Sammanträdesprotokoll
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Sida 1

Beslutande organ

Kulturnämnden

Plats och tid

Galleri Panncentralen, klockan 18.00 – 20.30

Beslutande

Övriga deltagande

Morgan Forsberg
Fredrik Marcusson
Anette Karlsson
Anita Ahl
Annika Jödahl
Jan Wahn
Sonja Lundin
Rolf Markusson
Karl-Gunnar Sandström
Elisabeth Ljungkvist

(KD)
(S)
(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(S)
(MAP)
(S)

ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, deltar ej del av § 54
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

Anita Öhlander
Maria Henriksson
Helena Jannert
Hanna Olsson Bredh

(FP)

ersättare
kulturchef
bibliotekschef
nämndsekreterare

Utses att justera

Fredrik Marcusson

Justeringens plats och tid

Kulturkansliet enligt överenskommelse

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

51 - 61

Hanna Olsson Bredh
Ordförande

.........................................................................................................................................

Morgan Forsberg
Justerande

.........................................................................................................................................

Fredrik Marcusson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 51

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

El Sistema konferens

Västra Götalandsregionen i samarbete med Göteborgs Symfoniker och Göteborgs stad. Inbjudan till konferens om El Sistema och dess effekter den 26 september 2012 i Göteborg.
______________________________________________________

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 52

Information/rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Mögelangrepp på biblioteket

Bibliotekschef Helena Jannert informerar om mögelangrepp i stadsbibliotekets magasin.
______________________________________________________

Visioner vid vatten

Kulturchef Maria Henriksson lämnar en slutrapport från projektet ”Visioner vid vatten”.
______________________________________________________

Design for a sustainable development

Kulturchef Maria Henriksson informerar nämnden om mastersutbildningen ”Design for a
sustainable development” som Chalmers har förlagt till Mariestad. Under hösten 2012
kommer ett 20-tal studenter genomföra en studie på Mariestad kring hur man kan utveckla
stadsplaneringen med utgångspunkt i hållbar utveckling. Den 23 augusti informerade Lena
Falkhage och Björn Malbert från Chalmers om utbildningen i Vänersalen i stadshuset.
______________________________________________________

Besöksmål Mariestad

Kulturchef Maria Henriksson informerar nämnden om ett samarbete mellan kulturförvaltningen, Västarvet och Kultur i Väst kring besöksmålet Marieholm. Under sensommaren har
det anordats workshops på Residenset dit både allmänheten, tjänstemän och politiker bjudits in för att lämna synpunkter och förslag på vad besöksmålet ska uttrycka, förmedla och
innehålla.
______________________________________________________

Sparpaketet

Ordförande Morgan Forsberg rapporterar från möte den 16 augusti med arbetsgruppen för
sparbetinget.
______________________________________________________

Teatern

Ordförande Morgan Forsberg rapporterar från möte den 16 augusti med de föreningar och
verksamheter som idag nyttjar teatern angående teaterns framtid.
______________________________________________________

Informationen noteras och läggs till handlingarna.
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Kulturnämnden
Kn § 53

KN 2012/0047

Ny kulturplan för Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att upprätta en arbetsgrupp för framtagande av en ny kulturplan
för Mariestads kommun 2013-2016. Planen ska vara färdig i mars 2013.
Kulturnämnden beslutar att välja Morgan Forsberg (KD), Anita Ahl (M), Elisabeth Ljungkvist (S) och Fredrik Marcusson (S) att ingå i arbetsgruppen.
Bakgrund

Under sommaren har den nya regionala kulturplanen för 2013-2015 varit ute på remiss.
Remisstiden sträcker sig fram till den 10 september 2012. Kulturplanen, som går under benämningen ”Kultursamverkansmodellen”, handlar om hur de nationella medlen till kulturen
ska fördelas i Västra Götaland. Den regionala kulturplanen är ett förhandlingsdokument till
staten. Kommunalförbunden i Västra Götaland, GR:s kulturchefsnätverk och Göteborgs
stad är officiella remissinstanser för kulturplanen.
I Mariestads kommun finns dokumentet ”Kulturpolitiska mål” från 1997 (reviderad 2001).
Dokumentet är ett försök att omsätta 1997 års nationella mål på lokal nivå. I december
2010 antog kommunfullmäktige ”Vision 2030”. Kulturnämnden har därefter utarbetat mål
årsvis med utgångspunkt i visionen. Med tanke på vår vision, tidens förändringar och den
regionala kulturplanen, är det angeläget att kulturnämnden tar ett helhetsgrepp kring vilken
inriktning kulturen ska ha i Mariestad de kommande åren. Den nya kulturplanen bör baseras
på lokala behov, strategiskt utvecklingsperspektiv samt regionala och statliga riktlinjer.
Behandling på sammanträdet

