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Kulturnämnden
Kn § 26

KN 2013/0016

Information: Kammarmusikfestival i Mariestad sommaren 2013
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads kommun har blivit närmade av Västra Götalandsregionens kultursekretariat med
förfrågan om Mariestad skulle vilja vara med i ett samarbete kring en årlig musikfestival i
Mariestad. Den skall samla en världselit av musiker och framföra kammarmusik enligt förutbestämda konstnärliga och ekonomiska ramar. Festivalen skall också genom samarbeten
med andra konstarter och nätverk bredda och fördjupa det konstnärliga konceptet.
Syftet är att bredda kulturutbudet i regionen till gagn för både turism, lokalt näringsliv och
kommuninvånarna. Sätta Mariestad på den musikaliska kartan och vara en motor i det lokala kulturlivet.
Mariestad har en mycket attraktiv kultur- och naturmiljö, och festivalen ger möjlighet att
öka turistinflödet. Det finns dessutom intressanta lokaler för ändamålet och en omgivning
som kommer att attrahera internationella artister att komma till festivalen. Aurora Chamber
Music (ACM) är redan i dag stora internationella producenter av klassiska musikfestivaler
och har därmed både kunnandet, logistiken och internationella nätverk för att säkra kvaliteten i hela produkten.
Flera starka samarbetspartners kommer att stödja festivalen ekonomiskt och organisatoriskt.
Västra Götalandsregionen har beslutat att finansiera projektet med 300 tkr med förlag om
att Mariestad går in med ett belopp om 100 tkr. Uppdraget bör vara 3-årigt med tydliga progressiva målsättningar för 2013, 2014 och 2015. Inledningsvis genomförs festivalen som
pilotprojekt 2013 med uppföljande utvärdering som underlag till fortsatt samverkan kommande år.
Projektet ligger i linje med Vision 2030 där Mariestad är den naturliga mötesplatsen. Ett
event av denna dignitet stimulerar besöksnäringen och marknadsför kommunen både nationellt och internationellt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-03-07 att avsätta 100 tkr för att, i samverkan med kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, medfinansiera en kammarmusikfestival i Mariestad sommaren 2013. Arbetsutskottet beslutade vidare att kammarmusikfestivalen
ska genomföras som ett pilotprojekt år 2013. Därefter ska en utvärdering genomföras inför
en eventuell fortsättning åren 2014 och 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson, Information: Kammarmusikfestival i
Mariestad sommaren 2013.
Justerandes signatur
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Kn § 26 (forts.)
______________________________________________________

Protokollsutdrag, Ksau § 123/13 ”Kammarmusikfestival i Mariestad sommar 2013”
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 27

KN 2013/0001

Ansökan från Panncentralen om medel för medverkan i
”Internationella konstbiennalen 2013”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att inte bevilja Panncentralen medel om 100 tkr för medverkan i
”Internationella konstbeinnalen” då nämndens medel till största del är upplåsta kring lokaloch personalkostnader. De få medel som finns över bör användas till kulturnämndens redan
inplanerade aktiviteter för 2013 som styr mot Vision 2030 och som är en del av nämndens
uppsatta verksamhetsmål.
Anders Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Bakgrund

Panncentralen är en av Mariestads konstinstitutioner och har genom ett decennielångt arbete verkat för att skapa en plattform för konst och kultur i östra regiondelen med skärgårdsstaden Mariestad som centralort.
Den internationella konstbiennalen anordnas vartannat år i Sverige. Huvudorten är Göteborg, VG regionen och biennalen pågår år 2013 från den 7 september t.o.m. 17 november.
Det är en uttryckt vilja och önskan från ansvariga curatorer för Konstbiennalen att de
konstnärliga uttrycken, tematiken flyttar ut till hela Västra Götalandsregionen.
För Mariestad är det ett gyllene tillfälle att synliggöra kulturella intentioner i en regional tillhörighet och ett internationellt sammanhang. Panncentralen ansöker därför om medel hos
kulturnämnden om 100 tkr för programmet i Mariestad.
Panncentralen är en lokal aktör med höga ambitioner som de senaste åren visat på ett stort
barn- och ungdomsengagemang. Det är dock omöjligt för kulturnämnden att avvara 100 tkr
inom ramen för budget, vars medel är till största delen upplåsta kring lokal- och personalkostnader, de få medel som inte är upplåsta bör användas till kulturnämndens redan inplanerade aktiviteter för 2013. Aktiviteter som också är styrda mot Vision 2030.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson ”Panncentralen: Ansökan medel till medverkan i internationella konstbiennalen 2013”
Ansökan från Panncentralen, ”Ansökan medel till medverkan i internationella konstbiennalen 2013”
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Panncentralen
Justerandes signatur
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Kulturnämnden
Kn § 28

