SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-05

Sida 1 - 13

Kulturnämnden
Kulturhuset, Mora, fredagen den 5 juni 2015, kl. 9:00-10:15

Plats och tid

Hans Göran Åhgren (M) ordf
Jaakko Mattila (C) 1e vice ordf
Gunnar Nilsson (S) 2e vice ordf
Margit Hielle (V)
Jan Rova (FP)
Kjell Hansson Talu (C) tjänstgörande ersättare för Fardosa Andersson
Caroline Gut (MP) tjänstgörande ersättare för Karin Lübeck

Beslutande

Hans Stolpe (MOP) ersättare
Caroline Smitmanis Smids, kulturchef
Sonja Viklund, bibliotekschef
Mikael Jäderlund, kulturskolechef
Tord Bengtsson, kulturskolechef
Anneli Larsson, nämndsekreterare
Jenny Nises, förvaltningssekreterare och tillträdande nämndsekreterare
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Genomgång av föregående protokoll
Beslut
Kulturnämnden går igenom nämndens föregående protokoll 2015-04-24.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kulturnämnden § 22/2015

2015-06-05

Dnr: KN

Sedan sist i verksamheten
Beslut
Kulturnämnden lägger informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetscheferna redovisar förvaltningens verksamhet sedan föregående sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden § 23/2015

2015-06-05

Dnr: MK KN 2015/

Ekonomisk uppföljning
Beslut
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Budget går enligt plan. Biblioteket går något plus på grund av vakanta bibliotekarietjänster.
Beslutsunderlag
Ekonomisk redovisning av kulturchef Caroline Smitmanis Smids.
Tjänsteförslag
Kulturnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen.

Ansvarig att genomföra beslutet

Justerandes sign

Beslutet delges

Utdragsbestyrkande
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Kulturnämnden § 24/2015
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2015-06-05

Dnr: MK KN 2015/00062

Stöd till särskilda insatser inom kulturarvsområdet till Moraaftnar
Beslut
Mora folkdanslag beviljas ett bidrag på 7000 kronor för att genomföra tre arrangemang på Zorns
gammelgård under sommaren 2015
Sammanfattning av ärendet
Mora folkdanslag ansöker om ett bidrag på 7000 kronor för tre arrangemang på Zorns gammelgård
under sommaren 2015. Arrangemangen, som går under namnet Mora-afton, är offentliga och består av
sång, musik och lokalt hantverk. Kulturförvaltningen bedömer att arrangemangen bidrar till att
synliggöra det lokala kulturarvet genom att samlat visa upp det på en central plats i Mora. Arrangemanget
bidrar också till att synliggöra och tillgängliggöra Zorns gammelgård vilken utgör en värdefull men något
bortglömd kulturmiljö. Kulturförvaltningen föreslår därför att Mora folkdanslag ska beviljas bidrag på
7000 kronor för att genomföra de tre Moraaftnarna sommaren 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Mora folkdanslag beviljas ett bidrag på 7000 kronor för att genomföra tre arrangemang på Zorns
gammelgård under sommaren 2015.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

Desiree Gustafsson. Mora folkdanslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: MK KN 2015/00029

Stöd till särskilda insatser inom kulturarvsområdet Kumbelnäs
byförening
Beslut
Kumbelnäs byförenings ansökan om stöd för att arrangera midsommarfirande avslås.
Sammanfattning av ärendet
Kumbelnäs byförening ansöker om 4000 kronor årligen för att arrangera midsommarfirande i
Kumbelnäs. Arrangemanget sker på midsommafton och består bl a av majstångsresning och dans,
uppvisning av folkmusik och folkdans. Arrangemanget är offentligt och kostnadsfritt för alla besökare.
Kulturnämnden mottog även år 2014 en ansökan från Kumbelnäs byförening om bidrag till föreningens
midsommararrangemang. Kulturnämnden fattade då beslutet att inte bevilja bidrag till arrangerande av
midsommarfirandet. Kriterierna för stöd till särskilda insatser avser en bedömning av själva
kulturarvsområdets behov av stöd. Kulturnämnden gjorde 2014 bedömningen att stödbehovet inte var
att betrakta som omfattande, då det fanns en mångfald av liknande utbud. Kulturförvaltningen gör i
dagsläget den bedömningen att omständigheterna inte förändrats sedan förra året och föreslår därför att
bidraget inte beviljas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Kulturchef Caroline Smitmanis Smids
Tjänsteförslag
Kumbelnäs byförenings ansökan om stöd för att arrangera midsommarfirande avslås.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

