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Beslutande organ

Kulturnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen, klockan 18.00 – 20.10

Beslutande

Övriga deltagande

Morgan Forsberg (KD)
Fredrik Marcusson (S)
Anette Karlsson (M)
Anita Ahl (M)
Annika Jödahl (FP)
Marianne Melin Eriksson (MAP)
Sonja Lundin (S)
Rolf Markusson (S)
Sören Larsson (C)
Elisabeth Ljungkvist (S)

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

Maria Henriksson
Malin Eriksson

kulturchef
kommunsekreterare

Utses att justera

Sonja Lundin

Justeringens plats och tid

Kulturkansliet enligt överenskommelse

Sekreterare

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

Paragrafer

44 - 50

Malin Eriksson
Ordförande

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

Morgan Forsberg
Justerande

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

Sonja Lundin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 44

KN 2012/0039

Förslag på projektinriktningar till Mariestads kommuns WEPAprocess (West Swedens EU-projektanalys)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att gå vidare med förvaltningens båda förslag på projektinriktningar till kommunens WEPA-process.
Bakgrund

Under hösten 2012 startar Mariestads kommuns arbete med WEPA, som utgår från kommunens politiska visioner, idéer och långsiktiga utvecklingsmål. Genom WEPA-modellen
kommer Mariestads kommun få hjälp med att skapa konkreta förslag till EU-projekt. Med
dessa förslag kan kommunen därefter söka medel från EU för att utveckla olika verksamheter. Varje nämnd har därför fått i uppdrag att inkomma med förslag på inriktningar/möjliga
projekt. Kulturförvaltningen lägger fram två förslag till nämnden:
1. Kultur för ett växande näringsliv
2. Ungt arrangörskap – fokus på ungdomars eget initiativ
Underlag

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson, ”West Sweden och EU:s sektorsprogram”,
2012-05-16
Mall för beskrivning av prioriterad inriktning till WEPA – Ungt arrangörskap
Mall för beskrivning av prioriterad inriktning till WEPA – Kultur för ett växande näringsliv
Skrivelse från näringslivsutvecklare Mats Widhage, ”Information: Deltagande i WEPAprocessen 2012 – West Sweden” 2012-03-22
Protokollsutdrag, Ksau § 102/12, ”Deltagande i WEPA-process 2012 – West Sweden”
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Näringslivsutvecklare Mats Widhage
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Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 45

KN 2012/0017

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

Beslut

1. Kulturnämnden ger kulturchefen i uppdrag att arbeta vidare enligt det presenterade
förslaget till sparåtgärder.
2. Kulturnämnden arbetar vidare med en begäran till kommunstyrelsen om förändrad
tidsplan för nämndens sparåtgärder enligt det nya förslaget.
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 förslag på sparåtgärder ingick ursprungligen bland annat flytt av biblioteksverksamheten till stadshuset, plan 2. Efter redovisad utredning (Kn § 26/12) beslutade nämnden att inte flytta biblioteket. Detta har fått konsekvensen att ett nytt helhetsförslag
på sparbeting har arbetats fram med kompletterande konsekvensbeskrivning.
I kulturnämndens ursprunliga förslag skulle nämndens hela sparinsats genomföras 2012 och
2013. Detta är en omöjlighet i det nya förslaget. Nämnden behöver därför få tidsdispens
enligt nytt förslag.
Underlag

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2012-05-15, ”Åtgärder för en långsiktigt
stark ekonomi i Mariestads kommun – nytt förslag om sparbeting”
Protokollsutdrag, Kf § 148/11, Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads
kommun”
Protokollsutdrag, Kn § 26/12, Åtgärder för en långsiktigt stark ekonomi i Mariestads kommun – Flytt av biblioteket”
Omarbetad plan för kulturnämndens sparbeting
Konsekvensbeskrivning sparbeting
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen
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Kulturnämnden
Kn § 46

KN 2012/0028

Prognos 2 år 2012 för kulturnämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga prognos 2 år 2012 för kulturnämnden till handlingarna.
Bakgrund

Ekonomienheten har sammanställt prognos 2 år 2012 för kulturnämnden. Förvaltningschef
Maria Henriksson föredrar prognosen samt uppföljning av nämndsmålen för 2012 på sammanträdet.
Budgetuppföljning ska ske vid fyra tillfällen under 2012. Förvaltningen gör utöver dessa
uppföljningar även avstämningar fortlöpande.
Vid analys ska anges om budgetförutsättningarna stämmer och om omfattningen av verksamheten har överensstämt med budgeten. En åtgärdsplan ska presenteras om prognosen
visar underskott. Nytt för 2012 är att nämndens visionsmål ska följas upp i samband med
prognosredovisningarna.
Den aktuella prognosen ska överlämnas till ekonomikontoret.
Underlag för beslut

