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Beslutande organ

Kulturnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen kl 18.30-20.15

Beslutande

Gerd Larsson
Margareta Berggren
Fredrik Marcusson
Maj-Lis Johansson
Sonja Lundin
Bengt Erik Askerlund
Mikael Jonsson
Björn Andersson
Maj-Britt Tropp
Peter Thörn
Annika Jödahl
Kjell R Eriksson
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Övriga deltagande

Maria Henriksson
Elisabeth Göthberg
Åsa Hult

kulturchef
museichef till och med § 101
kulturassistent, adjungerad

Utses att justera

Mikael Jonsson

Justeringens plats och tid

Kulturnämndens kansli enligt överenskommelse

ordförande
vice ordförande
ledamot
”
”
”
”
”
”
”
”
ersättare

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Åsa Hult
Ordförande

Gerd Larsson
Justerande

Mikael Jonsson
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Kulturnämnden
Kn § 97

Aktuell information
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rapport lämnas om Skörde- och Kulturfesten i Mariestad 25-27 september.
Rapport från konserten Runt Jorden med violinisten Rimma Gotskosik och DaCapo-kören den 11 oktober på Mariestads Teater.
Rapport från besök av författaren Hedvig Andersson från Mariestad på Stadsbiblioteket den 22 oktober. Hedvig Andersson har nyligen debuterat med berättelsen Bortom världen utanför.
Rapport från föreläsning av den internationellt kände fågelfotografen Brutus
Östling på Stadsbiblioteket den 27 oktober.
Rapport från Höstlov på Bibblan.
Rapport från Kura skymning på Stadsbiblioteket den 9 november.
Information om föredrag Refugium: Trädgård som tillflykt med författaren Ingela Bendt på Stadsbiblioteket den 23 november.
Rapport om den biblioteksenkät som gjorts under maj-augusti.
Information om en rapport från Svensk Biblioteksförening: Folkbiblioteken i
Mariestad 2008 – lokala förutsättningar för kunskapssamhället.
Information om ombyggnationens fortskridande på Stadsbiblioteket. Etapp 1
(hiss, ramp och RWC på plan 2) var klar den 16 oktober. Etapp 2 (WC och RWC
på plan 1) beräknas vara klar den 13 november.
Information om att Stadsbiblioteket under oktober har infört SMS-funktion vid
aviseringar av beställda media samt vid förvarningar om att utlåningstiden strax
tar slut.
Information om att sjukhuset i Mariestad planerar att minska biblioteksverksamheten i samband med ombyggnation av entrén sommaren 2010.
Rapport från firandet av Privilegiedagen på Vadsbo Museum den 9 oktober.
Rapport från återinvigningen av Leksbergs Skolmuseum den 10 oktober.
Rapport från Höstlovskul på museet.
Forts
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Rapport från Torsö Bygdegårds- och Idrottsförenings 75-årsjubileum den 24
oktober där Margareta Berggren och Maria Henriksson deltagit.
Rapport från presidiets möte med revisorerna den 10 november för den årliga
genomgången.
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KN09 2009/0021

Information om museiutredningen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Informationen om museiutredningen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett en arbetsgrupp i uppdrag att utreda
Vadsbo Museum, dess inriktning, tillgänglighet, samverkan med Göteborgs Universitet/Dacapo och alternativ placering av verksamheten. Arbetsgruppen har för
Kommunstyrelsens arbetsutskott presenterat en skrivelse om ”Vadsbo Museums
framtida roll och plats”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bidra med 75 tkr till en förstudie.
Projektet startade i mars och beräknades vara klart i juni 2009.
Utredningen har utmynnat i förstudien Vadsbo museum - Från lokalt museum till
nationellt besöksmål, september 2009. Författare är Lars Bergström, Björn Tropp,
Kina Linscott, Helena Åberg och Anna Östnäs.
Utredningen har för Mariestads kommun granskats av Elisabeth Göthberg, Maria
Henriksson, utvecklingsstrateg Claes-Göran Crommert och planeringschef Kristofer Svensson.
Både Göteborgs Universitet/Dacapo och Mariestads kommun ställer sig mycket
positiva till innehållet och de möjligheter som förstudien visar på och vill gå vidare med projektet efter att vissa rättelser gjorts av Mariestads kommun.
Underlag för beslut
Förstudie: Vadsbo museum – Från lokalt museum till nationellt besöksmål, september 2009
Arbetsmaterial – Vadsbo Museum framtida roll och plats. Lars Bergström februari
2009.
Utredning om Vadsbo Museums placering. Gunilla Broberg februari 2009.
Synpunkter på tillgänglighetsrapport för Marieholm (Residenset). Tre kommuner i
samverkan, Miljö- och byggnadsförvaltningen 2009-02-06.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten
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KN09 2009/0022

