Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-23

Sida 1

Beslutande organ

Kulturnämnden

Plats och tid

Vänersalen, Stadshuset, klockan 18.00 – 19.00

Beslutande

Övriga deltagande

Morgan Forsberg (KD)
Fredrik Marcusson (S)
Anette Karlsson (M)
Anita Ahl (M)
Annika Jödahl (FP)
Marianne Melin Eriksson (MAP)
Maj-Lis Johansson (S)
Sonja Lundin (S)
Rolf Markusson (S)
Sören Larsson (C)
Gunnila Norrman (M)

ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare

Maria Henriksson
Helena Jannert
Lena Boije
Malin Eriksson

kulturchef
bibliotekschef
personalföreträdare, Vision
kommunsekreterare

Utses att justera

Maj-Lis Johansson

Justeringens plats och tid

Kulturkansliet enligt överenskommelse

Sekreterare

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

Paragrafer

62 - 66

Malin Eriksson
Ordförande

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

Morgan Forsberg
Justerande

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

Maj-Lis Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-23

Sida 2

Kulturnämnden
Kn § 62

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Livsbilder, Folke Dahlberg – en minnesutställning 10 nov – 9 dec 2012

Inbjudan till vernissage lördagen den 10 november 2012 kl 12-16 på Konstakademien,
Fredsgatan 12 i Stockholm.
Mariestads kommun har lånat ut ett konstverk av Folke Dahlberg till Folke Dahlberg Sällskapet som finns med i minnesutställningen.
______________________________________________________

Injudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-10-23

Sida 3

Kulturnämnden
Kn 63

KN 2012/0020, KN 2012/0048

Information/rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Mural 2012

Kulturchef Maria Henriksson lämnar en redogörelse för del I av projekt Mural 2012.
______________________________________________________

Vadsbo hembygd- och fornminnesförening

Kulturchef Maria Henriksson informerar nämnden om en skrivelse inkommen från Vadsbo
hembygds- och fornminnesförening angående kulturnämndens beslut om deposition av
medeltida kyrkodörr samt generella riktlinjer för depositioner, Kn § 54/12.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kulturnämnden
Kn § 64

KN 2012/0017

Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun
– nytt förslag på sparbeting för kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 om revideringar i sparpaketet som innebär att
följande besparingar för kulturnämnden utgår: ”uthyrning eller försäljning av teatern” om
500 tkr samt ”samordning av tjänster genom en flytt av stadsbiblioteket till stadshuset” om
1 100 tkr. Mot bakgrund av detta beslutar en enig kulturnämnd att föreslå kommunstyrelsen
att besluta om ett nytt sparförslag för kulturnämnden om 800 tkr.
Bakgrund

För att få en långsiktigt hållbar ekonomi i Mariestads kommun har politikerna gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utföra kraftfulla sparåtgärder. Mariestads kommun ska
minska sina kostnader med 60 mnkr fram till år 2015. Kulturförvaltningen har fått i uppdrag
att spara 2.4 mnkr.
I kulturförvaltningens ursprungliga förslag till besparingsåtgärder ingick bland annat flytt av
biblioteksverksamheten till stadshuset samt uthyrning alternativt försäljning av teatern. Vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2012-09-24 fastställdes dock att inget av dessa två förslag ska genomföras (Kf § 151/12).
I ett beslut från kommunstyrelsen 2012-10-04 fick kulturnämnden i uppdrag att utreda och
redovisa alternativa besparingar för att nå besparingskravet (Ks § 181/12).
Med utgångspunkt i dessa två beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har
kulturförvaltningen presenterat två förslag på sparbeting. Alternativ 1 omfattar en besparing
på 800 tkr och alternativ 2 en besparing om 2.2 mnkr. Båda besparingsförslagen kommer
påverka förvaltningens verksamhet och minska möjligheterna att aktivt vara delaktig som
arrangör för nationaldagsfirande, kultur- och skördefest, Speed Art Design med mera.
Minskade personella resurser ger lite utrymme för museet att arbeta vidare med att utveckla
besöksmålet tillsammans med Göteborgs universitet. Kulturarvet i kombination med kulturella aktiviteter stärker attraktionskraften för en plats och är en avgörande faktor för bland
annat turistnäringen.
Besparingsförslag nr 2 får omfattande konsekvenser på förvaltningens verksamhet. I detta
förslag ingår en verksamhetsanpassning för biblioteket vilket medför minskade öppettider
och minskat utbud och bredd på media. Folkbiblioteken är och har varit en omfattande
folkbildare i Sverige. Mariestads bibliotek har i genomsnitt 400 besökare per dag och är en
viktig mötesplats för mariestadsborna. Olika kulturprojekt som förvaltningen har drivit har
bidragit till att ”sätta Mariestad på kartan”. Utan utvecklingsmedel och personal är det
omöjligt för verksamheten att fortsättningsvis ta en aktiv roll i liknande projekt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 5

