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Beslutande organ

Kulturnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen klockan 18.30-21.00, ajournering klockan 19.55-20.20

Beslutande

Gerd Larsson
Fredrik Marcusson
Maj-Lis Johansson
Bengt Erik Askerlund
Mikael Jonsson
Maj-Britt Tropp
Peter Thörn
Annika Jödahl
Kjell R Eriksson
Erik Ekblom

Övriga deltagande

Maria Henriksson
Helena Jannert
Åsa Hult
Linda Svensson

Utses att justera

Maj-Lis Johansson

Justeringens plats och tid

Kulturförvaltningens kansli enligt överenskommelse

s
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map
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ordförande
ledamot
”
”
”
”
”
”
tjänstgörande ersättare
”

kulturchef
bibliotekschef till och med § 25
kulturassistent, adjungerad
museivaktmästare, adjungerad

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

Åsa Hult
Ordförande

24-33

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

Gerd Larsson
Justerande

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

Maj-Lis Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden
Kn § 24

Information om Stadsbibliotekets verksamhet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bibliotekschef Helena Jannert informerade om bibliotekets verksamhet och framför allt om
införandet av den nya RFID-tekniken.
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Kulturnämnden
Kn § 25

Aktuell information
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rapport lämnas från arrangemanget ”Skrönor från sjön” under ledning av Claes Astin
torsdagen den 4 mars på Stadsbiblioteket. Kvällen är ett samarbete mellan Mariestads Fyrsällskap och Stadsbiblioteket.
Information lämnas om Erik Peterssons föredrag ”Maktmänniska i en turbulent tid –
den skoningslöse Hertig Karl” onsdagen den 7 april på Stadsbiblioteket.
Information om ombyggnaden av handikapptoaletten på Mariestads Teater.
Information om evenemanget SpeedArtDesign den 4-5 september 2010.
Information om brandproblematiken i Skomagasinet bredvid Mariestads Teater.
Stadsbiblioteket har vattenläckage från taket i tre rum på övervåningen i samband med
snösmältningen.
Information om Earth Hour Day – En dag för jorden på Stadsbiblioteket lördagen den
27 mars. Bo Magnusson föreläser om ”Vilket väder vi har!” samt andra aktiviteter.
Djungelbandet uppträder på Karlsholme med två skolföreställningar på fredagen och en
familjeföreställning på lördagen. Programmet är ett samarrangemang mellan Stadsbiblioteket, energirådgivarna och Svenska Kyrkan.
Information om skrifterna Mimers brunn nr 1/2010 och Vadsbo Museum – I hembygdens tjänst.
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Kulturnämnden
Kn § 26

Dnr 2009/KN090005

Investeringar på Stadsbiblioteket 2010-2011
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att RFID införs till en kostnad av 700 tkr under 2010 och att nya bokhyllor inköps till en kostnad av 600 tkr och RFID kompletteras för 100 tkr under 2011.
Bakgrund
För 2010 och 2011 är vardera åren avsatt 400 tkr för införande av RFID (Radio Frequency
Identification) på Stadsbiblioteket och 300 tkr för inköp av nya bokhyllor.
För att på ett effektivt sätt kunna hantera dessa arbetsmässigt krävande investeringar är det
lämpligt att införa RFID under 2010 och köpa in bokhyllorna under 2011.
Underlag för beslut
Investeringsbudget 2010 och långtidsplan 2011-2012.
_____________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten
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Kulturnämnden
Kn § 27