Detaljplan för kvarteret Kornet i Mariestad. Samrådsremiss
Kommunstyrelsen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden ställer sig bakom detaljplaneändringen för kvarteret Kornet men med
synpunkten att våningshöjden på den större byggnaden i kvarterets norra del avsevärt begränsas.
2. Nämnden framför önskemål angående den kommande gestaltningen. Bostadshusens uttryck bör hållas samman och i denna första etapp genomgående bestå av
”magasinsbyggnader” i 2-3 våningar med träfasader för att på ett positivt sätt
minna om tidigare hamnbebyggelse.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ändra gällande detaljplan för kvarteret Kornet.
Fastigheten Kornet 1 (Silotomten) vid Hamngatan är idag upplåten med tomträtt
till Lantmännen. Siloverksamheten är nedlagd och förhandlingar om rivning av
silon pågår. Det är viktigt att klarlägga vad fastigheten kan användas till.
Kommunstyrelsen har beslutat om samråd för detaljplanen för kvarteret Kornet i
Mariestad. Eventuella synpunkter på förslaget ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 november 2009.
Underlag för beslut
Detaljplan för kvarteret Kornet i Mariestad. Samrådsremiss Kommunstyrelsen
2009-10-16.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Akten
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KN09 2009/0023

Remiss: Rivningslov för befintligt torp samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Rydjorna 1:1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Rivningslov kan beviljas efter dokumentation av byggnaden.
2. I övrigt har nämnden inget att erinra.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om förhandsbesked avseende dels rivning av det gamla soldatbostället och dels nybyggnad av enbostadshus på Rydjorna 1:1 i Mariestads kommun. Torpet finns nämnt i ”Kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer i Mariestads kommun”. Byggnaden har under
senare år inte underhållits utan snarare fått förfalla, varför bevarandeintresset i dag
inte kan sägas kvarstå.
Ärendet har remitterats till Kulturförvaltningen för yttrande och svar önskas senast den 12 november 2009.
Underlag för beslut
Remiss: Rivningslov för befintligt torp samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Rydjorna 1:1. Miljö- och byggnadsförvaltningen 2009-10-22.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-11-10

130

Kulturnämnden
Kn § 101

KN09 2009/0024

Diplom för god byggnadskonst år 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Hans och Margaretha Jonsson utses till mottagare av diplom för god byggnadskonst år 2009 för sin varsamma renovering av fastigheten Sälen 1 och 2, Västerlånggatan 23, Mariestad (Bilaga Kn § 101 2009).
2. Utdelning ska ske vid nämndens sammanträde i december.
Bakgrund
Kulturnämnden inrättade för fjorton år sedan ett diplom för god byggnadskonst.
Diplomet ska lyfta fram byggnadsvården och uppmärksamma hantverkare som
följer äldre hantverks- och husbyggnadsmetoder. Stor vikt ska läggas vid vidareförmedling av dessa kunskaper.
Annonsering i lokalpress har gjorts. Inga förslag har kommit in till kansliet.
Underlag för beslut
Museichefens fackgranskning av Hans och Margaretha Jonsson som förslag till
mottagare av diplom för god byggnadskonst år 2009.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hans och Margaretha Jonsson
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-11-10

