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2015-02-13
Kulturnämnden
Plats och tid

Kulturhuset, Mora, fredagen den 13 februari 2015, kl. 09:00-

Beslutande

Hans-Göran Åhgren (M) ordf
Jaakko Mattila (C) 1:e vice ordf
Malin Norell (S) tjänstgörande ersättare för Gunnar Nilsson
Fardosa Andersson (C)
Margit Hielle (V)
Karin Lübeck (S)
Jan Rova (FP)

Övriga deltagare

Caroline Gut (MP) ersättare
Gunnel Söderberg (M) ersättare
Hans Stolpe (MP) ersättare
Birgitta Sacredéus (KD) ersättare
Kjell Hansson Talu (C) ersättare
Caroline Smitmanis Smids, kulturchef
Tord Bengtsson, kulturskolechef
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Tord Bengtsson, kulturskolechef
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Genomgång av föregående protokoll
Beslut
Kulturnämnden går igenom nämndens föregående protokoll 2014-12-11.
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Sedan sist i verksamheten
Beslut
Kulturnämnden lägger informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Caroline Smitmanis Smids, bibliotekschef Sonja Viklund och kulturskolechef Tord
Bengtsson redovisar förvaltningens verksamhet sedan föregående sammanträde.
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Ekonomisk uppföljning
Beslut
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Budget går enligt plan.
Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning av kulturchef Caroline Smitmanis Smids.

Tjänsteförslag
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids
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Rapport från demokratidagen
Beslut
Kulturnämnden antar kulturförvaltningens förslag på åtgärder efter genomgången rapport från
Demokratidagen 2014. Åtgärderna rör elevråd, skolbibliotek, innemiljöer i skolorna, Mora bibliotek,
Rosa Huset, demokrati, kulturscen och mötesplatser i byarna.
Sammanfattning av ärendet
Mora kommun arrangerar varje år en demokratidag för att fånga in barns och ungas synpunkter, idéer
och tankar kring den kommunala verksamheten och samhällsutvecklingen i stort. Enligt Mora kommuns
ungdomspolitiska program ska alla nämnder gå igenom rapporten från den årligen genomförda
Demokratidagen. Nämnderna ska beskriva redan vidtagna åtgärder, fatta eventuella beslut och lämna
övriga synpunkter utifrån de förslag som finns i rapporten och som rör det egna ansvarsområdet. Detta
ska redovisas till Kommunstyrelsen, och återrapporteras till Moras barn och unga under en så kallad
”hörring”.
Kulturförvaltningen har tillsammans med kommunens ungdomssamordnare gått igenom föreliggande
rapport, och har tagit fram ett förslag att redovisa och återrapportera. Förslaget rör åtgärder för elevråd,
skolbibliotek, innemiljöer i skolorna, Mora bibliotek, Rosa Huset, demokrati, kulturscen och mötesplatser
i byarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Kulturnämnden antar kulturförvaltningens förslag på åtgärder efter genomgången rapport från
Demokratidagen 2014. Åtgärderna rör elevråd, skolbibliotek, innemiljöer i skolorna, Mora bibliotek,
Rosa Huset, demokrati, kulturscen och mötesplatser i byarna.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Åke Nyström

Åke Nyström, Tord Bengtsson, Mikael Jäderlund, Caroline S. Smids
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Information om arbetet med flickors fritid
Ungdomssamordnare Åke Nyström informerar om sitt arbete med att ta reda på varför flickor i Mora i
högre grad upplever ett bristande fritidsutbud. Utifrån kartläggningen och arbetet som gjorts hittills
konstateras att det behövs ett stort jämnställdhetsarbete på flera nivåer.

