Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-11

Sida 1

Beslutande organ

Kulturnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, klockan 18.00 – 18.50

Beslutande

Övriga deltagande

Morgan Forsberg (KD)
Gerd Larsson (S)
Anita Ahl (M)
Gunnila Norrman (M)
Anders Johansson (C)
Anita Öhlander (FP)
Marianne Melin Eriksson (MAP)
Maj-Lis Johansson (S)
Sonja Lundin (S)
Rolf Markusson (S)
Bernt Ekström (V)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare

Maria Henriksson
Malin Eriksson

kulturchef
sekreterare

Utses att justera

Gerd Larsson

Justeringens plats och tid

Kulturkansliet enligt överenskommelse

Sekreterare

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

Paragrafer

50 - 56

Malin Eriksson
Ordförande

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

Morgan Forsberg
Justerande

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

Gerd Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-11

Sida 2

Kulturnämnden
Kn § 50

KN 2013/63

Avgifter för biblioteksservice
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att införa de nya avgifterna för biblioteksservice vid årsskiftet
2014-2015 och nämnden upphäver därmed tidigare beslut Kn § 89/13.
Bakgrund

Att låna på biblioteket ska enligt bibliotekslagen vara avgiftsfritt. Det finns dock möjlighet
att ta ut avgift vid reservation, fjärrlån, förseningar samt vid ersättning av förkommet
material. Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har en överenskommelse om
gemensamma avgifter, eftersom biblioteksdatasystemet och därmed låntagarregistret är gemensamt.
Kulturnämnden beslutade 2013-12-10 § 89 om avgifter för biblioteksservice för 2014. Avgifterna skulle trätt i kraft 2014-01-01, men på grund av att informationen om de nya avgifterna inte delgavs Töreboda och Gullspång i tid beslutade de tre biblioteksenheterna att avvakta med att införa de nya avgifterna till årsskiftet 14/15.
Avgifterna för biblioteksservice träder således i kraft 2015-01-01.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Morgan Forsberg (KD) yrkar att kulturnämnden beslutar att införa de nya avgifterna för biblioteksservice vid årsskiftet 2014-2015 och nämnden upphäver därmed tidigare beslut Kn § 89/13.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) tar upp eget förslag till beslut och finner att kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag

Tjänsteskrivelse av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2014-10-22, Avgifter för biblioteksservice
Avgifter för biblioteksservice
Protokollsutdrag Kn § 89/13, Avgiftsstadga för Mariestads stadsbibliotek samt Mariestads
bildarkiv 2014
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Stadsbiblioteket
Mariestads bildarkiv

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-11

Sida 3

Kulturnämnden
Kn § 51

KN 2014/49

Remissvar – tillgänglighetsplan för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden godkänner ”Ett tillgängligare Mariestad – tillgänglighetsplan 2014-2017”
och har inget att erinra.
Bakgrund

December 2012 inrättade kommunstyrelsen en tjänst för handläggning av tillgänglighetsfrågor i Mariestads kommun. Tillgänglighetssamordnaren hade bland annat i uppdrag att revidera tidigare handlingsplan ”Ett tillgängligare Mariestad – plan för funktionshindrade” som
antogs av kommunfullmäktige september 2002, Kf § 91/02.
Kvalitetsenheten har upprättat ett förslag till ny tillgänglighetsplan, ”Ett tillgängligare Mariestad – tillgänglighetsplan 2014-2017”, som ska verka som revidering av tidigare plan.
Planen ska bland annat leda till att hinder undanröjs så att kommunen är till gänglig för alla
för att se till att delaktigheten i samhället gäller alla, att funktionshinder perspektivet finns
med inom alla områden i de kommunala verksamheterna och att medvetenheten höjs hos
kommuninvånarna om situationen för personer med funktionsnedsättning.
Kommunstyrlesens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 2014-08-13 att ”Tillgänglighetsplan för Mariestads kommun” (2014-2017) skickas på remiss till kommunens nämnder,
funktionshindersorganisationer, pensionärsorganisationer och särskolan. Verksamhet kultur
har inget att erinra gällande ”Ett tillgängligare Mariestad – tillgänglighetsplan 2014-2017”.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2014-10-22, ”Svar gällande tillgänglighetsplan för Mariestads kommun”
Protokollsutdrag Ksau § 375/14, ”Tillgänglighetsplan för Mariestads kommun”
”Ett tillgängligare Mariestad – tillgänglighetsplan 2014-2017”
______________________________________________________