2009/KN090021

Vadsbo Museum – Från lokalt museum till nationellt besöksmål. Remiss Kommunstyrelsen.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Kulturnämnden delar förstudiens uppfattning att ett besöksmål av betydelse kan skapas
kring Marieholm i samverkan mellan Göteborgs Universitet, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen Västra Götaland och Mariestads kommun/Vadsbo Museum.
2. Kulturnämnden ger förvaltningschefen mandat att tillsammans med museichefen arbeta
vidare enligt förstudien. Nämnden ska yttra sig över förslag till förändringar som framkommer i utvecklingsarbetet. Referensgruppen mellan kommunen och Vadsbo Hembygdsoch Fornminnesförening ska också ges möjlighet att lämna synpunkter enligt kontraktet
från 1984-07-01.
3. Kulturnämnden tillstyrker att en ny roll för museet utreds där museet kan bli en drivkraft
i en levande verksamhet kring kulturarvets vård och utveckling.
4. Kulturnämnden tillstyrker att ett handlingsprogram för att utveckla verksamheten vid
Vadsbo Museum tas fram. I det arbetet måste kulturchefen, museichefen och museets övriga personal involveras. I handlingsprogrammet måste frågan om tillgänglighet ges hög
prioritet.
5. Lokalfrågan för förvaring och visning av föremålen måste lösas. Industrimuseet måste
kvarstå som en egen sammanhållen del inom Vadsbo Museum även i framtiden.
Bakgrund
Mariestads kommun har i samverkan med bland annat Göteborgs Universitet studerat förutsättningarna för en utveckling av Vadsbo Museum. Museet föreslås även i fortsättningen
ha sin placering på residensön Marieholm i centrala Mariestad.
Utgångspunkten för utredningen är idén om att skapa en ”Mötesplats Marieholm” där residensön utgör navet kring vilket flera av Mariestads värden i sig självt och planerade utvecklingsprojekt sammanförs. Utredningsgruppen har i detta sammanhang särskilt haft kopplingen med den gamla stadskärnan, pågående utveckling av Gärdesparken/Humleparken,
projektet Sjöstaden, bildandet av biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle med
mera som utgångspunkt i detta angreppssätt.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2010 att remittera utredningen till berörda
nämnder, organisationer och föreningar för synpunkter. Kommunstyrelsen beslutade även
att utredningen ska vara ett inriktningsdokument i kommunens fortsatta arbete.
Fortsättning
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Kulturnämnden
Kn § 27 fortsättning
Synpunkter ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2010.
Behandling i nämnden
Beslutssatserna i punkt 1 och 2 diskuterades.
Gerd Larsson (s) yrkar att punkt 1 ska lyda: Kulturnämnden delar förstudiens uppfattning
att ett besöksmål av betydelse kan skapas kring Marieholm i samverkan mellan Göteborgs
Universitet, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen Västra Götaland och Mariestads kommun/Vadsbo Museum.
Kjell R Eriksson (map) yrkar att punkt 1 ska lyda: Kulturnämnden är av uppfattningen att
ett besöksmål av betydelse kan skapas kring Marieholm i samverkan mellan Göteborgs
Universitet, Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen Västra Götaland och Mariestads kommun/Vadsbo Museum.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Gerd Larsson (s) yrkar att punkt 2 ska lyda: Kulturnämnden ger förvaltningschefen mandat
att tillsammans med museichefen arbeta vidare enligt förstudien. Nämnden ska yttra sig
över förslag till förändringar som framkommer i utvecklingsarbetet. Referensgruppen mellan kommunen och Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening ska också ges möjlighet
att lämna synpunkter enligt kontraktet från 1984-07-01.
Kjell R Eriksson (map) yrkar att punkt 2 ska lyda: Kulturnämnden ger förvaltningschefen
mandat att tillsammans med museichefen arbeta vidare. Nämnden ska yttra sig över förslag
till förändringar som framkommer i utvecklingsarbetet. Referensgruppen mellan kommunen och Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening ska också ges möjlighet att lämna
synpunkter enligt kontraktet från 1984-07-01.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Kjell R Eriksson (map), Peter Thörn (kd), Annika Jödahl (fp) och Erik Ekblom (m) reserverar sig mot beslutet.
Underlag för beslut
Förstudie Vadsbo Museum, från lokalt museum till nationellt besöksmål – Yttrande från
museichefen 2010-03-03.
Remiss: Vadsbo museum – Från lokalt museum till nationellt besöksmål. Remiss Kommunstyrelsen 2010-02-12.
Fortsättning
Justerandes signatur
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Kulturnämnden
Kn § 27 fortsättning
Förstudie: Vadsbo museum – Från lokalt museum till nationellt besöksmål, 2009-11-08
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.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Akten
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Kulturnämnden
Kn § 28