Från majoritetspartierna föreslås att Anita Ahl (M) och Morgan Forsberg (KD) ska utses att
ingå i arbetsgruppen och från oppositionspartierna föreslås att Elisabeth Ljungkvist (S) och
Fredrik Marcusson (S) ska utses att ingå i arbetsgruppen.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) tar upp förslagen för beslut och finner att nämnden
beslutar enligt förslagen.
Underlag

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson, ”Ny kulturplan för Mariestad”, 2012-08-15
Kulturpolitiska mål för Mariestad 2001
Västra Götalands regionala kulturplan 2013-2015 – Kultursamverkansmodellen
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kulturchef Maria Henriksson
Arbetsgruppen för den nya kulturplanen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 54

KN 2012/0048

Deposition av medeltida kyrkodörr samt generella riktlinjer för depositioner inom kulturnämndens verksamheter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kulturnämnden ser positivt på en deposition av den medeltida kyrkodörren från
Odensåkers kyrka då föremålet kommer i rätt sammanhang och kommer tillföra
bygden och kyrkan en del av dess historia. Nämnden beslutar att deponera den medeltida kyrkodörren från Odensåkers kyrka till Ullervads församling.
2. Kulturnämnden beslutar vidare om generella riktlinjer för depositioner inom kulturnämndens verksamheter genom att delegera till kulturchefen att besluta om deponering av föremål ur kulturnämndens verksamheters samlingar. Nämndens delegationsordning ska kompletteras med detta beslut.
3. Kulturnämnden ger kulturchefen i uppdrag att verka för att återlämna föremål som
deponerats på Vadsbo museum till dess ägare.
Jan Wahn (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av punkt 1 i ärendet.
Bakgrund

Museer använder sig av deponerade föremål för utställningsverksamhet och kunskapsspridning. Detta är ett vedertaget sätt som underlättar visning av föremål som ägs av något annat
museum eller institution men som hör till bygden. Utlån av föremål till andra institutioner,
förvaltningar och verksamheter med flera sker kontinuerligt och regleras med utlånings-/
depositionshandlingar.
En förfrågan har inkommit från kyrkorådet i Ullervads församling om att få Vadsbo museums medeltida kyrkodörr deponerad till Odensåkers kyrka.
En deponering av kyrkodörren tillbaka till sin ursprungliga miljö skulle vara en positiv del i
att tillgängliggöra museets föremål för medborgarna. En placering i kyrkan bidrar till ökad
kunskap om den lokala historien på platsen och föremålet, då den kan ses i ett sammanhang.
Underlag

Skrivelse upprättad av kultursekreterare Linda Svensson 2012-08-20, ”Deposition av medeltida kyrkodörr”
Skrivelse från kyrkorådet i Ullervadsförsamling 2012-05-31, ”Anhållan om deposition av
medeltida kyrkodörr”
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten, Kyrkorådet i Ullervads församling, Vadsbo museum
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 55

KN 2012/0028

Prognos 3 år 2012 för kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga prognos 3 år 2012 för kulturnämnden till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 3 år 2012 för kulturnämnden. Förvaltningschef
Maria Henriksson föredrar prognosen samt uppföljning av nämndsmålen för 2012 på sammanträdet.
Budgetuppföljning ska ske vid fyra tillfällen under 2012. Förvaltningen gör utöver dessa
uppföljningar även avstämningar fortlöpande.
Vid analys ska anges om budgetförutsättningarna stämmer och om omfattningen av verksamheten har överensstämt med budgeten. En åtgärdsplan ska presenteras om prognosen
visar underskott. Nytt för 2012 är att nämndens visionsmål ska följas upp i samband med
prognosredovisningarna.
Den aktuella prognosen ska överlämnas till ekonomikontoret.
Underlag för beslut

Prognos 3 år 2012.
Uppföljning av nämndens mål för 2012.
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Ekonomikontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 56

KN 2012/0049

Ansökan om bidrag för medverkan i kurs för landslaget i blåsmusik
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att inte bevilja ansökan om bidrag för att delta i RUM:s (Riksförbundet Unga Musikanter) kurs för landslaget i blåsmusik, med hänvisning till att det i förvaltningens budget inte finns några medel avsatta för detta och liknande syften, samt att
förvaltningens budget i övrigt är hårt ansatt med anledning av sparbetinget.
Bakgrund

Ansökan om medel har inkommit till kulturnämnden från Carl Appelgren. Carl har blivit
antagen till RUM:s (Riksförbundet Unga Musikanter) kurs för landslaget i blåsmusik. Kursen hålls den 29 juli – 7 augusti och är förlagd till Vara folkhögskola. Den innefattar konserter i bland annat Vara, Göteborg, Falköping, Borås och Lund. Appelgren ansöker om medel
till resor för denna kurs/utbildning.
Underlag för beslut

