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Information – Jubileumsteatern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Vid kulturnämndens sammanträde den 4 mars 2014 beslutade nämnden att bjuda in markoch exploateringschef Erik Randén för att lämna information om den pågående renoveringen av Jubileumsteatern på Karlsholme.
Projektledare Ulf Johansson från tekniska förvaltningen informerar nämnden om renoveringen av Jubileumsteatern på sammanträdet.
______________________________________________________
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Kulturnämnden
Kn § 20

KN 2014/11

Kulturnämndens mål 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att anta framtagna mål för 2015 för kulturnämndens verksamheter.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-13 om en ny vision för Mariestads kommun. Som
ett första steg i implementeringen av visionen har kommunstyrelsen beslutat om fem långsiktiga fokusområden. De fem fokusområdena är boende, kommunikationer, ungdomar,
lärande och besöksmål. Med utgångspunkt i dessa områden ska nämnderna varje år besluta
om mål för sina respektive verksamheter som medvetet ska styra mot Vision 2030.
Med utgångspunkt i Vision 2030 för Mariestads kommun samt kommunens målstyrningsmodell har kulturnämnden utarbetat mål för den egna verksamheten. På sammanträdet
2014-01-28 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram förslag på mål för 2015. Arbetsgruppen
har tagit fram följande förslag:
1.

Utveckla Vadsbo museum till ett attraktivt besöksmål tillsammans med Residensön
och Gärdesparken.
Etappmål 2015: Ta fram en handlingsplan för museets del av besöksmålet Marieholm. Göra en prospektering för hur museets samlingar kan tillgängliggöras.

2.

Skapa ett mångfaldsperspektiv i kulturnämndens projekt- och programverksamhet.
Etappmål 2015: Verksamheten ska lägga fram ett breddat utbud. Ett viktigt fokus
är att arbeta med uppsökande/utlokaliserad verksamhet.

3.

Inspirera unga till delaktighet i kommunutvecklingen och kulturlivet.
Etappmål 2015: Skapa en kulturskola utifrån pågående utredning.

4.

Inspirera till samverkan mellan kommunal förvaltning och lokala aktörer i hela
kommunen.
Etappmål 2015: Mobil scen på plats och klar att användas sommaren 2015.

5.

Stärka bibliotekets roll som mötesplats. Genomföra en utredning kring bibliotekets
funktion och utbud med förslag till handlingsplan.

Underlag

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2014-03-17, ”Kulturnämndens mål för 2015”
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Förslag till mål för kulturnämnden 2015, version 2014-04-01
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kulturchef Maria Henriksson
Kommunledningskontoret, Maria Torp
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KN 2014/20

Prognos 1 år 2014 för kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden godkänner prognos 1 år 2014 för nämndens verksamheter och överlämnar
prognosen till ekonomienheten.
Bakgrund

Ekonomiavdelningen har sammanställt prognos 1 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 omfattningen av verksamheten har övernensstämt 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 ekonomikontoret.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2014-03-17, ”Prognos 1 2014”
Prognos 1 år 2014 för kulturnämnden
Uppföljning av nämndsmål år 2014
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson
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KN 2013/10

Kulturskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

1. Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget om kulturskola.
2. Kulturnämnden beslutar att presidiet för kulturnämnden tar en dialog med kommunstyrelsen för att hitta en långsiktig finansiering för etableringen av en kulturskola i Mariestad.
Gerd Larsson (S), Maj-Lis Johansson (S) och Sonja Lundin (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Kulturnämnden gav på januarimötet 2013 kulturchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för en skapa/starta en kulturskola i Mariestads kommun.
Mariestad har idag (2014) en musikskola. I många kommuner har man utvecklat musikskolan
till kulturskola. Definitionen på en kulturskola är att den har minst tre ämnen. Begreppet säger
även att verksamheterna ska ligga under samma tak. Därigenom får man synergieffekter som
berikar verksamheterna.
Genom att utvidga verksamheten med ytterligare två ämnen får unga större chans att hitta sitt
uttryckssätt. Musik passar inte för alla och då är det bra med alternativ.
Forskning visar entydigt att estetisk verksamhet har en mängd positiva effekter på människor:
de mår bättre, hjärnan utvecklas, kreativiteten gynnas och den kognitiva och inlärningsmässiga
förmågan ökar.
Dagens musikskola fungerar väl men kan utvecklas. I det sammanhanget blir en kulturskola
med alla samarbetsmöjligheter bra.
Målet med en kulturskola är att verksamheten ska vila på tre ben;
* Musik- och kulturskoleverksamhet
* Verksamhet riktad mot grundskolan
* Coachverksamhet
Utredningen visar därför på ett behov av personell ökning med 3,5 tjänster med en kostnad
på 1,9 mkr, det vill säga två lärartjänster (100%), 1 coach (50%), 1 marknadsförare/webbansvarig (50 %) och en administratör (50%). Utöver detta tillkommer årliga kostnader om
70 tkr för material till de nya verksamheterna bild och teater.
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Vidare kommer musikskolans lokaler behöva lokal- och tillgänglighets anpassas för den nya
kulturskolan. Kostnaden för detta kommer att uppgå till 5 mkr med en årlig kapitalkostnad på
277 tkr. Utöver detta tillkommer kostnader för inventarier till kulturskolans allmänutrymmen, bild samt teatersalar. Den totala kostnaden för detta beräknas uppgå till 500 tkr med
årliga kapitalkostnader på 100 tkr.
En kulturskola skulle ge Mariestads barn och unga ett större utbud av kulturella aktiviteter
under ledning av professionella pedagoger. Forskning har visat att kulturella estetiska aktiviteter ökar välmående och social kompetens. De bidrar även till intellektuell utveckling till
gagn för deras framtida liv. En väl fungerande kulturskola ökar förutsättningarna att på ett
positivt sätt sätta Mariestad på kartan. En kulturskolas verksamhet genomför olika former
av föreställningar och andra publika aktiviteter. Det bidrar till Mariestadsbornas kulturliv.
Behandling på sammanträdet

Gerd Larsson (S), Maj-Lis Johansson (S) och Sonja Lundin (S) tillstyrker kulturchefens förslag till beslut vilket är att:
1.
Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget om kulturskola
2.

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att i budget avsätta ytterligare 1 730 tkr
(utöver redan avsatta 600 tkr) för att inrätta en kulturskola i enlighet med kulturnämndens begäran om utökad budgetram för 2015-2017.

Ordförande Morgan Forsberg (KD) yrkar att punkt två i kulturchefens förslag till beslut ska
ändras till: Kulturnämnden beslutar att presidiet för kulturnämnden tar en dialog med
kommunstyrelsen för att hitta en långsiktig finansiering för etableringen av en kulturskola i
Mariestad.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) ställer förslagen under proposition och finner att
nämnden beslutar enligt eget yrkande.
Underlag

Kostnadskalkyl och tillgänglighetsanpassning kulturskola 2014-02-25, upprättad av Magnus
Persson
Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson och musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson, ”Utredning kulturskola”
Förstudie Kulturskola
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kulturnämndens presidium
Akten
Kulturchef Maria Henriksson
Justerandes signatur
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KN 2014/21

Drift- och investeringsbudget 2015 - 2017
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget på drift- och investeringsbudget för 2015-17
om totalt 2 350 tkr för följande kostnadsposter:








1,9 mkr utökade personalkostnader för kulturskola
277 tkr för ökade kapitalkostnader gällande lokal- och tillgänglighetsanpassning av
musikskolan
100 tkr för kapitalkostnader inventarier till kulturskolans allmänutrymmen, bild samt
teatersalar
70 tkr för inköp av material till de nya verksamheterna