KN 2013/0017

Mål för kulturnämnden 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att anta framtagna mål för kulturnämnden 2014.
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 de fem fokusområdena ska nämnderna varje år
besluta om mål för sina respektive verksamheter som medvetet ska styra mot Vision 2013.
Med utgångspunkt i Vision 2030 för Mariestads kommun samt kommunens målstyrningsmodell har kulturnämnden utarbetat mål för den egna verksamheten. På sammanträdet
2013-01-29 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram förslag för 2014. Arbetsgruppen har tagit
fram följande förslag:
1. Utveckla Vadsbo museum till en del av ett attraktivt besöksmål tillsammans med Residensön och Gärdesparken.
Etappmål 2014: Ta fram en samlingsplan och utreda lokalfrågan
2. Skapa ett mångfaldsperspektiv i kulturnämndens projekt- och programverksamhet.
Etappmål 2014: Kartläggning av verksamheternas arrangemang och utbud och därefter utveckla utbudet i riktning mot ett mångfaldsperspektiv med hjälp av en handlingsplan.
3. Inspirera unga till delaktighet i kommunutvecklingen lokalt och internationellt.
Etappmål 2014:
Allmänkultur: EU-projekt 2014 Ungt arrangörskap
Museet: utställning ”Ungas perspektiv på samlingarna”
Biblioteket: unga i politiken val 2014 (t ex debatt/workshop i anslutning till valet)
4. Inspirera till samverkan mellan kommunal förvaltning och lokala aktörer (föreningar,
studieförbund, enskilda personer) i hela kommunen.
Etappmål 2014: Workshops och dialog kring nätverkande och nya samarbetsformer
5. Initiera biosfärperspektivet i kulturnämndens programverksamhet.
Etappmål 2014: Kartläggning av verksamheternas arrangemang och utbud kopplat till biosfärsområdet och därefter utveckla utbudet i riktning mot ett biosfärsperspektiv.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag, Kn § 11/13 ”Arbetsgrupp för kulturnämndens målarbete 2014”.
Justerandes signatur
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______________________________________________________

Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2013-02-07, ”Kulturnämndens mål 2014”
Nämndsmål – Så här vill vår nämnd år 2014 bidra till Vision 2030.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kommunledningskontoret
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Kn § 29

KN 2013/0018

Yttrande över medborgarförslag om att Mariestads kommun ska
ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om att
Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett finskt förvaltningsområde.
Kulturnämnden konstaterar att detta främst inte är en kulturfråga utan snarare en central
kommunal administrativ fråga.
Bakgrund

Birgit Selmosson och Finska föreningen har inkommit med ett medborgarförslag där man
föreslår att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett så kallat finskt förvaltningsområde.
Förvaltningsområden är en del av Sveriges minoritetsspråklagstiftning och minoritetslagen
trädde i kraft den 1 januari 2010. Minoritetslagen säger att de nationella minoritetsspråken;
samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch ska skyddas och främjas och att de nationella minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur. Att ingå i förvaltningsområde innebär särskilda rättigheter för i det här fallet finsktalande personer. Dessa rättigheter
är bland annat:


Att enskilda ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt med kommunen i ärenden
där kommunen är beslutsfattare.



Att kommunen måste ge muntligt svar på finska samt på begäran ge finsk skriftlig
översättning av beslut som motivering. Kommunen måste också verka för att det finns
tillgång till personal med kunskap i finska inom samtliga verksamheter.



Att kommunen har särskilda skyldigheter att erbjuda äldre- och barnomsorg, helt eller
delvis, på finska om någon önskar.

