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Genomgång av föregående protokoll
Beslut
Kulturnämnden går igenom nämndens föregående protokoll 2015-02-13.

Budget- och skuldrådgivare Christiane Djäken föredrar om sin verksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sedan sist i verksamheten
Beslut
Kulturnämnden lägger informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Caroline Smitmanis Smids, bibliotekschef Sonja Viklund, kulturskolechefer Tord
Bengtsson och Mikael Jäderlund redovisar förvaltningens verksamhet sedan föregående sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KN 2015/00025

Verksamhetsuppföljning, VUP 1
Beslut
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen VUP 1.
Sammanfattning av ärendet
Budget och verksamhet går enligt plan.
Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning av kulturchef Caroline Smitmanis Smids.
Tjänsteförslag
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen VUP 1.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KN 2015/00024

Förslag till nämnd- och bolagsplan 2016
Beslut
Kulturnämnden godkänner förslag till nämnd- och bolagsplan för kulturnämnden 2016 med tillägget att
man i kartläggningen av nya grupper tydligt uppmärksammar genusperspektivet och nyanlända till
Sverige.
Sammanfattning av ärendet
Kulturen i Mora ska bidra till att skapa ett gott och hållbart samhälle att bo och leva i. Därför ska
kulturen i Mora vara en positiv kraft i såväl den lokala samhällsutvecklingen som i den enskilda
människans inre utveckling.
De övergripande målen för kulturen i Mora är att bidra till utvecklingen av Mora som ett attraktivt och
levande samhälle. Kulturens inneboende kraft skapar ett öppet samhällsklimat med möjlighet till
individuell utveckling och unika upplevelser. Barns och ungas rätt till kulturella upplevelser och utövande
är särskilt viktigt.
Verksamhetsidén är att erbjuda en resa. Resan ser olika ut för olika människor, men alla som bor i Mora
ska kunna göra sin resa. De verksamheter som Kulturnämnden driver eller stöder, ska som exempel
erbjuda människor möjligheter att göra en inre resa, en resa i den egna kulturhistorien, en kunskapsresa,
en resa i fantasin, en resa i en annan människas berättelse eller en annan människas värld.
Ledstjärnor för Kulturnämnden är att kulturen i Mora ska vara tillgänglig och angelägen. Vi ska ta vara på
och utveckla de kulturella områden där vi är unika, och vi ska vara en integrerande kraft. Kulturen ska
vidga vyer och omfamna, inte begränsa och utesluta.
Kulturnämnden driver via kulturförvaltningen kommunens fyra folkbibliotek, Kulturskolan Miranda,
Rosa Husets mötesplats för unga och Mora bygdearkiv. Förvaltningen anordnar kulturprogram och
utställningar, fördelar stöd och bidrag till föreningar och studieförbund samt arbetar med
kulturminnesvård och kulturarv. Inom kulturförvaltningen verkar även kommunens
ungdomssamordnare, konsumentvägledare samt budget- och skuldrådgivare.
•
•
•
•

För att uppnå de målsättningar som formulerats i Kulturnämndens nämndplan, ska
kulturförvaltningen under 2016 särskilt fokusera på:
Plan för barn- och ungdomskulturen i Mora
Kartläggning av ett vidgat deltagande för att nå ny publik och deltagare
Framtida lokalbehov för Mora kulturhus och bibliotek samt kulturscen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Kulturnämnden godkänner förslag till nämnd- och bolagsplan för kulturnämnden 2016.
Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KN 2015/00026

Avtal med Vinterfest
Beslut
Kulturnämnden ger kulturchef Caroline Smitmanis Smids i uppdrag att teckna avtal med Musik i Dalarna
avseende genomförande av Vinterfest 2016 och 2017.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har tidigare tecknat avtal med Musik i Dalarna avseende kammarmusikfestivalen
Vinterfest tom 2015. Vinterfest är en internationellt erkänd kammarmusikfestival som genomförs i
samarbete mellan Länsmusikorganisationen Musik i Dalarna och Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
För att kunna genomföra Vinterfest 2016 och 2017 behöver ett nytt avtal tecknas. Sedan tidigare finns en
avsiktsförklaring mellan Musik i Dalarna och Kulturnämnden i Mora, där båda parter uttrycker sin vilja
att bibehålla en hög kvalitet på Vinterfest och att låta festivalen utvecklas från år till år. En musikfestival
som Vinterfest behöver långsiktig stabilitet för detta. Vinterfest har under de år festivalen pågått, samlat
en större och större publik, har fått mycket goda recensioner och blivit uppmärksammad både nationellt
och internationellt. Efter att 2015 ha firat 10-årsjubileum, har festivalen engagerat en ny konstnärlig
ledare med uppdraget att ytterligare utveckla Vinterfest. Kulturförvaltningen föreslår att Kulturnämnden
beslutar om att skriva avtal med Musik i Dalarna för genomförande av Vinterfest år 2016-2017. Avtalet
skrivs med bibehållen ersättningsnivå, vilket motsvarar befintlig budget för Vinterfest.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Kulturnämnden ger kulturchef Caroline Smitmanis Smids i uppdrag att teckna avtal med Musik i Dalarna
avseende genomförande av Vinterfest 2016 och 2017.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