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2012-08-21, ”Ansökan om bidrag till medverkan
i landslaget för blåsmusik”
Ansökan från Carl Appelgren 2012-07-13, ”Ansökan om bidrag till medverkan i landslaget
för blåsmusik”
______________________________________________________

Expedieras till:
Carl Appelgren
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 57

KN 2011/0048

Ansökan till projekt Fiskelycka, förstudie del 2 – en dokumentärfilm
om Vänerskärgårdens kultur- och naturarv skildrat genom fiske
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att medverka som projektägare för Fiskelycka, förstudie del 2 – en
dokumentärfilm om Vänerskärgårdens kultur- och naturarv skildrat genom fiske. Detta sker
under förusättning att ansökan om bidrag bifalles från Fiskeriområdet och EU-fiskerifond.
Bakgrund

Mariestads kommun har tillsammans med Biosfärkontoret och filmproducenten Anette
Lycke Lundberg påbörjat ett samarbete kring en förstudie till en dokumentärfilm om Vänerskärgårdens kultur-och naturarv skildrat genom fiske. Förstudie del 1 är genomförd och
ansökan pågår nu för förstudie del 2. Kulturnämnden har fått förnyad förfrågan om att även
samarbeta i förstudie del 2. Insatsen, för Mariestads del, består av medfinansiering i form av
arbetstid motsvarande 10 000 kronor samt att kommunen står som projektägare och ansvarar för ekonomisk administration via kulturförvaltningen. Kommunen bistår även med naturvetenskapliga underlag till förstudien.
Bidrag för finansiering av förstudien söks för närvarande hos Fiskeriområdet (30 %) och
hos EUs Fiskerifond (50 %). Bidragen kommer att betalas ut 2013. Mariestads kommun
och Biosfärkontoret medfinansierar resterande 20 % av sökta medel (20 000 kronor tillsammans) i form av arbetstid.
Det finns flera perspektiv där filmprojektet är viktigt för kulturnämndens fortsatta arbete:
-

Projektet har direkt koppling till kommunens maritima arv
Projektet tydliggör områdets kulturarv som väl dockar in i biosfärsområdet
Projektet kommer i färdig form innebära viktig marknadsföring och profilering för
Mariestads kommun

Underlag för beslut

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2012-08-06, ”Ansökan för projektet Fiskelycka,
en dokumentärfilm om Vänerskärgårdens kultur- och naturarv skildrat genom fisket. Förstudie del 2”
Kn § 46/11, ”Fiskelycka, en dokumentärfilm om Vänerskärgårdens kultur- och naturarv
skildrat genom fisket”
Slutredovisning Fiskelycka, förstudie del 1
Ansökan Fiskelycka, förstudie del 2
______________________________________________________

Expedieras till: Biosfärkontoret, Lyckefilm, Akten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 58

KN 2012/0046

Remissyttrande: Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort
- samråd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden ställer sig positiv till samrådsförslaget som stärker hamnen som mötesplats.
Bakgrund

Kommunstyrelens beslutade den 12 juni 2012 om samråd för detaljplan för Inre hamnen i
Mariestads tätort. Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare permanent bebyggelse
inom området samt nyinvesteringar och expansion av befintliga verksamheter. Gestaltningsmässigt finns ett behov av att knyta samman området och skapa tydliga stråk ner mot
vattnet med en entré till Sjöstaden såväl som till stadens centrum. Syftet är även att skydda
Mariestads centrala delar från höga vattenstånd genom att göra det möjligt att uppföra en
mur utmed strandpromenaden som ska fungera som skyddsbarriär.
Förslaget medför ökade aktiviteter i hamnen, vilket stärker området som mötesplats.
Underlag för beslut

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2012-08-20, ”Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort”
Samrådsremiss från kommunstyrelsen 2012-06-21, ”Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads
tätort”
Detaljplan för Inre hamnen, Mariestads tätort – Samrådshandling juni 2012.
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 59

KN 2012/0045

Remissyttrande: Detaljplan för del av Sundet 5:1 mfl, Torsö,
Mariestads kommun - samråd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden ställer sig positiv till samrådsförslaget och ser det som en viktig åtgärd för
att ytterligare bidra till en levande landsbygd.
Kulturchefens förslag till beslut

Kulturnämnden ställer sig positiv till samrådsförslaget och ser det som en viktig åtgärd för
att aktivera landsbygden och öka attraktiviteten för kommunen.
Bakgrund