Ansvarig att genomföra beslutet
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Ansökan från Våmhus/Bonäs pensionärsförening om bidrag för
tillverkning och uppsättning av skyltar med bynamn i Våmhus
Beslut
Våmhus-Bonäs pensionärsförening beviljas ett bidrag på 5000 kronor för tillverkning och uppsättning av
skyltar med Våmhus bynamn på våmhusmål. Beslutet finansieras genom stödet till särskilda insatser
inom kulturarvsområdet.
Sammanfattning av ärendet
Våmhus-Bonäs pensionärsförening verkar för att bevara och sprida våmhusmålet. Bland annat ger
föreningen ut skriften Womus’n i detta syfte. Föreningen vill nu låta tillverka och sätta upp skyltar med
bynamn på våmhusmål, i byarna runt Våmhus. Syftet är att bevara och sprida kunskapen om de lokala
namnen och om våmhusmålet. Kostnaderna beräknas till 15 000 kronor.
Kulturnämnden föreslås bidra med 5000 kronor från stödet till särskilda insatser inom
kulturarvsområdet, då ansökan uppfyller kriterierna att synliggöra och bevara kulturarvet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Våmhus-Bonäs pensionärsförening beviljas ett bidrag på 5000 kronor för tillverkning och uppsättning av
skyltar med Våmhus bynamn på våmhusmål. Beslutet finansieras genom stödet till särskilda insatser
inom kulturarvsområdet.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

Våmhus Bonäs pensionärsförening. Desiree Gustafsson.
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Ansökan från Vattnäs konsertlada om bidrag till uruppförande av operan
Silverfågeln.
Beslut
Kulturnämnden beviljar Vattnäs konsertlada ett bidrag på 75 000 kronor för uruppförandet av operan
Silverfågeln i Vattnäs.
Beslutet finansieras genom Mora kommuns arrangemangsstöd till enstaka arrangemang.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Vattnäs konsertlada ansöker om 200 000 kronor i bidrag för uruppförandet av operan
Silverfågeln om Jussi Björlings liv. Vattnäs konsertlada arrangerar varje sommar en festivalvecka med
konserter och operaföreställningar i byn Vattnäs norr om Mora. Konsertladan har som målsättning att
även beställa nyskrivna operaverk för en liten scen. Kring själva operan arrangeras även seminarier,
föreläsningar och filmvisningar. Sommaren 2015 sker uruppförandet av den nyskrivna och för Vattnäs
konsertlada särskilt skapade operan Silverfågeln, som handlar om Jussi Björlings liv. Projektet bedöms
vara nyskapande, unikt och av hög kvalitet och uppfyller därmed kriterierna för Mora kommuns
arrangemangsstöd. Kulturnämnden föreslås bevilja Vattnäs konsertlada ett bidrag på 75 000 kronor för
uruppförandet av operan Silverfågeln i Vattnäs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Kulturnämnden beviljar Vattnäs konsertlada ett bidrag på 75 000 kronor för uruppförandet av operan
Silverfågeln i Vattnäs.
Beslutet finansieras genom Mora kommuns arrangemangsstöd till enstaka arrangemang.
Deltar ej i beslut
Hans Göran Åhgren anmäler jäv och deltar ej i beslut. Jaakko Mattila övertar ordföranderollen för
punkten.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

