Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-12-05

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Hovden, Stadshuset klockan 13.15 – 14.30

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Ida Ekeroth (S)
Johan Gotthardsson (L)
Henrik Karlsson (M)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ersättare

Övriga deltagare

Therese Boman Nordlie (C)
Monica Kindberg (V)
Nils Farken (S)

adjungerad
adjungerad
adjungerad

Maria Henriksson
Linda Svensson
Malin Eriksson

kulturchef §§ 70
museichef §§ 73-74
kommunsekreterare

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 68-74

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-12-05

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Anslagsdatum

2017-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-12-30
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Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 68

Dnr 2017/00016

Handlingar att anmäla

Stöd för utveckling av pop- och rockmusiken i Västra Götaland

Information från Studiefrämjandet Väst om rapporten Maktens Musik och
studiefrämjandets samarbete med Västra Götalandsregionens kulturnämnd gällande
livescener och livemusik. Studiefrämjandet vill med informationen påvisa behovet av att
starta en dialog för att stärka och utveckla livescenerna lokalt i kommunen.
Informationen anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Lokal och regional överenskommelse med det civila samhället i Västra Götaland

Inbjudan från Västra Götalandsregionen till dialogmöte om lokala och regionala
överenskommelser med det civila samhället den 13 februari 2018 i Göteborg anmäls och
läggs till handlingarna.
____________________________
Delegationsbeslut – museichefen

(KS 2017/130)

Delegationsbeslut gällande gallring av stol, Vadsbo museums dnr 2017.39 anmäls och
läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut gällande gallring av spinnrock, Vadsbo museums dnr 2017.41
anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut gällande gallring av hörhuvud till spinnrock, Vadsbo museums dnr
2017.42 anmäls och läggs till handlingarna.

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 69

Dnr 2016/00345

Ansökan om bidrag från stiftelsen Bertha Petterssons hus

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet har inget att erinra gällande ansökan om bidrag från
Stiftelsen Bertha Petterssons hus.
Utskottet konstaterar att det är stiftelsen Bertha Petterssons Hus som har det slutliga
uppdraget att fatta beslut om beviljande av bidrag från stiftelsen.
Bakgrund

Fastighetsägaren till Bertha Petterssons Hus, Mården 6, har till Stiftelsen Bertha
Petterssons Hus inkommit med en ansökan om bidrag för underhållsåtgärder i och
på fastigheten.
Fastighetsägaren ansöker om bidrag på 2 768 132 kr inklusive moms.
Ansökan har överlämnats till kulturchef Maria Henriksson, stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik och redovisningschef Lars Bergqvist för beredning.
Då stiftelsens uppdrag enligt stadgarna är ”att genom ekonomiska bidrag bevara, och vårda i
första hand byggnaderna inom fastigheten Mariestad, Mården 6 … och i andra hand äldre
byggnadsbestånd inom det område som motsvarar Mariestads stad” (§1), menar beredande
tjänstemän att ansökan ligger i linje med stiftelsens stadgar och ser därmed inga
hinder för stiftelsen att bevilja bidragsansökan. Förutsättningarna för detta bör dock
vara att man i renoveringsarbetet nogsamt beaktar den kulturhistoriska inventeringen
och att renoveringen sker under medverkan av bebyggelseantikvarisk expertis.
Det ansökta bidraget om 2 768 132 kronor innefattar moms. Fastighetsägarna är i
företaget momspliktiga men fastigheten Bertha Petterssons hus är enligt uppgift från
fastighetsägare Lars Runberg inte momsregistrerad vilket innebär att det inte
föreligger någon avdragsrätt för moms. Aktuellt belopp för bidrag blir inklusive
moms därmed 2 768 132 kronor.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-24, Ansökan
om bidrag från stiftelsen Bertha Petterssons Hus
Ansökan från Lars Runberg, Brodderuds gård om bidrag från Stiftelsen Bertha
Petterssons Hus 2017-09-30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 69 (forts).

