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§ 39

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Kulturutskottets beslut
Dagordningen fastställs med följande ändringar:

Tillägg:
Ärende 9- Familjelördag med kultur
Ärende 10- Enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning
Utgår:
Ärende 8- Övriga ärenden
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§40

Dnr BN562-17 843

Inventering av kulturella platser
Sammanfattning
Allan Mattsson (KL) har framfört önskemål om att en inventering görs av
kulturella platser, skyltar med mera som annars riskerar att förfalla.
Bildningsnämndens kulturutskott sammanträdde den 27 september 2017.
Man ställde sig då positiv till att en inventering av kulturella platser i
Hedemora kommun genomförs. Kulturenheten fick i uppdrag att ta kontakt
med berörda parter för att utreda vilka som ansvarar för de olika delarna i
detta inventeringsarbete.
Miljö- och sarnhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja
arbetet med en strukturplan för Hedemora kommun med syftet att få en mer
överskådlig bild över kommunen i ett längre perspektiv.
Kulturenheten föreslår bildningsnämnden att besluta om att kulturutskottet
får i uppdrag att göra en inventering av kulturella platser inom kommunen.
Inventeringen kan ingå som en del i arbetet med strukturplanen för
Hedemora kommun.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens kulturutskott den 27 september 2017 § 27
Kulturutskottets förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att ge
kulturenheten i uppdrag att lägga upp en plan och en struktur för
inventeringen och att för godkännande redovisa planen för kulturutskottet.
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Dnr BN705-17 808

Deltagande i Dalapop
Sammanfattning
Sedan 2014 har kulturenheten och näringslivskontoret i Borlänge arbetat
med att ta fram en plattform för populärmusik i Dalarna.
Efter att Boomtown-projektet löpte ut våren 2014 fanns det ingen regional
satsning eller samordning kring populännusiken i länet. Detta är något man
sett oroande på och man har därför sneglat mycket på Norrbottens län och
deras satsning BD Pop som arbetar nära och aktivt med länets musik.liv.
Konceptet heter Dalapop och har Musik i Dalarna som huvudman.
Satsningen är regional vilket föranleder att flera kommuner ingår i
konceptet. Frågan har nu ställts till Hedemora kommun avseende deltagande
i projektet. Dalapop ansöker om 5 SEK/invånare från och med 2018 till och
med 2021.
Bildningsförvaltningen föreslår att Hedemora kommun beslutar delta i
Dalapop och avser att medfinansiera verksamheten med 5 SEK/invånare
under åren 2018-2021. Samtlig finansiering i Dalapop indexuppräknas med
2 % per år med anledning av befolkningsökning.

Besluts underlag
Tjänsteskrivelse från Hedemora Näringsliv AB den 2 november 2017
Yttrande över ansökan om medfinansiering till Dalapop den 2 november
2017
Kulturutskottets förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att hos
kommunfullmäktige tillstyrka att Hedemora kommun deltar i Dalapop enligt
förslaget, vilket innebär 5 SEK/invånare under åren 2018-2021. Samtlig
finansiering i Dalapop indexuppräknas med 2 % per år med anledning av
befolkningsökning.
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§ 42

Dnr BN202-17 805

Hedemora kommuns kulturpris 2017
Sammanfattning
Bildningsnämnden har till uppgift. att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i
Hedemora kommun. I uppdraget ingår bland annat att en gång per år utse
mottagare av ett kulturpris utifrån inkomna nomineringar.
Kulturpriset delas ut vid kommllllfullmäktiges sammanträde den
12 december 2017, utifrån beslut som tas i bildningsnämnden den
4 december 2017.
Nomineringar 2017:
Nomsvänner
Ann-Christine Östholm
Ann-Marie Sörbergs
Hedemora musikkår
Peter Lönnborg