Kumbelnäs byförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: MK KN 2015/00023

Uppdrag att utreda avgifter på kulturskolan Miranda
Beslut
Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att utreda vilka konsekvenser det skulle kunna bli av
en sänkning, en bibehållen nivå och en höjning av avgifterna på Kulturskolan Miranda. Utredningen skall
också uppmärksamma socioekonomiska samt jämställdhetsfaktorer.
Sammanfattning av ärendet
Som redovisats på Kulturnämndens planeringsdagar 12-13 mars 2015 så finns det idag en nationell
diskussion om tillgänglighet och likvärdighet i kulturskolor. En av frågorna handlar om avgifter och hur
de påverkar möjligheterna att kunna delta i kulturskolans verksamhet. Ett flertal kommuner undersöker
nu möjligheten att sänka sina avgifter, vissa har redan gjort detta. Hur ska Mora Kommun tänka i frågan?
Vilka blir konsekvenserna av låga respektive höga avgifter? En utredning i frågan är ett sätt att kunna
fatta ett bra beslut om avgifternas storlek.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kulturskolechef Mikael Jäderlund 2015-03-25
Tjänsteförslag
Kulturnämnden ger Kulturförvaltningen i uppdrag att utreda vilka konsekvenser det skulle kunna bli av
en sänkning, en bibehållen nivå och en höjning av avgifterna på Kulturskolan Miranda.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Mikael Jäderlund

Mikael Jäderlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: MK KN 2015/00022

Yttrande om medborgarförslag angående ny bebyggelsehistorisk
inventering
Beslut
Kulturnämnden antar föreliggande förslag som sitt yttrande
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag angående en uppdatering och komplettering av bebyggelsehistorisk inventering har
inkommit till Mora kommun. Kommunfullmäktige har begärt ett yttrande av Kulturnämnden om
medborgarförslaget. Medborgarförslaget är att kommunen bör beställa en uppdatering och komplettering
av bebyggelsehistoriska inventeringen.
Bristerna i rapporten från 1991 är så stora att en uppdaterad och kompletterad rapport är befogad och
nödvändig. Arbetet ska utföras av professionell byggnadsantikvarie. Eftersom en sådan rapport används i
samhällplaneringsarbetet och i stor utsträckning påverkar den miljö vi alla, bofasta och besökare, rör oss i
varje dag, så bör en sådan rapport kunna ge bästa möjliga underlag vid framtida beslut om hur Mora ska
se ut. En sådan uppdaterad och bra rapport är ett led i förverkligandet av Mora som regionsstad med
attraktiva miljöer.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande av hembygdssekreterare Anneli Larsson
Tjänsteförslag
Bristerna i rapporten från 1991 är så stora att en uppdaterad och kompletterad rapport är befogad och
nödvändig. Arbetet ska utföras av professionell byggnadsantikvarie. Eftersom en sådan rapport används i
samhällplaneringsarbetet och i stor utsträckning påverkar den miljö vi alla, bofasta och besökare, rör oss i
varje dag, så bör en sådan rapport kunna ge bästa möjliga underlag vid framtida beslut om hur Mora ska
se ut. En sådan uppdaterad och bra rapport är ett led i förverkligandet av Mora som regionsstad med
attraktiva miljöer.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

KS

Justerandes sign
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Dnr: MK KN 2015-00021