131

Kulturnämnden
Kn § 102

KN09 2009/0004

Prognos 4 år 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Prognos för oktober 2009 godkännes (Bilaga Kn § 102 2009).
2. Prognosen överlämnas till ekonomikontoret.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Budgetuppföljning ska ske vid fyra tillfällen under 2009. Dessutom gör förvaltningen en avstämning varje månad.
Vid analysen ska anges om budgetförutsättningen stämmer och om omfattningen
av verksamheten har överensstämt med budgeten. En åtgärdsplan ska presenteras
om prognosen visar underskott.
Ombyggnaden av Stadsbiblioteket är försenad med en månad vilket troligen innebär fördyringar.
Den aktuella prognosen ska överlämnas till ekonomikontoret senast den 12 november 2009.
Underlag för beslutet
Prognos 4 år 2009
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten
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Sammanträdesdagar år 2010
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden sammanträder tisdagar kl 18.30 på följande datum år 2010:
19 januari
16 februari
16 mars
13 april
18 maj
15 juni
17 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december
Bakgrund
Nämnderna ska lämna in datum och klockslag för sina sammanträden under 2010.
Hänsyn ska tas till budgetarbetet under året och inför år 2011.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunledningskontoret, Ola Blomberg
Akten
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KN09 2009/0025

Stadsbibliotekets sessionssal blir Bror Kronstrandsrummet
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att Stadsbibliotekets sessionssal blir Bror Kronstrandsrummet.
Bakgrund
Sessionssalen på Stadsbiblioteket fungerar idag på dagtid som en bokningsbar
kommunal möteslokal. Barnteaterföreställningar på dagtid ges oftast här. På dagtid rör det sig sammanlagt om ett tiotal bokningstillfällen per år. På kvällstid hyrs
sessionssalen ut till olika föreningar eller används till Stadsbibliotekets egna arrangemang. Salen används också till borgerliga vigslar vid varierande tidpunkter.
Det har nu framkommit önskemål om att lyfta fram Mariestads välrenommerade
porträttmålare Bror Kronstrand (1875-1950) eftersom Stadsbiblioteket har en ansenlig samling av konstnärens alster. Stadsbiblioteket önskar att i samband med
detta även flytta upp konstlitteraturen till sessionssalen för att få ytterligare utrymme i Stadsbibliotekets bottenvåning.
Denna förändring kommer att leda till viss begränsning av uthyrningsmöjligheterna av sessionssalen på dagtid eftersom allmänheten under bibliotekets öppettider ska ha tillgång till salen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KN09 2009/0007

Vägvisaren – Mål- och styrdokument för Kulturnämnden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden godkänner den reviderade versionen av Kulturnämndens Vägvisare (Bilaga Kn § 105 2009).
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens Vägvisare antogs i maj 2007 (Kfn § 54 2007) och en
reviderad version antogs i september 2008 (Kfn § 89 2008).
Från och med den 1 augusti 2009 är Kultur- och fritidsnämnden ersatt av en renodlad Kulturnämnd. Vägvisaren måste omarbetas med hänsyn till organisationsförändringen.
En uppdatering avseende mål och måluppfyllelse måste också göras till nästa
sammanträde den 20 oktober. En reviderad Vägvisare ska ingå i Budget 2010 och
flerårsplan 2011-2012.
En arbetsgrupp bestående av Margareta Berggren, Fredrik Marcusson samt förvaltningschefen Maria Henriksson tillsattes vid sammanträdet i september. Arbetsguppen har gjort en översyn av Vägvisaren.
Underlag för beslut
Förslag till reviderad version av Vägvisare för Kulturnämnden, oktober 2009
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten
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KN09 2009/0017

