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Sammanträdesdatum

2018-02-12

Bildningsnämndens kulturutskott

Plats och tid

Tjädernhuset, sammanträdesrum Bävern, kl. 14:00-16:00

Beslutande

Ledamöter

Inger Eriksson v. ordf. (C)
Anita Hedqvist (S)
Hjalmar Envall (V)

Ersättare

Övriga närvarande

Harry Lehto, kulturenhetschef
Pernilla Larsson, nämndsekreterare

Justerare

Hjalmar Envall (V)

Justeringe ns plats och tid

Tjädernhuset, tisdagen den 13 februari 2018, kl. 11 .00

Underskrifter
Sekrete rare

Paragrafer
Pern illa Larsson

Ordförande

Justerare
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Hjalmar Envall (V)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Datum då a nslaget tas ned

Underskrift
Pernilla Larsson
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§1

Fastställande av dagordningen
Sammanfattning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Kulturutskottets beslut
Dagordningen fastställs enlig utskickat förslag.
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Sammanträdesdatum

Dnr BN083-18 613

§2

Utbyggnad av Musikcentrum
Sammanfattning
Kulturenheten huserar i lokalerna som går under namnet Musikcentrum.
Inom Kulturenheten finns verksamheterna Hedemora Kulturskola och
allmänkultur. Lokalerna för kulturskolans verksamhet är väl anpassad för
individuell instrumentalundervisning och huset har en bra danslokal.
Lokalerna på övre plan är i ett upprustningsskede och idag, ht-17/vt-l 8
installerar man ny brandstege för att öka säkerheten vid utrymning. Det är
dock dåligt med förvaringslokaler och tillgängligheten bör anpassas för
besökande med funktionsvariationer. I dagsläget får ej heller de båda
Kulturkonsulenterna plats i huset.
Vad som saknas är en bra lokal för konserter, orkesterverksamhet och
mindre barnterverksamhet för barn och unga inom förskola/skola i
kulturenhetens regi, fler undervisning/arbetsrum, kontor samt förråd. Vid
konserter är man idag anvisad till Hedemoras kyrkor eller till
Vasateatern/aulan en lokal som är anpassad för teaterverksamhet för
skolungdom 3-4:an och uppåt samt för vuxen publik. Vid teaterbesök för
yngre barn och unga är vi anpassade/hänvisade till gymnastiksalar och till
S:t.Paulusgården och därmed också beroende lokalernas dagliga verksamhet.
Vasateatern är ej lämpad för teaterverksamhet för barn och unga då de ofta
behöver möjligheten till närhet med ensemblen och vice/versa.
Hedemora Kulturskola är i ett öppningsskede med att utöka sin verksamhet
och i ett tidigare beslut i kommunfullmäktige ska kulturskolan inneha
verksamheterna musik, dans, drama, och bild. Lokalerna är ej idag helt
anpassade för att uppfylla dessa verksamheter.
I en stad av Hedemoras storlek bör det också finnas en konsertlokal för
Hedemoras invånare där man tillsammans med Kulturskolan verksamhet och
med andra arrangörer kan samordna konserter och scenkonst av olika de slag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 18 december 2017
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår att nuvarande Musikcentrum byggs ut till att
inrymma ovanstående verksamheter, förråd, kontor samt en fullvärdig
konsertlokal för en publik upp till 200 sittande besökare.
Forts. § 2
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Fo1is. § 2

Kulturutskottets förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår bildningsnämnden att besluta utifrån
bildningsförvaltningens förslag till beslut.
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Dnr BN082-18 800

§3

Kulturpolitisk handlingsplan 2019-2022
Sammanfattning
Nuvarande Kulturpolitisk handlingsplan (2015-2018) är giltig till och med
2018. En ny plan måste därför utarbetas av bildningsnämnden och därefter
fastställas av kommunfullmäktige. Ett förslag på tidsplan och ett förslag på
arbetsordning har utarbetats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningsförvaltningen den 19 december 2017
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår att befintlig handlingsplan revideras, att
föreslagen tidsplan antas samt att en styrgrupp bestående av politiker och
tjänstemän tillsätts i enlighet med förslag till arbetsordning. I styrgruppen
föreslås från förvaltningen ingå bildningschef eller avdelningschef samt
kulturenhetschef.
Kulturutskottets förslag till beslut
Kulturutskottet antar bildningsförvaltningens förslag så som sitt eget.
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Dnr BN562-17 843

§4

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 samhällsbyggnadsförvaltningen 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 föreslog bildningsnämnden att besluta om att kulturutskottet
skulle få i uppdrag att göra en inventering av kulturella platser inom
kommunen. Inventeringen kan ingå som en del i arbetet med strukturplanen
för Hedemora kommun.
Vid sammanträdet i bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017
beslutade kulturutskottet att föreslå 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.
Vid bildningsnämndens sammanträde den 4 december 2017 beslutade
nämnden att godkänna det arbetssätt som kultmutskottet föreslagit.
Kulturenhetschefen presenterar förslag på hur en inventering kan
genomföras.
En fråga från allmänheten har inkommit till kulturenheten gällande
minnesstenen över Peder Svensson som ledde hären vid slaget vid
Brunnbäcks fä1ja 1521. Texten på minnesstenen är svår att läsa och
frågeställaren undrar om detta kan åtgärdas innan 500-årsjubileet av
händelsen 2021.
Silon vid riksvägen utsmyckades inför Hedemoras 550-årsjubileum. Nu
bedöms det att en översyn över utsmyckningen bör göras.

Forts. § 4

Justerandes sign

I

Utd,agsbestyrkande

~ HEDEMORA
~- KOMMUN

Protokoll

Bildningsnämndens kulturutskott

2018-02-12

Sida

.

1

Sammanträdesdatum

Forts. § 4

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens kultumtskott den 27 september 2017 § 27
Bildningsnämndens kulturutskott den 22 november 2017 § 40
Bildningsnämnden den 4 december 2017 § 150
Karta över kulturella platser i Hedemora kommun
Skriften Draget nr I, 20 I 2. Årgång 24
Kulturutskottets beslut
Kulturutskottet beslutar att ge kulturenheten i uppdrag att
a) se över minnesstenen över Peder Svensson, för att åtgärda eventuella
behov inför 500-årsjubileet 2021
b) se över ansvarsfrågan gällande konstutsmyckningen på Silon vid
riksvägen.

Utdrag till

Kulturenheten
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Dnr BN562-16 610

§5

Kulturenhetens lokaler
Sammanfattning
Kulturenhetschefen rapporterar om hur arbetet fortskrider gällande
renovering av Musikcentrums lokaler.
Kulturutskottets beslut
Kulturutskottet förklarar sig ha tagit del av rapporten gällande
Musikcentrums lokaler.
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Dnr BN563-17 613

§6

Övriga ärenden
Sammanfattning
Kulturutskottet behandlar ärenden som tillkommit sedan kallelsen skickades
ut.
a) Kulturenhetschefen rapporterar angående ärendet gällande förslag på
att byta namn från Hedemora Musikskola till Hedemora Kulturskola.
Vid sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 februari
2018 efterfrågades en verksamhetsplan samt en kostnadsplan för
Hedemora Kulturskola. Underlaget har nu skickats till
kommunsekreteraren för att kunna tas upp för vidare behandling i
ärendet.
Kulturutskottets beslut
Kulturutskottet förklarar sig ha tagit del av kulturenhetschefens rapport.
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