Kulturutskottets förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår bildningsnärnnden att besluta om att utse
Ann-Marie Sörbergs till Hedemora kommuns kulturpristagare 2017 med
följande motivering:
Ann-Marie Sörbergs har under många år varit en drivande kraft i
Hedemoras kulturliv. Med ofortröttlig energi har hon engagerat sig i
Hedemoras historia, och i ord och handling informerat om och lyft fram
Hedemoras natfonella och internationella kulturpersonligheter, främst Lars
Israel Wahlman och Alvar Aalto. Hon har hafl den största betydelse för att
en visningslokal för dessa arkitekters design och möbelproduktion fått en
egen visningslokal i Hedemora.
Hon har även skrivit boken om Aalto och Artek i Hedemora; möbeldesign i
världsklass, producerat i Hedemora. Hon har i många är varit den
självklara orclforanden i föreningen Hantverk & Design i Hedemora, gjort
en skrift om Ga,penbergs kyrka och skrivit ell manus till ett historisk/. spel
om Hedemora Gammelgård

Mötet ajourneras mellan 9.45 och 9.55
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§ 43

Dnr BN562-16 610

Kulturenhetens lokaler
Sammanfattning
Kulturenhetschefen informerar i ärendet.
Planerad tidsplan för färdigställande av Musikcentrums lokaler har ej följts.
Kontakt med flera berörda parter har tagits och arbeten har igångsatts. Inflytt
beräknas ske tidigast vid terminsstart vårterminen 2018.
Besluts underlag
Bildningsnärnndens kulturutskott den 10 maj 2017 § 23
Bildningsnämndens kulturutskott den 27 september 2017 § 30
Bildningsnämnden den 16 oktober 2017 § 113
Kulturutskottets beslut
Kulturutskottet förklarar sig ha tagit del av kulturenhetschefens information
gällande kulturenhetens lokaler.
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Dnr BN520-16 600

§44

Konstnärlig utsmyckning vid förskolan Kristallen
Sammanfattning
Kulturenhetschefen rapporterar i ärendet.
Kulturutskottets beslut
Kulturutskottet förklarar sig ha tagit del av kulturenhetschefens rapportering
gällande konstnärlig utsmyckning vid -furskolan Kristallen.
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Dnr BN730-17 862

§ 45

Familjelördag med kultur
Sammanfattning
Den 15 januari 20 l 3 togs beslut i dåvarande kultur- och fritidsnämnden
angående dels namnändring av "Lördag med barnen" till "Familjelördag
med kultur"" och dels ett beslut rörande utformningen av densamma.
I sammanträdesprotokollet står att kultur- och fritidsnämnden beslutar
arrangera totalt 6 stycken arrangemang per termin; under vårterminen 3 vid
stadsbiblioteket. I i Långshyttan, I i Vikmanshyttan och I i Garpenberg.
Under höstterminen 3 vid stadsbiblioteket, 1 i Vikmanshyttan, I i
Långshyttan och l i Smedby.
Familjelördag med kultur arrangeras av kulturenheten i nära samverkan med
studieförbunden. Ovan nämnda bestämmelse har flera gånger inneburit
begränsning i planeringen. Dels är det inte alltid möjligt att genomföra
6 stycken arrangemang per tennin, beroende på hur många av
studieförbunden som har möjlighet att medverka, dels kan man se det som en
låsning vid dessa orter. I exempelvis Smedby har det varit svårt att få publik.

Beslutsunderlag
Yttrande från bildningsförvaltningen den 15 november 2017
Kultur- och fritidsnämnden den 15 januari 2012 § 7

Förslag till beslut
Kulturenheten föreslår bildningsnämnden att besluta om att

I, beslut Dnr KN046-12 862 gällande antal arrangemang upphävs och
att nytt beslut tas.
2. kulturenheten ansvarar för Familjelördag med kultur i samverkan
med studieförbunden och Hedemora Stadsbibliotek. Arrangemangen
bör hållas vid eu flertal platser runt om i kommunen och möjliggöra
plats för alla barn.

Kulturutskottets förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta i enlighet med
kulturenhetens förslag.
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Dnr BN731-17 866

Enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning
Sammanfattning
Kulturenhetschefen informerar om tillämpningen av enprocentregeln utifrån
gällande kulturpolitisk handlingsplan och föreslår att denna regel ska
användas konsekvent vid till-, om- och nybyggnation.

Kulturutskottets förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta om att synpunkterna
beaktas i den kommande revideringen av den kulturpolitiska handlingsplan
som kommer att gälla från och med 2019.
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