Kultursamordnare i Mariestad, Töreboda och Gullspång
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att delta i projektet om en gemensam kultursamordnare för
barn och unga i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång.
Bakgrund
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har hos Kulturnämnden i Västra
Götaland ansökt om regionalt bidrag till en projektanställning med inriktning mot
barn och unga. Ansökan avser en kultursamordnare som ska planera och genomföra allmänkulturella arrangemang och kulturaktiviteter i Norra Skaraborg. Ansökan behandlades av regionens kulturnämnd i september med positivt resultat.
De tre kommunerna erhåller 250 000 kr för att inrätta en tjänst som kultursamordnare för barn och unga från år 2009. Bidraget från regionen finansierar tjänsten till
75 %. De tre kommunerna ska medfinansiera tjänsten med resterande 25 % utöver
av regionen beviljat belopp. Ett villkor är att verksamheten ska bedrivas långsiktigt under minst tre år. En utvärdering ska göras efter halva tiden. För åren 201011 ska kommunerna öka sin andel av medfinansieringen, vilket är ett villkor för
fortsatt stöd från regionen.
De tre kulturansvariga i Mariestad, Töreboda och Gullspång har utarbetat förslag
till mål för verksamheten, inriktning av tjänsten, tidsplan och finansiering.
Bakgrunden till projektet var regionens kulturnämnds besök hos de tre kommunledningarna i mars 2008, då frågan om barn och ungas möjlighet till kulturaktiviteter diskuterades. Kulturnämnden i Västra Götaland påtalade då att barn och ungas kultur i Norra Skaraborg bör utvecklas och en gemensam satsning för de tre
kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång föreslogs.
Nämnden beslutade att stödja projektet (Kfn § 111 2008) under förutsättning att
Kommunstyrelsen ställde sig positiv samt att också Törebodas och Gullspångs
kommuner deltar i projektet.
Gullspångs och Mariestads kommuner ställde sig positiva till projektet, medan
Töreboda kommun beslutade att avvakta i juni 2009. Med anledning av detta har
projektet inte framskridit som planerat. Det enda som skett är att förra förvaltningschefen Gunilla Broberg löst ut bidragsdelen som nu finns på ett konto i Mariestad.
Forts
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Töreboda kommun ändrade sitt beslut i september 2009 och meddelade att också
de vill vara med i projektet. Skriftlig bekräftelse på att Töreboda kommun går
med i projektet är på gång.
Arbete pågår just nu med att ta upp trådarna där samarbetet slutade våren 2009.
Målet är att tjänsten ska vara tillsatt vid årsskiftet. Budgeten för tjänsten håller
förutsatt att kultursamordnaren har sitt tjänsterum på museet eller biblioteket i
Mariestad.
Underlag för beslut
Kultursamordnare i Norra Skaraborg. Skrivelse till Kulturnämnden i Västra Götaland 2008-04-22.
Ansökan om medfinansiering av Kultursamordnare i Norra Skaraborg, dnr KUN
88-2008. Kulturnämnden Västra Götaland 2008-09-16.
Kultursamordnare i MTG 2008. Förslag till inriktning, målsättning, planering och
finansiering.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Töreboda kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Töreboda kommun, kommunchef Tommy Sandberg
Gullspångs kommun, Kommunstyrelsen
Gullspångs kommun, kultursamordnare Staffan Hjalmarsson
Västra Götalandsregionen, Kulturnämnden
Kommunalförbundet Skaraborg, David Anthin
Akten
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Anmälningsärenden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämnden

KN09 2009/0008

Vidaredelegation till bibliotekschef Helena Jannert 2009-09-23
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturnämnden

KN09 2009/0008

Vidaredelegation till museichef Elisabeth Göthberg 2009-09-23
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karlstads kommun, Stipendiedelegationen för Vänerfonden KN09 2009/0002
Protokoll 2009-09-14: Beslut om att 2009 års Vänerstipendium tilldelas Thomas
Landgren i Gullspångs kommun
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdagar 2010 (Kf § 102 2009-09-28)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2009-11-10
Anslag tas ner
2009-11-18
Kulturnämndens kansli

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Åsa Hult

2009-12-11