Kulturförvaltningen erbjuder inom ramen för bibliotekets verksamhet litteratur på finska,
tillsammans med ett antal andra språk som inte är minoritetsspråk. Frågan eller behovet har
inte uttryckts till verksamheten, och förvaltningen ser frågan om finskt förvaltningsområde
som lågprioriterat satt i relationen till de extra kostnader som tillkommer för förvaltningen
att leva upp till ovan nämnda krav.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson, ”Medborgarförslag om att ingå i finskt
förvaltningsområde”
Ks § 180/12 Medborgarförslag om att Mariestads kommun ska ansöka om att ingå i ett
finskt förvaltningsområde.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 29 (forts).
______________________________________________________

Underlag för beslut

Medborgarförslag från Birgit Selmosson, ”Lag om nationella minoriteter, 2012-03-03”
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare Malin Eriksson, ”Medborgarförslag om ansökan
om att ingå i finskspråkigt förvaltningsområde, 2012-08-31”
Övergripande beskrivning av förutsättningarna för finskt förvaltningsområde
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Kulturnämnden
Kn § 30

KN 2012/0019

Plan för intern kontroll 2013 - kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar anta planen för intern kontroll 2013.
Bakgrund

Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet
är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll handlar om att:
-

Ha grepp över både verksamhet och ekonomi
Styra mot effektivitet
Ha ordning och reda
Skapa trygghet

Varje år utarbetas en ny kommunövergripande plan för intern kontroll. Kommunledningskontoret och kommunchefens ledningsgrupp har upprättat ett förslag till plan för intern
kontroll för 2013. Kommunstyrelsens beslutade om planen 2013-03-07, Ks § 35/13. Planen
innefattar både administrativa kontroller och redovisningskontroller. Utifrån den övergripande planen för intern kontroll har varje nämnd att upprätta och besluta om en plan för
intern kontroll utifrån nämnden och förvaltningens specifika behov.
Kulturchefen har utarbetat ett förslag till internkontrollplan för 2013 för kulturnämnden
enligt följande:
-

Styrprinciper
Ekonomiskt ansvar med fokus på nämndens åtgärder för att styra enligt budget.

-

Riktlinjer för telefoni
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunens politiker och anställda. Uppföljning av kommunens mål för tillgänglighet.

-

Samverkansavtal
Arbetsgivar- och hälsoperspektivet.

-

Leverantörsfakturor
Att fakturor betalas i tid.

-

Riktlinjer för upphandling
Kontroll av avtalstrohet och att volymen e-handel ökar under 2013.

-

Politiska beslut/uppdrag
Verkställighet och återrapportering av politiska uppdrag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson, 2013-03-11, ”Plan för internkontroll - kulturnämnden”
Plan för internkontroll 2013 - kulturnämnden
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomichef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2013-03-26

Sida 11

Kulturnämnden
Kn § 31

KN 2013/0020

Prognos 1 år 2013 för kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden godkänner prognos 1 år 2013 för nämndens verksamhet och överlämnar
den till ekonomienheten.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 1 år 2013 för kulturnämnden. Förvaltningschef
Maria Henriksson föredrar prognosen samt uppföljning av nämndsmålen för 2013 på
sammanträdet.
Budgetuppföljning ska ske vid fyra tillfällen under 2013. Dessutom gör förvaltningen avstämningar löpande.
Vid analys ska anges om budgetförutsättningen stämmer och om omfattningen av verksamheten har överensstämt med budgeten. En åtgärdsplan ska presenteras om prognosen visar underskott. Nämndens visionsmål ska följas upp i samband med prognosredovisningen.
Den aktuella prognosen ska överlämnas till ekonomikontoret.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse av kulturchef Maria Henriksson, 2013-03-11, ”Prognos 1, 2013”
Prognos 1 år 2013 för kulturnämnden.
Uppföljning av nämndens visionsmål 2013
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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Kulturnämnden
Kn § 32