(Eftersom verksamheten förväntas starta augusti 2015 innebär det att kostnaderna för 2015
uppgår till hälften).
Gerd Larsson (S), Maj-Lis Johansson (S) och Sonja Lundin (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har enligt fastställd tidplan beslutat om preliminära ramar för 2015. Under april månad ska kulturnämndens ramanalys med konsekvensbeskrivningar inlämnas till
kommunens ekonomienhet. I denna ska nämnden även redovisa förändringar för åren
2015-2017.
Enligt den fastställda budgetprocessen ska driftbudget och investeringsbudget med plan
fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Rambeloppet för kulturnämndens
driftbudget är 12 780 tkr vardera för åren, 2015, 2016 och 2017.
Konsekvensbeskrivning
Kulturnämnden klarar tilldelad ram med befintlig verksamhet. Den största delen av nämndens kostnader är låsta i personal- och lokalkostnader. Det finns utöver detta en liten pott
medel avsedd för aktiviteter, i första hand styrd mot nämndens mål.
Behov av utveckling
Kulturnämnden gav januari 2013 kulturchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
skapa/starta en kulturskola i Mariestads kommun. Utredningen har pågått under 2013 och
redovisas i kulturnämnden i april 2014. Förutsättningarna för att en verksamhet ska kallas
kulturskola är att det finns minst tre inriktningar som verkar under samma tak. Utredningen
visar därför på ett behov av personell ökning med 3,5 tjänster det vill säga två lärartjänster
(100%), 1 coach 50%), 1 marknadsförare/webbansvarig (50 %) och en administratör (50%).
Kulturverksamheten skulle därför behöva en utökad ram på 1,9 mkr för tjänster inom den
nya kulturskolan, samt 70 tkr för materialkostnader till de nya verksamheterna bild och teaJusterandes signatur
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ter. Eftersom verksamheten förväntas starta augusti 2015 innebär det att kostnaderna för
2015 uppgår till hälften.
Investering
Kulturnämnden har i förslaget för investeringsbudget för 2015-2017 150 tkr till inventarier.
Vidare kommer Musikskolans lokaler behöva lokal- och tillgänglighets anpassas för den nya
kulturskolan. Kostnaden för detta kommer att vara 5 mkr med en årlig kapitalkostnad på 277
tkr. Utöver detta tillkommer kostnader för inventarier till kulturskolans allmänutrymmen,
bild samt teatersalar. Den totala kostnaden för detta beräknas uppgå till 500 tkr med årliga
kapitalkostnader på 100 tkr. Eftersom verksamheten förväntas starta augusti 2015 innebär det
att kapitalkostnaderna för 2015 uppgår till hälften.
Underlag

Tjänsteskrivelse av Maria Henriksson 2014-03-18, ”Drift- och investeringsbudget
2015-2017”
Drift- och investeringsbudget 2015-2017 för kulturnämndens verksamheter
Förändrade förutsättningar budget 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
Akten
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KN 2013/62

Vadsbo museum - profilarbete
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för att efterhöra synpunkter från Vadsbo
museums referensgrupp.
Bakgrund

Ett attraktivt, intressant och angeläget museum stärker Marieholm som plats och blir navet
mellan trädgårdarna, Göteborgs universitet och Gärdesparken. Med intressanta utställningar, programverksamhet, turistserviceplats och caféverksamhet blir museet en utgångspunkt
för hantverket, historien och hållbarheten.
I kulturnämndens mål från 2012 ska muséet arbeta med att ta fram en verksamhets/handlingsplan för framtidens Vadsbo museum med riktning mot Vision 2030 och Marieholm som ett nationellt besöksmål.
Med utgångspunkt från utredningen - Från lokalt museum till nationellt besöksmål - 2009,
kommunens vision 2030, Studio Västsvensk konserverings utredning om samlingarna 2013
samt arbetet med att alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga 2016 och museets utrymmesproblem har detta profilarbete arbetats fram.
Dialogmöten har skett med Länsstyrelsen, Lokalproducerat väst, Hembygdsföreningarna,
turism, Biosfärskontoret, Göteborgs universitet, ABM- arkiv-bibliotek-museum och Västarvet med flera.
Vadsbo museum startades 1918 av Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening. Samlingarna har stor bredd och består av diverse föremål insamlade från trakten. Föremålen är deponerade av Vadsbo hembygds och fornminnesförening och förvaltas av Mariestads kommun sedan 1983.
Behandling på sammanträdet

Gerd Larsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att efterhöra synpunkter från
Vadsbo museums referensgrupp innan nämnden fattar beslut i ärendet.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) tar upp Gerd Larssons (S) yrkande till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Underlag

Skrivelse från museisamordnare Linda Svensson 2014-03-17, ”Vadsbo museum – profilarbete”
Vadsbo museum med riktning mot framtiden 2014-03-17
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-01

Sida 11

Kulturnämnden
Kn § 24 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Studio Västsvensk konserverings utredning om samlingarna 2013
Förstudien - Från lokalt museum till nationellt besöksmål- 2009
Mariestads kommuns vision 2030
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Museisamordnare Linda Svensson
Referensgruppen för Vadsbo museum
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Revidering av ”Regler för kulturstipendium”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att anta förslaget till revidering av ”Regler för kulturstipendum”,
med Gerd Larssons (S) ändringsyrkande.
Bakgrund