Dnr 2010/KN0022

Utökad försäljning på museet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att Maria Henriksson och Elisabeth Göthberg får i uppdrag att vidareutveckla museishopen.
Bakgrund
Försäljningen i museishopen på Vadsbo museum har successivt ökat de senaste två åren.
Det har också noterats att shopen i sig drar besökare till museet. 2010 är den budgeterade
intäkten 130 tkr. Målet är att öka intäkten till 180 tkr. Förvaltningen vill därför undersöka
möjligheten att öka försäljningen i syfte att generera mer intäkter till verksamheten. Dessa
intäkter kan sedan investeras i form av nya tekniska hjälpmedel och utveckling.
_____________________________________________________________
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Kulturnämnden
Kn § 29

Dnr 2010/KN0021

Prioriterade åtgärdsförslag
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av presidiet, Fredrik Markusson
och ytterligare en person som arbetar fram förslag till nästa nämnd.
Bakgrund
Den 21-22 januari 2010 genomfördes en ”rollkonferens” med ledande förtroendevalda och
utvalda tjänstemän i Mariestads kommun. Avsikten med konferensen var att förtydliga förtroendevaldas och tjänstemäns olika roller och uppdrag.
Vid konferensen utarbetades ett antal åtgärdsförslag för att förbättra relationen mellan:
- Majoritet och opposition
- Kommunstyrelsen/-fullmäktige – övriga nämnder
- Politiker – tjänstemän
- Politiker/tjänstemän – medborgare
Kommunledningskontoret har ställt samman samtliga åtgärdsförslag samt lämnat förslag till
hur dessa ska åtgärdas. Kommunledningskontoret har även utarbetat ett förslag till prioritering av de åtgärdsförslag som utarbetats.
Enligt den process som beslutades under konferensen ska Kommunstyrelsens arbetsutskott
bereda åtgärdsförslagen innan de återkopplads med respektive nämnd. Nämnderna ska
därefter utarbeta konkreta åtgärder som ska presenteras vid ett gemensamt möte den 17
mars. Samtliga förtroendevalda och tjänstemän som deltog vid konferensen ska även delta
vid detta möte.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att översända de prioriterade åtgärdsförslagen
till samtliga nämnders arbetsutskott (Prioriteringar – Åtgärdsförslag Rollkonferens Mariestad).
Vid det gemensamma mötet den 17 mars ska samtliga nämnder presentera förslag till konkreta åtgärder med utgångspunkt från det utskickade materialet.
Underlag för beslut
Åtgärdsförslag för att förtydliga förtroendevaldas och tjänstemäns roller och uppdrag
(Ksau § 90 2010)
Prioriteringar – Åtgärdsförslag Rollkonferens Mariestad
Fortsättning
Justerandes signatur
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Arbetsmaterial: Förslag till prioriterade åtgärdsförslag
Arbetsmaterial: Sammanställning av samtliga åtgärdsförslag från rollkonferensen
_____________________________________________________________
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Kulturnämnden
Kn § 30

2010/KN0018

Ramanalys budget 2011 och flerårsplan 2012-2013
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2011 och flerårsplan 20122013.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har enligt fastställd tidsplan fattat beslut om preliminära ramar för 2011.
I juni ska nämndens ramanalys med konsekvensbeskrivningar inlämnas till Kommunledningskontoret, ekonomifunktionen. I ramanalysen ska nämnden även redovisa förändringar
för åren 2012-2013.
Budgetförslaget ska bestå av ramanalys budget 2011 och flerårsplan 2012-2013, investeringsbudget 2011-2013 inklusive kalkyler per projekt samt budgettext och målstyrningsmodell.
Både driftsbudget och investeringsbudget med plan ska fastställas vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni enligt budgetprocessen.
Det preliminära rambeloppet för nämndens driftsbudget är 11 260 tkr för 2011 och 11 260
tkr även för vardera åren 2012-2013.
Eftersom inflationen för närvarande är låg räknas inte med några kostnadsökningar förutom för löner på ca 2 %.
Nämnden ska konsekvensbeskriva vad en indragning av en halvtids kulturchefstjänst får
för konsekvenser på förvaltningens verksamhet. Utöver detta redovisas också konsekvenser för förvaltningen av förändrade kostnader för hyror och tjänster.
Ramen för investeringsbudgeten är 965 tkr för 2011 och 155 tkr för 2012 och 2013.
Nämnden planerar investeringar i RFID (en teknik för identifiering och hantering av lånerutiner, inventering och stöldmärkning av media). Detta kommer att genomföras under
2010. Biblioteket kommer under 2011 att fortsätta förnyelsen av inventarier. Under 2011
kommer också en renovering av teatern att genomföras.
Underlag för beslut
Preliminära ramar för budget 2011 och plan 2012-2013 (Ksau § 40 2010-02-03)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Akten
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Kulturnämnden
Kn § 31