KN 2013/0021

Drift- och investeringsbudget 2014-2016
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget på drift- och investeringsbudget 2014-2016
för kulturnämnden.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har enligt fastställd tidplan beslutat om preliminära ramar för 2014. Under april månad ska kulturnämndens ramanalys med konsekvensbeskrivningar inlämnas till
kommunens ekonomienhet. I denna ska nämnden även redovisa förändringar för åren
2014-2016.
Enligt den fastställda budgetprocessen ska driftbudget och investeringsbudget med plan
fasställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni. Rambeloppet för kulturnämndens
driftbudget är 11 476 tkr vardera för åren 2014, 2015 och 2016.
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 för 2013. Eventuellt
ökade kostnader för hyror och städ kommer att minska förutsättningarna för aktiviteter i
verksamheten.
Behov av utveckling
Mariestads stadsbibliotek är den största kulturinstitutionen i kommunen. Biblioteket är välbesökt och möter över 400 besökare per dag. Slitage på de publika möblerna är oundvikligt.
Biblioteket skulle därför inför 2014 ha behov av inköp av nya möbler som bidrar till funktionalitet och trivsel för besökande. Befintligt möblemang är daterat från 1970-tal och bakåt.
Kostnaden uppgår till 200 tkr och är av engångskaraktär och avser 2014.
Besöksmålet Marieholm är ett strategiskt utvecklingsprojekt för kommunen och den kommande besöksnäringen. För närvarande arbetar förvaltningen intensivt med att skapa förutsättningar så att Vadsbo museum kan bli ett viktigt nav i det kommande besöksmålet. Arbetet är tidskrävande och måste ske stegvis. Under 2014 behöver museet göra en ordentlig
genomgång av samlingarna vilket kommer att kräva en oberoende extern expert. Kostnaden
kommer att uppgå till 90 tkr och är av engångskaraktär som avser 2014. Utöver detta önskar
museet utöka de personella resurserna för att successivt skapa förutsättningar för ett ökat
publikarbete med inriktning mot biosfärsfrågor. Kostnad för detta uppgår till 120 tkr.
Investering
Kulturnämnden har i förslaget för investeringsbudget för 2014-2015 150 tkr till inventarier.
Kulturnämnden har för närvarande inga planer på ytterligare investeringar.
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Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson, 2013-03-08, ”Drift- och investeringsbudget 20142016”
Åtgärdsbeskrivning för tilldelad budgetram 2014.
______________________________________________________

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomienheten
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Fyllnadsval av ledamöter till referensgruppen för Vadsbo museum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämndens beslut

1. Kulturnämnden väljer Morgan Forsberg (KD) till ny ledamot efter Fredrik Marcusson
(S) i referensgruppen för Vadsbo museum för resterande del av mandatperioden (20112014).
2. Kulturnämnden väljer Anders Johansson (C) till ny ledamot efter Jan Wahn (C) i referensgruppen för Vadsbo museum för resterande del av mandatperioden (2011-2014).
Bakgrund

Fredrik Marcusson (S) och Jan Wahn (C) har begärt att bli entledigade från sina uppdrag
som ledmöter i kulturnämnden vilket även innefattar uppdragen som ledamöter i referensgruppen för Vadsbo museum.
Behandling på sammanträdet

Vid sammanträdet nominerades Gerd Larsson (S), Morgan Forsberg (KD) samt Stefan Johansson (C) till nya ledamöter i referensgruppen för Vadsbo museum för resterande del av
mandatperioden (2011-2014). Valet genomfördes genom sluten omröstning.
Vid omröstningen till ny ledamot efter Fredrik Marcusson (S) erhöll Morgan Forsberg (KD)
fem röster och Gerd Larsson (S) fyra röster. Kulturnämnden har därmed valt Forsberg
(KD) till ny ledamot efter Marcusson (S).
Vid omröstningen till ny ledamot efter Jan Wahn (C) erhöll Anders Johansson (C) sex röster
och Morgan forsberg tre röster. Kulturnämnden har därmed valt Johansson (C) till ny ledamot efter Wahn (C).
______________________________________________________

Expedieras till:
Morgan Forsberg
Anders Johansson
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Kulturnämnden
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Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott § 108/2013

KN 2012/0017

Förslag att ändra organisatorisk tillhörighet för musikskolan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bereda barn- och utbildningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att ändra organisatorisk tillhörighet för musikskolan,
från barn- och utbildningsnämnden till kulturnämnden.
Arbetsutskottet överlämnar även förslaget till kommunchefen för att utreda musikskolans
organisationstillhörighet och lokalisering.
______________________________________________________

Justerandes signatur
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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