Vattnäs konsertlada. Desiree Gustafsson
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Årsbokslut 2014
Beslut
Kulturnämnden godkänner årsbokslut för 2014.
Sammanfattning av ärendet
Barn och ungas rätt till kultur, viktiga framtida nyckelkompetenser och Moras grundskolor
bland de bästa i landet
Att barn och unga har tillgång till professionell kultur samtidigt som de ges möjlighet att uttrycka sig med
estetiska språk, har enligt vedertagen forskning flera goda effekter. Bland annat finns det positiva
kopplingar mellan en hög andel kultur i en skola, och skolans resultat. Kulturella uttrycksformer och
kulturell medvetenhet är också två av de nyckelkompetenser som EU pekat ut som nödvändiga för bland
annat framtida anställningsbarhet, social inkludering och ett aktivt medborgarskap. Områden som känns
igen från Mora kommuns strategiska mål om bra skolor, ett hållbart samhälle och Mora som ett kulturupplevelse och aktivitetscentrum. Därför har Kulturförvaltningen under året arbetat för att erbjuda barn
och unga dessa möjligheter dels genom samarbete med skolan, dels genom ett brett utbud av kurser,
aktiviteter och arrangemang. Under året har 21,5% av Moras barn och unga i åldrarna 7-19 gått i
kulturskolan. 98% av alla barn i grundskolan har erbjudits professionella scenkonstföreställningar och
skolbioföreställningar. 98% av alla barn i klass 1-4 samt 6 har deltagit i verksamheten Mirandas
verkstäder och därmed fått utöva olika estetiska språk. Alla barn i årskurs 5 har erbjudits besök av en
författare. Ungdomar i Mora har via Rosa Huset bedrivit 28 olika projekt och därigenom själva skapat
den verksamhet de vill se och uppleva. Det är en ökning med fem projekt jämfört med 2013. Fler barn
stod i kö för en plats i kulturskolan under 2014, och samtidigt ökade andelen barn och unga som fick en
plats. Det finns en god grund för barns och ungas tillgång till kultur i Mora, men eftersom forskning
visar att stödet från hemmet inte är särskilt stort vad gäller kulturutövande är skolan en mycket viktig
kulturaktör. Under 2014 inledde därför kulturförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ett
samarbeta för att förbättra alla barns möjlighet till kultur samt bidra till arbetet med att forma en av
Sveriges bästa grundskolor.
Kulturarvet och Regionstaden Mora
Moras kulturarv är en starkt bidragande faktor till Siljanområdets position som ett av landets största
besöksmål. Moras kulturmiljöer utgör också en attraktiv boendemiljö. Därför har Kulturnämnden som
målsättning att vårda, bruka och utveckla det lokala kulturarvet. En målsättning som syftar till det
strategiska målet om Mora som kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum men också till målen om Mora
som attraktiv ort även i framtiden (Regionstaden Mora). Det krävs dock ett större och målmedvetet
samarbete mellan kommunen och de regionala aktörerna som Länsstyrelsen och Länsmuseet för att
kulturarvet ska utgöra en fortsatt resurs. Därför inleddes under 2014 ett samarbete mellan dessa aktörer
inom ramen för Dalarnas regionala kulturplan. Kulturförvaltningen har under året genomfört ett antal
aktiviteter i syfte att synliggöra, vårda och bruka kulturarvet. Lärkastugan kunde på nytt hyras ut under
sommaren, och intresset var stort. Mora Bygdearkiv lanserade flera olika möjligheter att ta del av de
unika bildsamlingarna, bl a via sociala medier vilket ökat tillgängligheten. T ex nådde ett av arkivets
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fotoinlägg på Facebook ut till 2700 personer. Ett samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen har
resulterat i att kulturförvaltningen kunnat erbjuda ökad antikvarisk kompetens bl a vid arbetet med den
fördjupade översiktsplanen vilket bidrar till Moras framtida attraktion och hållbara utveckling.
Mora som kultur-, upplevelse - och aktivitetscentrum, ett starkt civilsamhälle och ett i längden
hållbart samhälle
Fullmäktige har antagit målet att nöjd medborgarindex för kulturområdet ska motsvara medelvärdet för
Sveriges kommuner. Under våren 2014 genomfördes SCB:s medborgarenkät som ligger till grund för
detta index. Medelindex var 62, och Moras resultat 61. Årets undersökning visar att Moraborna är något
mer nöjda med sina bibliotek än genomsnittet i svenska kommuner. Däremot är Moraborna mindre
nöjda med utbudet av teater och konserter, synnerhet teaterutbudet, och så har det sett ut under ett antal
år. Det saknas teater- och konsertarenor i Mora vilket resulterar i att denna verksamhet bedrivs i lokaler
som egentligen är till för något annat. Detta påverkar upplevelsens kvalitet och innebär mycket extra