Dnr 2010/KN0016

Förslag till övergångsmodell för målstyrning
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturnämnden beslutar anta Övergångsmodell för målstyrning – Kulturnämnden (Bilaga
Kn § 31 2010).
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-09-30 att ge kommunchefen i uppdrag att
utvärdera den befintliga modellen för målstyrning Vägvisaren samt att utarbeta förslag till
en ny modell för målstyrning av kommunens verksamheter. Ett förslag på en förändrad
målstyrningsmodell har presenterats och kommer att beslutas i Kommunfullmäktige 201001-25.
Ekonom Jonas Eriksson samt organisationsutvecklare Pernilla Kristiansson har utarbetat
ett förslag till en övergångsmodell för målstyrning för att användas under 2010 och 2011.
Modellen utgör en förändrad målstyrningsmodell som Kommunstyrelsen antog 2010-0107.
Övergångsmodellen bygger på den befintliga visionen som den formulerats av Kommunstyrelsen i Vägvisaren samt de prioriterade insatsområdena som framgår av Översiktsplan
2003. Utifrån dessa insatsområden formulerar nämnderna totalt fem mål vardera som visar
hur nämnderna, inom ramen för ett eller flera av de olika insatsområden, vill föra kommunen mot visionen. Nämndernas mål ska vara så kallat SMARTa – det vill säga specifika,
mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta – och senast framtagna senast den 31 mars
2010.
På nämndsammanträdet den 16 februari utsågs en projektgrupp som fick i uppdrag att till
dagens sammanträde arbeta fram fem förslag inom ramen för de prioriterade insatsområdena.
Underlag för beslut
Övergångsmodell för målstyrning – Kulturnämnden
Förslag till övergångsmodell för målstyrning. Kommunstyrelsen § 18 2010-02-11.
Förslag på övergångsmodell målstyrning. Tjänstemannaskrivelse 2010-01-12.
_____________________________________________________________
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Kulturnämnden
Kn § 32

Dnr 2010/KN0019

Stöd till projektarbete Livebandskväll med ungdomar i närområdet
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden beslutar att teatern får användas utan kostnad.
2. Handlingen översänds till Kommunstyrelsens ansvarige för bidragsfrågor.
Bakgrund
Kulturförvaltningen har fått en förfrågan om stöd till ett projektarbete Livebandskväll med
ungdomar i närområdet från Mette Björnstad Pedersen, Vadsbogymnasiet.
Underlag för beslut
Förfrågan om stöd till projektarbet Livebandskväll med ungdomar i närområdet. Mette
Björnstad Pedersen, Vadsbogymnasiet 2010-02-22.
_____________________________________________________________

Mette Björnstad Pedersen
Tomas Ekström
Akten
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Kulturnämnden
Kn § 33

Anmälningsärenden
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige

Dnr 2010/KN0020

Entledigande och val av ny ledamot i Kulturnämnden (Kf § 14 2010-01-25)
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Dnr 2010/KN0017

Förslag till ändring av detaljplan Bångahagen, Mariestad, Mariestads kommun. Samrådsremiss Kommunstyrelsen 2010-02-18 – Besvarad av museichefen.
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr 2010/KN0018

Preliminära ramar för budget 2011 och plan 2012-2013
_____________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr 2010/KN0021

Åtgärdsförslag för att förtydliga förtroendevaldas och tjänstemäns roller och uppdrag
(Ksau § 90 2010-03-03)
_____________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

_____________________________________________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2010-03-16

Anslagsdatum

2010-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Kulturförvaltningens kansli

Underskrift

Anslag tas ner

2010-04-16

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

Åsa Hult
_____________________________________________________________________________________________________________________