Musik i Dalarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KN 2015/00002

Ansökan om bidrag från Karl Lärkas vänner
Beslut
Samfundet Karl Lärkas vänner beviljas ett bidrag på 7000 kronor för genomförandet av sommarens
berättarkvällar i anslutning till Lärkastugan. Pengarna tas från befintlig budget för stöd till särskilda
insatser inom kulturarvsområdet.
Sammanfattning av ärendet
Samfundet Karl Lärkas vänner arrangerar under sommaren 2015 två berättarkvällar i anslutning till
Lärkastugan på Sollerön. Under sommarens berättarkvällar deltar konstnären Jordi Arkö och fotografen
Urwärs Stefan Hamreus. Samfundet ansöker om ett stöd på 7000 kronor för att kunna arrangera dessa
kvällar. Då berättarkvällarna brukar vara välbesökta och innehållsrika, och därmed hjälper till med att
bidra till Lärkastiftelsens ändamål, föreslås samfundet beviljas ett bidrag om 7000 kronor. Lärkastiftelsen
har bl a som ändamål att verka för att fastigheten Lärkastugan nyttjas till gagn för natur- och
kulturminnesvården i Dalarna liksom för folkbildningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Samfundet Karl Lärkas vänner beviljas ett bidrag på 7000 kronor för genomförandet av sommarens
berättarkvällar i anslutning till Lärkastugan. Pengarna tas från befintlig budget för stöd till särskilda
insatser inom kulturarvsområdet.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

Samfundet Karl Lärkas vänner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KN 2015/00003

Ansökan om bidrag från Konst runt Siljan
Beslut
Kulturnämnden beviljar ansökan från föreningen Konst runt Siljan om ett stöd på 6000 kronor. Det skall
tydligt framgå i programblad och annonsering att Mora kommuns kulturnämnd stödjer konsthelgen.
Sammanfattning av ärendet
Föreningen Konst runt Siljan med mellan 30 och 40 konstnärer öppnar varje år sina ateljéer för besökare
under Kristi himmelfärdshelgen. Konst runt Siljan marknadsför även andra konstarrangemang under
samma helg för att manifestera en större gemensam konsthelg runt Siljan. Föreningen ansöker om ett
stöd på 6000 kronor för genomförande av 2015 års konsthelg. Kulturnämnden föreslås bevilja ansökan
förutsatt att det tydligt framgår att Mora kommuns kulturnämnd stödjer konsthelgen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Kulturnämnden beviljar ansökan från föreningen Konst runt Siljan om ett stöd på 6000 kronor. Det skall
tydligt framgå i programblad och annonsering att Mora kommuns kulturnämnd stödjer konsthelgen.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

Konst runt Siljan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om bidrag från kulturföreningen Ambra
Beslut
Kulturföreningen Ambra beviljas ett bidrag på 25 000 kronor för att genomföra en tvådagarsfestival
sommaren 2015. Pengarna tas från avsatt budget för enstaka arrangemang.
Sammanfattning av ärendet
Kulturföreningen Ambra ansöker om 50 000 kronor för att arrangera musikfestivalen House of Blues på
Sollerön under två dagar i sommar. House of Blues har under ett par år existerat som en endagsfestival
med målet att kunna växa till en betydande musikfestival inom genren blues/roots. I år utökas festivalen
till två dagar och inkluderar en öppen scen för spontanspelningar i enlighet med traktens
spelmanstraditioner. Arrangörerna är namnkunniga musiker inom området, med stort nätverk.
Kulturförvaltningen bedömer att arrangemanget bidrar till att bredda kulturutbudet i Mora och att det
har potential att växa och utvecklas. Förvaltningen föreslår därför att kulturföreningen Ambra beviljas ett
bidrag på 25 000 kronor för att genomföra en tvådagarsfestival sommaren 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Kulturföreningen Ambra beviljas ett bidrag på 25 000 kronor för att genomföra en tvådagarsfestival
sommaren 2015. Pengarna tas från avsatt budget för enstaka arrangemang.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

Kulturföreningen Ambra

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
Beslut
Kulturnämnden tar emot information om följande delgivningar och delegationsbeslut:
1. Delegationsbeslut enligt lista.
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