arbete för arrangörerna. Ett nyinrättat kulturstöd till arrangörsföreningar inom kulturområdet började
gälla från 1 januari. Ett antal nya arrangörer har sökt och beviljats stöd, och flera har en långsiktig tanke
och ambition att arrangemangen ska kunna växa. Det nya kulturstödet kan på sikt bidra till ett större och
mer mångfacetterat kulturutbud i Mora, då det ger en möjlighet att stötta så skilda arrangemang som i år
exemplifierades av det lokala Zornspelet och internationella Vattnäs konsertlada. Faktum kvarstår dock
att det är svårt att skapa ett teaterutbud utan en teaterscen vilket i sin tur gör det svårt att uppnå målet
om ett nöjd medborgarindex för kultur i nivå med genomsnittet i landet.
För att Mora ska uppnå målet om att vara ett kultur- upplevelse- och aktivitetscentrum behövs flera olika
ben att stå på. Civilsamhället ska stöttas för att på så sätt ge medborgarna tillgång till en rik och aktiv
fritid och ge möjligheter till förkovring. Bibliotek, bildarkiv, konsumentvägledning och budget- och
skuldrådgivning bidrar också till detta mål, men även till det strategiska målet om ett i längden hållbart
och inkluderande samhälle.
Bibliotekens utlåning minskar. År 2011 gjorde Moraborna 7,1 bibliotekslån per invånare, och 2014 var
siffran 6,4. Det är samma utlåningssiffror som i början av 90-talet, då varken internet eller strömmande
medietjänster fanns. Andelen utlån av barnlitteratur är dock relativt konstant, och utgör nu nästan 50%
av de totala lånen vid Moras bibliotek. Mora följer här en nationell trend. I en rapport från 2010
(Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek) anses utlånen vid svenska bibliotek minska med 2530% under en tioårsperiod. Något som visat sig stämma. Det är viktigt att komma ihåg att biblioteken
har ett mångsidigt uppdrag som bl a innefattar läsfrämjande aktiviteter och tjänster för barn, unga,
invandrare, äldre och funktionshindrade. Barnboksutlåningen är relativt konstant, och barnen är
bibliotekens viktigaste målgrupp. Det läsfrämjande uppdraget som formuleras i bibliotekslagen är särskilt
viktigt då läskunnigheten och läsförståelsen sjunker. Denna utveckling kommer att kräva förändrade
arbetssätt och tjänsteutbud. För att klara det, är det pågående samarbetet mellan biblioteken i Mora, Orsa
och Älvdalen viktigt. Under året upphandlades ett gemensamt biblioteksdatasystem i de tre kommunerna
som ett led i ett närmare samarbete.
Efterfrågan på konsumentvägledning är relativt konstant medan efterfrågan på skuld- och
budgetrådgivning ökar. Gemensamt för dessa verksamheter är att de enklare uppdragen nästan helt
försvunnit och istället hanteras mer komplexa ärenden. Väntetiderna för ett besök hos skuld- och
budgetrådgivningen är idag långa i en nationell jämförelse, och behöver minska.
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Kommentarer till utfall
Kulturnämndens verksamheter lämnar ett överskott på 208 100 kr för år 2014. Ett generellt inköpsstopp
gällde från november och året ur för alla kommunens verksamheter. Det överskott som
kulturförvaltningen kunde lämna, var avhängigt den upphandling av ett nytt biblioteksdatasystem som
genomfördes tidigare under året. Fakturering av systemet skedde i december, varför överskottet blev
mindre än prognosticerat. Dock fanns just betalningen för systemet med som en osäkerhet i den ställda
prognosen.
Kulturförvaltningens årsarbetare har sjunkit från 40 till 36 mellan åren 2013 och 2014. Det beror på att
de klassmusiklärare som varit anställda vid kulturskolan, från och med september 2013 övergick till att
vara anställda vid grundskolorna i kommunen. Vid årsskiftet 2013/2014 övergick också
föreningskonsulentens anställning från kulturförvaltningen till tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Kulturnämnden godkänner årsbokslut för 2014.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

KS
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Information
Beslut
Kulturnämnden lägger följande information till protokollet:
Kulturchef Caroline Smitmanis Smids informerar om den kommande utbildningen för kulturnämnden
under våren 2015.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

--

--
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Delgivningar
Beslut
Kulturnämnden tar emot information om följande delgivningar och delegationsbeslut:
1. Delegationsbeslut enligt lista.
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Övriga frågor
Fardosa Andersson (C) ställer frågan vad Mora kommun bidrar med under Skid-VM i Falun.
Kulturchefen informerar om att två unga konstnärer från Mora kommer att skulptera i is I Falun.
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