Kommunstyrelens beslutade den 21 juni 2012 om samråd för detaljplan för del av Sundet
5:1 mfl, Torsö, Mariestads kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning
av 22 bostadsfastigheter för villa- och fritidsbebyggelse, vägar och VA-system. Planområdet
ligger inom ett av de utpekade LIS-områdena (landbygdsutveckling i strandnära läge).
Förslaget är en viktig åtgärd för att aktivera landsbygden och öka attraktiviteten för kommunen.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Morgan Forsberg (KD) föreslår att beslutsformulering ska lyda enligt följande:
Kulturnämnden ställer sig positiv till samrådsförslaget och ser det som en viktig åtgärd för
att ytterligare bidra till en levande landsbygd.
Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2012-08-20, ”Detaljplan för del av Sundet 5:1
mfl, Torsö, Mariestads kommun”
Samrådsremiss från kommunstyrelsen 2012-06-21, ”Detaljplan för del av Sundet 5:1 mfl,
Torsö, Mariestads kommun”
Detaljplan för del av Sundet 5:1 mfl, Torsö, Mariestads kommun – Samrådshandling
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 60

KN 2012/0044

Remissyttrande: Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
- samråd
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden ställer sig bakom förslaget till fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort
och föreslår att man i det forsatta arbetet särskilt begrundar:
1. Vikten av strategiskt arbete kring konstnärlig offentlig utsmyckning som en del i att
vitalisera och profilera staden. Den konstnärliga utsmyckningen kan med fördel finnas exempelvis på lekplatser som en kombinerad aktivitet/uttryck.
2. Vikten av det fortsatta arbetet med utvecklingen av besöksmålet Mariestad. För närvarande pågår en workshopserie där frågan behandlas specifikt. Materialet kommer
att sammanställas under det sista kvartalet 2012.
Bakgrund

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Syftet är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av markoch vattenområden, hur den byggda miljön ska utvecklas eller bevaras, hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer. Mariestads översiktsplan är från 2003. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) innebär en mer detaljerad redovisning inom ett visst geografiskt område, till exempel tätorter där det sker förändringar.
Det är denna fördjupning som kommunstyrelsen önskar få in medborgarnas åsikter om, i
ett så kallat samråd.
Kommunstyrelens beslutade den 24 maj 2012 om samråd för förslag till fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort (FÖP). Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Mariestads tätort är att förbättra livskvaliteten, öka antalet invånare samt verka för en mer hållbar utveckling. Planen redovisar ett brett planeringsunderlag som kan ligga till grund för
forsatt detaljplane- och projekteringsarbete.
Som komplettering till översiktsplanen är det värt att undersstryka vikten av strategiskt arbete kring konstnärlig offentlig utsmyckning som en viktig del i att vitalisera och profilera staden. Den konstnärliga utsmyckningen kan med fördel finnas exempelvis på lekplatser som
en kombinerad aktivitet/uttryck.
Det fortsatta arbetet med att utveckla besöksmålet Mariestad är också värt att understryka.
För närvarande pågår en workshopserie i frågan som kommer att sammanställas under sista
kvartalet 2012. När denna sammanställning är klar kommer det att finnas ett intressant material att arbeta vidare med.
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Kulturnämnden
Kn § 60 (forts).
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Underlag för beslut

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2012-08-20, ”Samrådshandling – Fördjupad
översiktsplan för Mariestads tätort”
Samrådsremiss från kommunstyrelsen 2012-05-30, ”Fördjupad översiktsplan för Mariestads
tätort (FÖP), Mariestad, Mariestads kommun”
Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort – Samrådshandling 2012.
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Kulturnämnden
Kn § 61

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

”Hur kan den lokala platsen vara en resurs för små och medelstora ägarledda företag?”

Licentiatuppsats i företagsekonomi av Lotten Svensson, Handelshögskolan Göteborgs universitet .
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag § 273, 2012-08-16 – Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads
kommun – begäran från kulturnämnden om förändrad tidsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte förändra tidplanen för kulturnämndens
besparingsåtgärder enligt kommunfullmäktiges beslut om sparpaketet. Arbetsutskottet beslutar även att kulturnämnden ska utreda och konsekvensbeskriva en flytt av biblioteksverksamheten till Stadshuset enligt kommunfullmäktiges beslut om sparpaketet, det vill säga en
flytt av biblioteksverksamheten utan omfattande byggnationer i stadshuset.
______________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag § 299, 2012-08-30 – Återtagande av uppdrag till kulturnämnden 2012-0816 § 273.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra beslut 2012-08-16 § 273. Förändringen
består i att arbetsutskottet beslutar att överlämna uppdraget att utreda och konsekvensbeskriva en flytt av biblioteksverksamheten från kulturnämnden till kommunchefen. Arbete
ska ske i samverkan med samtliga berörda aktörer.
______________________________________________________

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2012-09-18

Anslag tas ner

2012-10-10

Kulturkansliets arkiv
...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