Yttrande rörande motion Nationaldagen – en dag för hela Mora
Beslut
Kulturnämnden antar föreliggande förslag som sitt yttrande
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden ombeds inkomma med ett yttrande till kanslienheten i Mora kommun avseende en
motion om att ta fram ett förslag till organisation, utformning och budget för att, i samband med
nationaldagsfirandet, skapa en välkomstceremoni för alla under året nyinflyttade till Mora.
Kulturnämnden ansvarar för Mora kommuns officiella nationaldagsfirande och har så gjort i många år.
Under hösten 2014 och våren 2015 har en grupp bestående av kulturchef, Kommunstyrelsens
ordförande och Kommunfullmäktiges ordförande arbetat fram en inriktning för hur Mora kommuns
officiella nationaldagsfirande ska utformas under gällande mandatperiod. I arbetet har gruppen kommit
fram till att Mora kommuns officiella Nationaldagsfirande bland annat ska innehålla en
välkomstceremoni för nyinflyttade Morabor. Gruppen har också beslutat om att äska en budget för
arrangemanget. En Nationaldagskommittee kommer att skapas för att utforma och genomföra
arrangemanget. Förslaget som framförs i motionen, är således redan under arbete.
Beslutsunderlag
Yttrande av Kulturchef Caroline Smitmanis Smids

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yttrande rörande motion om placering av skulpturen Swedish delight
Beslut
Kulturnämnden antar föreliggande förslag som sitt yttrande
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden ombeds inkomma med ett yttrande till kanslienheten i Mora kommun avseende en
motion om placeringen av den av Mora kommun ägda skulpturen ”Swedish delight”. Skulpturen är gjord
av konstnären Peter Johansson och placerad i kommunalhusparken. Motionen föreslår att skulpturen ska
få en placering som framhäver konstverket, eftersom den nuvarande placeringen anses gömma undan
det.
Offentlig konst och dess placering är alltid föremål för skilda åsikter. Därför är det viktigt att placera
offentlig konst i samklang med planprogram, gestaltningsprogram och övrig offentlig gestaltning.
Skulpturen ”Swedish delight” är placerad i den centralt belägna Kommunalhusparken där även
skulpturen Skidlöparen finns. Många besökare passerar Kommunalhusparken, inte minst på sin väg mot
Vasaloppsmålet och därmed är Kommunalhusparken i sig en bra placering för ett konstverk om man vill
att det ska synas. Stadsbyggnadsförvaltningen i Mora kommun har under ett tidigare pågående arbete
med Moras grönstrukturer 2015, tagit fram en skiss på en placering av skulpturen Swedish delight på ett
annat ställe i Kommunalhusparken än det nuvarande. Skissen bygger på att skapa en mer framträdande
placering av konstverken som finns i parken, samt framhäva siktstråken i parken. Kulturnämnden anser
att om skulpturen ska flyttas, ska det ske i enlighet med Stadsbyggnadsförvaltningens förslag.
En skylt till konstverket är framtagen och kommer att sättas upp.
Beslutsunderlag
Yttrande av Kulturchef Caroline Smitmanis Smids

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Caroline Smitmanis Smids

KS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information
Beslut
Kulturnämnden lägger följande information till protokollet:
Kulturnämnden utvärderar vårens utbildningskatalog som skapades av förvaltningen för nämnden.
Kjell Hansson propagerar för tidningen Dalabygden och visar en av honom skriven artikel i tidningen.
Detta var hembygdssekreteraren Anneli Larssons sista nämnd som nämndsekreterare. Från hösten blir
Jenny Nises nämndsekreterare.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

--

--
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Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
Beslut
Kulturnämnden tar emot information om följande delgivningar och delegationsbeslut:
1.
2.
3.
4.

Delegationsbeslut Anställningsavtal Barn- och ungkultursamordnare MK KN 2015/00069
Delegationsbeslut Anställningsavtal Musiklärare MK KN 2015/00061
Avbruten rekrytering Bibliotekarie MK KN 2015/00031
Synpunkter på ansökan om planbesked för del av Noret 1:27, östra handelsområdet MK KN
2015/00028
5. Hyresbidrag till Dalhalla förvaltning för operaverksamheten för åren 2015-2018 MK KN
2015/00035
6. Protokoll KULSAM MK KN 2015/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