Kulturnämnden
Kn § 64 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24 om revideringar i sparpaketet som innebär att
följande besparingar för kulturnämnden utgår: ”uthyrning eller försäljning av teatern” om
500 tkr samt ”samordning av tjänster genom en flytt av stadsbiblioteket till stadshuset” om
1 100 tkr. Mot bakgrund av detta beslut föreslår en enig kulturnämnd att kommunstyrelsen
beslutar om ett nytt sparförslag för kulturnämnden om 800 tkr.
Fredrik Marcusson (S) och Maj-Lis Johansson (S) tillstyrker förslaget till beslut.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden har
beslutat i enlighet med förslaget.
Underlag

Tjänsteskrivelse kulturchef Maria Henriksson, ”Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i
Mariestads kommun – nytt förslag om sparbeting” 2012-10-08
Kommunfullmäktige protokoll 2012-09-24, § 151 ”Revideringar av besparingar i åtgärdspaketet”
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-04, § 181 ”Flytt av biblioteket till stadshuset - förutsättningar”
Skrivelse kulturchef Maria Henriksson, ”Konsekvensbeskrivning vid besparingar inom kulturförvaltningen om 2 245 tkr” 2012-10-15 inklusive ekonomisk översikt
Skrivelse kulturchef Maria Henriksson, ”Konsekvensbeskrivning vid besparingar inom kulturförvaltningen om 800 tkr” 2012-10-15 inklusive ekonomisk översikt
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kulturchef Maria Henriksson
Museisamordnare Linda Svensson
Bibliotekschef Helena Jannert
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 65

KN 2012/0058

Kulturnämndens sammanträdesdagar 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar om sammanträdesdagar för 2013 enligt följande uppställning:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

29
26
26
30
28
--27
24
29
26
--

Bakgrund

Administrativa enheten har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för kulturnämnden
under 2013.
Underlag

”Förslag på kulturnämndens sammanträdesdagar 2013”, 2012-10-11
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Samtliga verksamheter inom kulturförvaltningen
Kulturchef Maria Henriksson
Administrative chefen Ola Blomberg
Samtliga ledamöter i kulturnämnden

Justerandes signatur
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Kulturnämnden
Kn § 66

KN 2012/0059

Remissyttrande: Ändring av detaljplan för kv Apeln mm, Mariestads
kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden ställer sig positiv till ändring av detaljplan för kv Apeln mm, då det är intressant att ett centralt placerat hus får en aktiv användning. Det är dock viktigt att karaktären på fasaden mot Stockholmsvägen behåller sin prägel och att även tillbyggnaden får behålla sin stil. Det vore också av värde om möjligheten finns att hitta en publik användning
av tingssalen.
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-27 om samråd för rubricerad detaljplan enligt enkelt
planförfarande. Syftet med ändringen är att skapa möjligheter till både bostäder och kontor i
tingshuset och intilliggande byggrätter, att skapa bättre ytor för parkeringslösningar samt att
säkra allmänhetens passage genom kvarteret.
Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Planen finns tillgänglig i stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad (vardagar mellan 8.00 – 16.30). Alla handlingar finns även på
www.mariestad.se (under Bygga & Bo/Stadsplanering/Pågående planer).
Kulturförvaltningen anser förslaget till ändring av detaljplan för kv Apeln mm intressant då
det innebär att ett centralt placerat hus får en aktiv användning. Det är dock viktigt att karaktären på fasaden mot Stockholmsvägen behåller sin prägel och att även tillbyggnaden får
behålla sin stil. Det vore också av värde om möjligheten finns att hitta en publik anvädning
av tingssalen.
Underlag

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson, ”Ändring av detaljplan för kv Apeln mm, Mariestads kommun”, 2012-10-08
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2012-10-23

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2012-11-02

Anslag tas ner

2012-11-26

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