Expedieras till:
tillgänglighetssamordnare Gull-Britt Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-11

Sida 4

Kulturnämnden
Kn § 52

KN 2014/44

Gatunamn till handelsområdet Hindsberg
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden bifaller kart- och mätavdelningens förslag på gatunamn i handelsområdet
Hindsberg och fasställer namnet Sörgårdsvägen, att gälla enligt kartskissen i underlaget.
Bakgrund

Tekniska verksamhetens kart- och mätavdelning har fått i uppdrag att fastställa nytt gatunamn i handelsområdet Hindsberg. Frågan har gått vidare till kulturnämnden då det är
denna nämnd som beslutar om gatunamn.
Underlag

Skrivelse av kommunsekreteare Malin Eriksson 2014-10-23, ”Gatunamn till handelsområdet
Hindsberg”
Skrivelse från Göran Persson, kart- och mätavdelningen verksamhet teknik 2014-09-12,
”Gatunamn Hindsberg”
Skiss över handelsområdet Hindsberg med förslag på gatunamn
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Göran Persson, kart- och mätavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-11

Sida 5

Kulturnämnden
Kn § 53

KN 2014/20

Prognos 4 år 2014 för kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kulturnämnden godkänner prognos 4 år 2014 för nämndens verksamheter.
2. Prognosen överlämnas till ekonomienheten.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 4 år 2014 för kulturnämnden. Kulturchef Maria
Henriksson föredrar prognosen samt uppföljning av nämndsmålen för 2014 på sammanträdet.
Budgetuppföljning ska ske vid fyra tillfällen under 2014. Förvaltningen gör utöver dessa
uppföljningar även löpande avstämningar under året.
Vid analys ska anges om budgetförutsättningarna stämmer och om uppfattningen av verksamheten har överensstämt med budget. En åtgärdsplan ska presenteras om prognosen visar underskott. Nämndens mål ska även följas upp i samband med prognosredovisningen.
Den aktuella prognosen ska överlämnas till ekonomienheten.
Underlag

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2014-10-22, ”Prognos 4, 2014”
Prognos 4 år 2014 för kulturnämnden
Uppföljning av nämndens visionsmål för 2014
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-11

Sida 6

Kulturnämnden
Kn § 54

KN 2014/50

Bidrag till arrangemanget MusikDirekt
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att upplåta teatern kostnadsfritt för arrangemanget MusikDirekt,
under förutsättning att kulturnämnden står som medarrangör i den lokala marknadsföringen.
Bakgrund

Verksamhet kultur har blivit kontaktad av KulturUngdoms projektledare angående musiktävlingen MusikDirekt. MusikDirekt är en stor nationell musiktävling för unga mellan 13
och 21 år. Det är KulturUngdom som arrangerar Västra Götalands del av tävlingen. Tävlingen anordnas under två dagar och är planerad till mars månad 2015.
Projektledaren Yohanna Eek undrar dels om det finns möjlighet att använda teaterns lokaler
när man ska arrangera tävlingen och om kulturnämnden har möjlighet att upplåta lokalerna
kostnadsfritt. När tävlingen har arrangerats i andra kommuner runt om i Västra Götaland
har kulturverksamheterna erbjudit fri hyra för de lokaler man fått använda för tävlingen.
KulturUngdom erbjuder sig att administrera tävlingen och även lokalen, med eventuell assistans via telefon till ansvarig för teatern. Material och utrustning står de själva för.
Fördelen med att musiktävlingen arrangeras i Mariestad och på teatern är att den bidrar till
att stärka det unga kulturlivet i centrala Mariestad. Ungdomarna får komma till en vacker
miljö som är synonymt med vårt kulturarv. Nackdelen med att upplåta teatern är ett visst
bortfall av intäkter de dagar arrangemangen äger rum.
Underlag

Tjänsteskrivelse från kultursamordnare Martin Hermansson 2014-10-23, Bidrag till arrangemanget MusikDirekt”
E-post från Yohanna Eek, KulturUngdom 2014-10-10
E-post från Yohanna Eek, KulturUngdom 2014-10-24
______________________________________________________

Expedieras till:
kultursamordnare Martin Hermansson
Yohanna Eek, KutlurUngdom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-11