Prognos 2 år 2012.
Uppföljning av nämndens mål för 2012.
Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2012-05-25 ”Prognos 2 år 2012”
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Ekonomikontoret

Justerandes signatur
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Kulturnämnden
Kn § 47

KN 2012/0040

Eventuell flytt av arrangemanget ”Hertig Karls marknad” till residensön Marieholm
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att arrangemanget ”Hertig Karls marknad” som anordnas i samband med skörde- och kulturfesten, får ligga kvar på Gamla torget, men att det är hembygdsföreningarnas ansvar att arrangera verksamheten.
Kulturförvaltningen kommer framöver att förlägga sin verksamhet under skörde- och kulturfesten i anknytning till museet och residensön Marieholm. Dessa aktiviteter kommer inte
att gå under benämningen Hertig Karls marknad, utan kommer kallas något annat. Hembygdsföreningarna får gärna delta i kulturförvaltningens arrangemang på residensön under
skörde- och kulturfestivalen.
Bakgrund

Hembygdsföreningarna har inkommit med en skrivelse till kulturnämnden att de vill att
Hertig Karls marknad ska ligga kvar på Gamla torget. Bakgrunden till detta är att kulturförvaltningen har annonserat att man planerar att flytta marknaden och de aktiviteter som ägt
rum på Gamla torget i samband skörde- och kulturfesten till Vadsbo museum och residensön. Orsaken är att museet och platsen kommer att vara ett viktigt nav i det som är kommunens stora strategiska projekt ”Besökmål Marieholm”. Förvaltningen strävar därför efter
att aktivera Marieholm som plats. Intresset att delta från hembygdsföreningarna har de senaste åren avtagit kraftigt.
Underlag för beslut

Skrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2012-05-25, ”Hertig Karls marknad”
Protokollsutdrag från kretsmöte med hembygdsföreningarna i Mariestad, § 10, 2012-05-04
______________________________________________________

Expedieras till:
Akten
Ordförande Harald Graden, Hembygdsföreningarna i Mariestad
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Kulturnämnden
Kn § 48

KN 2012/0041

Val av ledamöter till arbetsgruppen för sparpaketet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Beslut

Kulturnämnden beslutar att välja Morgan Forsberg (KD), Jan Wahn (C), Fredrik Marcusson
(S) och Maj-Lis Johansson (S) att ingå i arbetsgruppen för sparpaketet.
Bakgrund

Vid kulturnämndens sammanträde 2012-04-03 beslutade nämnden att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en total översyn av förvaltningens ekonomi och sparpaketet. Då majoriteten i nämnden har ändrats sedan sammanträdet 2012-04-03 och nämnden fått en ny ordförande beslutar nämnden att utse nya ledamöter till arbetsgruppen.
Behandling på sammanträdet

Från majoritetspartierna föreslås att Morgan Forsberg (KD) och Jan Wahn (C) ska utses att
ingå i arbetsgruppen och från opposistionspartierna föreslås att Fredrik Marcusson (S) och
Maj-Lis Johansson (S) ingår.
Ordförande Morgan Forsberg (KD) tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden
beslutar enligt förslagen.
______________________________________________________

Expedieras till:
Morgan Forsberg
Jan Wahn
Fredrik Marcusson
Maj-Lis Johansson
Kulturchef Maria Henriksson
Akten
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Kulturnämnden
Kn § 49

Information
__________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt Mural 2012

Kulturchef Maria Henriksson informerar nämnden om det pågående projektet Mural 2012.
______________________________________________________

Årsmöte Bertha Petterssons stiftelse

Kulturchef Maria Henriksson rapporterar från stiftelsen Bertha Petterssons årsmöte den
29 maj 2012.
______________________________________________________

Visioner vid vatten

Kulturchef Maria Henriksson informerar nämnden om invigningen av Katarina Norlings
skulptur ”Ros Eko – inre eld” i Norrqvarn vid Göta kanal den 8 maj 2012.
______________________________________________________

Digitalisering av biograf

Fredrik Marcusson (S) informerar om den pågående digitaliseringen av biografen i Mariestad. Från och med den 29 maj 2012 är biografen helt digitaliserad.
______________________________________________________

”Utveckla staden med mötesplatser och upplevelser”

Kulturchef Maria Henriksson rapporterar från föreläsningen ”Utveckla staden med mötesplatser och upplevelser” den 5 juni 2012, där Göran Cars från Kungliga tekniska högskolan
i Stockholm föreläste om stadsplanering.
______________________________________________________
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Kulturnämnden
Kn § 50

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Riksantikvarieämbetet

Beslut om statligt bidrag till projekt inom Kulturarvslyftet, projekt ”Digitalisering av Mariestads bildarkiv”, diarienummer KN 2012/0025
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2012-06-05

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2012-06-19

Anslag tas ner

2012-07-11

Kulturkansliets arkiv
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Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