Vid kulturnämndens sammanträde den 4 mars 2014 uppdrogs åt kulturchefen att till kulturnämndens sammanträde den 1 april återkomma med förslag till revidering av ”Regler för
kulturstipendium”.
Kulturchef Maria Henriksson har lämnat ett förslag till revidering av ”Regler för kulturstipendium” som innebär att § 3 förtydligas när det gäller summan på stipendiet. Även § 8 förtydligas när det gäller summan på stipendiet samt kompletteras med uppgift om åldersspann
på stipendiaterna. Ett fåtal redaktionella förändringar är också gjorda.
Behandling på sammanträdet

Gerd Larsson yrkar att § 8 i ”Relger för kulturstipendium – reviderat förslag” ändras till följande lydelse: ”Kulturnämnden delar även ut ett arbetsstipendium om 1000 kr till ungdom/ar, för att uppmuntra och stödja utbildning inom estetiska ämnen”.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) tar upp kulturchefens förslag samt Gerd Larssons (S)
ändringsyrkande till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2014-03-24 ”Revidering av regler för kulturstipendium”
”Regler för kulturstipendium”
”Regler för kulturstipendium – reviderat förslag”
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Museisamrodnare Linda Svensson
Kulturchef Maria Henriksson
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KulturExpo 2014 – ansökan om anslag
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Beslut

Kulturnämnden beslutar att tillmötesgå Kulturskarans ansökan om anslag till
KulturExpo 2014 om 20 000 kr.
Bakgrund

Kulturnätverket Kulturskaran ansöker om 20 000 kr för ett genomförande av ett KulturExpo 2014 den 5 april. Avgiften ska täcka kostnader för ljudanläggning, scener, lokalhyra
och marknadsföring.
Kulturskaran är ett nätverk bestående av 40 lokala föreningar inom scenkonst, kulturarv,
och bild och form. Nätverket bildades våren 2013.
KulturExpo 2014 är tänkt att äga rum på Rotundan den 5 april 2014 och är ett första gemensamt steg för kulturnätverket att presentera sig och sina verksamheter. Enskilda föreningar presenterar sig med monter och uppträdanden, som till exempel teater, musik och
sång under hela dagen.
Kulturnämnden ansvarar inte för föreningsbidragen och har inga medel avsatta för att finansiera externa aktiviteter från föreningar eller andra aktörer. Men, eftersom Kultur Expo
har en bred representation av föreningar och andra lokala aktörer finns anledning att vid
detta tillfälle göra ett undantag och bidra med 20 000 kr.
Underlag

Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2014-02-24, ”KulturExpo 2014 – ansökan
om anslag”
Ansökan från kulturnätverket Kulturskaran om anslag till Kultur Expo 2014,
2014-01-24
______________________________________________________

Akten
Kulturchef Maria Henriksson
Museisamordnare Linda Svensson
Kulturskaran

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2014-04-01

Sida 14

Kulturnämnden
Kn § 27

KN 2014/23

Ansökan om sponsring från Mariestads blåsorkester och drill
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden avslår förfrågan från Mariestads Blåsorkester & Drill angående sponsring av
tröjor.
Bakgrund

Mariestads blåsorkester och drill har inkommit med en ansökan om sponsring av tröjor inför orkesterns resa till Lido di Jesolo i Italien under sommaren, där de ska medverka på en
svensk blåsmusikfestival som firar 25-årsjubileum.
Ansökan avser bidrag till tröjor till orkestermedlemmarna där kommunens, musikskolans
och eventuella övriga stödföreningars loggor är tryckta.
Blåsorkestern uppskattar att kostnaden för tröjor till 50 deltagare uppgår till mellan 7500 –
10 000 kronor.
Kulturnämnden ansvarar inte för föreningsbidragen och har inga medel avsatta för att finansiera externa aktiviteter åt föreningar eller andra aktörer. Mariestads blåsorkester är en
stolthet för kommunen, men verksamheten tar redan i dagsläget stora resurser som andra
elevgrupper inte får. Orkestern sorterar under musikskolan. Inte heller denna anser sig ha
möjlighet att bekosta tröjor. Ändamålet är gott men då musikskolans kassa ska räcka till
mycket finns en rad andra prioriteringar som väger tyngre, såsom musikinstrument och annat undervisningsmaterial.
Underlag

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2014-03-17, ”Sponsring av tröjor, Mariestads
blåsorkester”
E-post från Lars Appelgren, Mariestads blåsorkester och drill 2014-03-12, ”Ansökan om
sponsring av tröjor”
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Lars Appelgren, Mariestads blåsorkester och drill

Justerandes signatur
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kulturkansliets arkiv
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Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