Sida 7

Kulturnämnden
Kn § 55

KN 2014/27

Kartläggning av Mariestads musikarkiv Cantus Durus
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
kommunalt ansvarstagande för Cantus Durus.
Bakgrund

Mariestads Musikarkiv Cantus Durus är en förening som drivs i syfte att bevara alla slags
noter, musiklitteratur och annat musikrelaterat för att den som är intresserad ska kunna
komma och titta, forska och låna för eget bruk eller för kören, orkestern eller gruppen man
är med i.
Det finns ca 600 hyllmeter noter för bland annat piano, gitarr, dragspel och fiol. Noterna är
från kända klassiska tonsättare, det finns körnoter, barnvisor, religiös musik och arrangemang av olika slag. Även musikböcker, musiktidningar, program och sånghäften ingår i
samlingarna.
Mariestads kommun har genom åren stött föreningen med lokaler och personal från arbetsmarknadsenheten, AME.
Under våren 2014 har kulturchefen och kulturnämndens ordförande vid olika tillfällen bjudits in till samtal med föreningen om notarkivets framtid. Föreningens ordförande börjar bli
till åren och tvivlar på att verksamheten kommer att kunna fortsätta i föreningsform efter
att han har slutat. Frågan om Mariestads kommun har intresse av att engagera sig i verksamhetens fortlevnad har därför uppkommit. På kulturnämndens sammanträde 2014-05-06
fick kulturchefen i uppdrag att undersöka förutsättningarna och behovet av ett notarkiv i
Mariestad. Under september fick Cantus Durus på kulturchefens uppdrag besök av Musikoch teaterbiblioteket i Stockholm som kartlagt musikarkivets samling och verksamhet.
Omdömet från Musik- och teaterbiblioteket är att samlingen är varierad. Det är mycket
ovanligt att en så stor samling kunnat byggas upp. Visst material är unikt och finns troligen
inte någon annanstans. Samlingen förvaras i nuläget mycket trångt och är svårarbetad. Ett
tillfälligt leveransstopp skulle behövas, arbetsyta behöver frigöras och en utgallring behöver
påbörjas. Musik- och teaterbiblioteket rekommenderar att en stödfunktion inrättades i form
av professionell rådgivning i biblioteksfrågor och i frågor rörande upphovsrätt. Mariestads
bibliotek har kompetens och dessutom lokalsamlingar som går utanför traditionell biblioteksverksamhet. Musik- och teaterbiblioteket skulle gärna se ett ökat kommunalt engagemang i musikarkivet Cantus Durus, då samlingen har potential att vara ett gott stöd för det
levande musikstödet inte bara lokalt, utan även utanför landets gränser.
Även om kompetensen i dagsläget finns på Mariestads stadsbibliotek finns inte utrymmet
inom ramen för befintliga tjänster och utökad tjänst ryms inte inom befintlig budget.
Under oktober har en skrivelse inkommit till kulturnämnden och företag från Cantus Durus
med en vädjan om att vara med och rädda Mariestads musikarkiv Cantus Durus.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-11

Sida 8

Kulturnämnden
Kn § 55 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Ordförande Morgan Forsberg (KD) yrkar att kulturnämnden ger kulturchefen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för ett kommunalt ansvarstagande för Cantus Durus.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) tar upp eget yrkande till beslut och finner att kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson ” Kartläggning Mariestads musikarkiv Cantus Durus”
Protokollsutdrag Kn § 31 2014
Kartläggning Mariestads musikarkiv Cantus Durus, Musik- och teaterbiblioteket,
Stockholm

Skrivelse, Hotat kulturarv, Karl-Erik Ericsson, Cantus Durus
Musik och biblioteksnytt, nr 2, sid 15
______________________________________________________

Expedieras till:
Cantus Durus
Biblioteket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-11-11

Sida 9

Kulturnämnden
Kn § 56

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Protokollsutdrag Kf § 133/14

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2014-09-29 § 133, Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015.
______________________________________________________

Protokollsutdrag Ksau § 443/14

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-24 § 443, Arbetsgrupp för
att lämna förslag till lämpliga lokaler för kulturskola.
______________________________________________________

Protokollsutdrag Ksau § 442/14

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-24 § 442, Upprag att beskriva förutsättningarna för en permanent utomhusscen på vattnet vid Karlsholme.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2014-11-11

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2014-11-18

Anslag tas ner

2014-12-10

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

