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Beslutande ledamöter 
 

Thomas Näsholm (S), ordf. 
Göran Molin (S) 
Anna Strandh Proos (M) 
Ann-Louise Zetterblad (C)  
Maria Larsson (S) tjänstgörande ersättare 
 

Ej beslutande ersättare  

Övriga närvarande Tjänsteman 

Sara Lindgren, nämndsekreterare 
Ulrika Hurdén, förvaltningschef 
Ninni Mellander, enhetschef kulturen 
Sune Johansson, rektor kulturskolan 

 

 

Justerare Ann-Louise Zetterblad (C) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 3 --5 
 Sara Lindgren  

 Ordförande   
 Thomas Näsholm (S)  

 Justerare   
 Ann-Louise Zetterblad (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 3 Dnr BKU 2018/117 

Information kulturutskottet  

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämndens kulturutskott 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna 

Ärendet 

Kulturutskottet får ta del av nedanstående information 

- Sune Johansson, rektor Kulturskolan, berättar om utvärderingen av 

musikfestivalen och det även nästa år kommer ske en musikfestival, 

ansökan om medel från statens kulturråd samt om ett samarbete med 

nordiska kammarorkestern. 

- Ninni Mellander, enhetschef kultur, informerar om skapande skola, 

flottningsmuséet, besöksnäringen Höga Kusten- En resa i tid och 

rum, häxmuséets utveckling. 

- Ninni Mellander, enhetschef kultur berättar kommunen mottagit ett 

upprop gällande cirkuskonstens bevarande i Sverige. Kulturutskottet 

beslutar att skicka frågan vidare. 
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§ 4 BKU 2018/18 

Yttrande på medborgarförslag om utvidgning av 

häxmuseets verksamhet 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden  

Förslag till beslut 

Godkänna yttrande och föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

Ärendet 

Ulrika Forslund har lämnat in ett medborgarförslag (Dnr KS 2017/631). 

Som en del av kommunstyrelsens beredning av medborgarförslaget har 

denna remiss skickats till BKU-nämnden för yttrande. 

Medborgarförslaget föreslår: ”att undersöka förutsättningar för att bereda 

plats på dagens häxmuseum för de häxprocesser som bedrivs i dagens 

Sverige mot asylsökande”. 

Häxmuseet lyfter fram och speglar en enskild historisk händelse. Syftet med 

häxutställningen är att förmedla kunskap, men framför allt för att väcka till 

insikter, reflektion, tankar och diskussion utifrån ett brett 

samhällsperspektiv. I utställningen visas också kopplingar mellan dåtid och 

nutid. Där finns inslag som belyser näthatet som idag drabbar framför allt 

unga och kvinnor.  

Under våren 2018 kommer vi att påbörja etapp 2 av utvecklingen av 

häxmuseet. Där kommer vi att lyfta viktiga delar av häxprocessen i Torsåker 

med hjälp av den digitala tekniken. I nuläget anser vi att det är angeläget att 

på olika sätt förmedla och visa häxprocessens olika historiska moment och 

dess följder.  

Medborgarförslaget vill att det ska undersökas om det finns plats för en 

vinkling utifrån migrationsfrågan men det är inte aktuellt för utställningen. 

Medborgarförslaget bör därför avslås. Det är viktigt att häxmuseet inte 

hänger ut enskilda individer, grupper, föreningar, andra organisationer eller 

institutioner. Det är viktigt utifrån att häxmuset inte ska bli en motor i en ny 
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häxprocess. Att belysa samhället utifrån migrationsfrågan är en för snäv syn 

häxmuseet ska ge ett bredare samhällsperspektiv.  

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut har inga ekonomiska effekter 

Måluppfyllelse 

Häxmuseets syfte och intention är i linje med måluppfyllelsen i 

viljeinriktningen och de kommunövergripande målen. Att avslå 

medborgarförslaget påverkar inte den måluppfyllelsen. 

Samråd 

Samråd har skett med Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande, Thomas 

Näsholm, barn-kultur- och utbildningsnämndens ordförande samt Hans-Olof 

Furberg, rektor Hola folkhögskola 

Beslutsunderlag 

Ulrika Forslund, Medborgarförslag Dnr KS 2017/631 

Yttrande på medborgarförslag om utvidgning av häxmuseets verksamhet 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr BKU 2018/157 

Avtal om upphovsmäns rätt till ersättning vid visning 

av verk samt medverkan vid utställning mm. 

Slutlig beslutsinstans 

BKU-nämnden 

Förslag till beslut 

I budgetprocessen inför 2019 års budget planera för att kunna möta de 

väsentligaste delarna av MU-avtalet, utställningsersättning och 

medverkandeersättning inom given budgetram. 

Ärendet 

Kulturenheten bedriver konstutställningsverksamhet i Kramfors konsthall 

sedan 1989. Varje år anordnas ca 12 utställningar varav kulturenheten 

ansvarar för 8 utställningar per år. De flesta av dem är utställningar av 

professionella yrkesverksamma konstnärer. Några få är elevutställningar. 

När det gäller de professionella yrkesverksamma konstnärerna finns ett avtal 

om upphovsmännens rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan 

vid utställning mellan svenska staten, representerad av Statens Kulturråd och 

Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges Konsthantverkare och 

Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers 

Förbund. Avtalet reglerar olika former för ersättningar i samband med 

konstutställningar. De viktigaste delarna i avtalet är utställningsersättningen 

samt medverkandeersättningen vid utställningar. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaderna för att kunna uppfylla de väsentligaste delarna av MU-avtalet, 

utställningsersättning och medverkandeersättning är beräknat till 93600 sek. 

Måluppfyllelse 

Ett beslut att följa de väsentligaste delarna i MU-avtalet i Kramfors kommun 

skulle innebära ett viktigt steg i måluppfyllelsen vad gäller det prioriterade 

området kultur, men även när det gäller hållbarhet och jämställdhet. 
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Samråd 

Samråd har förts med KRO-representant i Västernorrland, Mats de Vahl och 

Region Västernorrlands konstkonsulenter. 

Beslutsunderlag 

MU-avtalet, reviderad januari 2018. 

 

 