______________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson mfl 2017-11-08, Ansökan
om bidrag från stiftelsen Bertha Petterssons Hus
Ändrade uppgifter i stiftelseregistret för stiftelsen Bertha Petterssons Hus enligt
kammarkollegiets beslut 2015-08-18

Expedieras till:
Stiftelsen Bertha Petterssons Hus
Kulturchef Maria Henriksson
Redovisningschef Lars Bergqvist
Lars Runberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 70

Dnr 2016/00241

Regler för användande av stiftelsen Bertha Petterssons Hus
tillgångar för vård av stadens äldre byggnadsbestånd

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet ställer sig bakom följande förslag till regler för
användande av stiftelsen Bertha Petterssons Hus tillgångar:
Bidrag utgår endast till byggnader som omfattas av ”q” i detaljplan, eller på annat sätt har ett
uppmärksammat kulturhistoriskt värde, inom det område som motsvarar Mariestads stad
(dvs Gamla stan och Residensön Marieholm).
Sakkunnig inom kulturvärden (KUL) bör alltid medverka vid restaurering eller ändring, t ex
i form av tillgänglighetsanpassning, av kulturhistoriskt värdefull byggnad för att uppnå ett gått
resultat. Den antikvariska expertisen ska finnas med i arbetet från det att projektet
aktualiseras, till den avslutade besiktningen.

2.

Kultur- och fritidsutskottet överlämnar reglerna till stiftelsen för fastställande.

Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet har tidigare gett kommunchefen i uppdrag att upprätta
ett förslag till regelverk för hur de tillgångar som överlämnats till Mariestads kommun
från Stiftelsen Bertha Petterssons Hus (från försäljningen av byggnaderna inom
fastigheten Mården 6), ska användas. Uppdraget vidaredelegerades till redovisningschefen, stadsplanechefen och kulturchefen.
Stiftelsens uppdrag är enligt stadgarna ”att genom ekonomiska bidrag bevara, och
vårda i första hand byggnaderna inom fastigheten Mariestad, Mården 6 … och i
andra hand äldre byggnadsbestånd inom det område som motsvarar Mariestads stad”
(§1). Stiftelsen har, via kultur- och fritidsutskottet, bett tjänstemannaorganisationen
upprätta ett förslag till ett regelverk med riktlinjer/kriterier för hur stiftelsens pengar
ska användas.
Kulturchefen och stadsplanechefen föreslår att stiftelsen inför beviljande av
ansökningar om bidrag bör beakta följande:

Justerandes signatur

-

Bidrag utgår endast till byggnader som omfattas av ”q” i detaljplan, eller på
annat sätt har ett uppmärksammat kulturhistoriskt värde, inom det område
som motsvarar Mariestads stad (Gamla stan).

-

Sakkunnig inom kulturvärden (KUL) bör alltid medverka vid restaurering
eller ändring av kulturhistoriskt värdefull byggnad för att uppnå ett gått
resultat. Den antikvariska expertisen ska finnas med i arbetet från det att
projektet aktualiseras, till den avslutade besiktningen.
Utdragsbestyrkande
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Kfu § 70 (forts).

________________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-24, Regler
för användande av stiftelsen Bertha Petterssons hus tillgångar
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson och stadsplanechef Tina
Karling Hellsvik 2017-11-08, Regler för användande av stiftelsen Bertha Petterssons
Hus tillgångar för vård av stadens äldre byggnadsbestånd
Ändrade uppgifter i stiftelseregistret för Stiftelsen Berth Petterssons Hus enligt
Kammarkollegiets beslut 2015-08-18

Expedieras till:
Stiftelsen Bertha Petterssons hus
Kulturchef Maria Henriksson
Redovisningschef Lars Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 71

Dnr 2017/00379

Göteborgs filmfestival 2018 - visning av premiärfilm i regionens
kommuner

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att Mariestads kommun inte ska delta i Göteborgs
filmfestival 2018.
Bakgrund

Kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, Conny Brännberg, och
kulturchefen för koncernavdelningen kultur i Västra Götalandsregionen, Staffan
Rydén har i en skrivelse till samtliga kommuner i Västra Götaland uppmuntrat
kommunerna att delta i Göteborgs filmfestival 2018 genom att samsända festivalens
premiärfilm via länk.
Regionen har de senaste åren stöttat digitaliseringen av hittills 56 biosalonger. I fjol
fyllde filmfestivalen 40 år. Ambitionen var då att premiärfilmen skulle sändas på 40
platser runt om i Västra Götaland. Man lyckades nästan då man kom upp i 38
deltagande kommuner.
Fredagen den 26 januari 2018 har filmfestivalen sin nästa premiär. När regionen
bildades var ambitionen att det skulle bli ”kommunernas region”. Den moderna
tekniken gör att gemensamma upplevelser kan delas på flera ställen. Förhoppningen
från regionen är att visningen av premiärfilmen kan öppna en dörr för föreläsningar,
konferenser och olika former av möten i de digitala salongerna och bli en del av
kulturnämndens Biolyft som ska utveckla biograferna till moderna mötesplatser.
Ida Ekeroth (S) har i en motion föreslagit att Mariestads kommun ska undersöka
möjligheterna att delta i Göteborgs filmfestival och om möjligt delta. Motionen har
överlämnats till sektor ledning och kulturchefen för beredning.
Kulturchefen är lite kluven till huruvida Mariestads kommun bör delta i
filmfestivalen eller ej. Det råder definitivt ingen tvekan om alla positiva konsekvenser
regionens satsning på digitalisering har fört med sig, eller på de möjligheter som finns
i att göra arrangemang kring film, föreläsningar och konferenser. Filmfestivalen i
Göteborg är dessutom ett stort och viktigt arrangemang för Göteborg och
kultursverige. Kulturchefen ställer sig dock frågan om inte Filmfestivalen ändå är ett
så angeläget besöksevent att det både kräver och förtjänar sin analoga publik och är
rädd att det finns en risk att publikarbetet i Mariestad kommer att gå trögt då
arrangemang på landsbygd också behöver en lokal förankring.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 71 (forts).

________________________________
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att Mariestads
kommun ska delta i Göteborgs filmfestival 2018 genom att vara med och sända
festivalens premiärfilm via länk.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kulturchefens förslag till beslut vilket
är att Mariestads kommun inte ska delta i Göteborgs filmfestival.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte delta i Göteborgs filmfestival.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-24,
Deltagande i Göteborgs filmfestival
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-11-22, Göteborgs
filmfestival 2018 – visning av premiärfilm i regionens kommuner
Skrivelsen ”Hjälp oss att rulla ut röda mattan i regionen” från Västra
Götalandsregionens kulturnämnd 2017-11-10

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Ida Ekeroth)
(Kulturchef Maria Henriksson)
(VG-regionens kulturnämnd)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 72

Dnr 2017/00402

Mariestads historia, förhistorien - tillkomsten

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ser ett stort värde för Mariestad i Åke Möllers publicering av
boken Mariestads historia, förhistorien – tillkomsten, och beslutar därför att bidra
med en summa 50 000 kronor för att möjliggöra en publicering av boken.
En överenskommelse gällande utbetalning av bidraget för publicering kommer att
upprättas mellan kommunen och författaren. I det fall boken inte ges ut, har
kommunen rätt att återkräva utbetalat bidrag.
Summan om 50 000 kronor tas från kommunstyrelsens medel till förfogande 2018.
Bakgrund

Lokalhistorikern Åke Möller har till kultur- och fritidsutskottet inkommit med en
ansökan om ekonomiskt stöd för publicering av en bok om Mariestad; Mariestads
historia, förhistoria - tillkomsten. Boken omfattar förhistorien, grundandet och några
år in på 1600-talet. Åkes förhoppning är att kunna ge ut boken på ett etablerat förlag
där han kan få professionell hjälp med redigering, illustrationer och marknadsföring.
Han har tidigare erhållit bidrag från Grevillis fond, John Hedins stiftelse och
Ullervad-Leksbergs hembygdsförening, och har därför lite kapital att ta med sig till
utgivningen. Förutsättningarna för att förverkliga utgivningen skulle stärkas
ytterligare med stöd också från Mariestads kommun.
Åke Möller har forskat om Mariestads historia i mer än 30 år. Forskningsresultaten
har publicerats i ett stort antal artiklar i tidningar och tidskrifter (inte minst i
Mariestadstidningen). Åke har också skrivit och publicerat tre böcker:
-

Det gamla Leksberg. Fyra sockenbeskrivningar från åren 1784-1914 (1992)

-

Flygmaskinen som inte kunde flyga. En bok om mångsysslaren, motorcykeln
och flygpionjären Erik Hallberg (2000)

-

Från Anders till Anders. Norlanders under fem generationer (2013)

Då det hittills forskats väldigt sparsamt kring Mariestads äldre historia och inte heller
finns något publicerat material, skulle det vara av betydande värde för Mariestads
kommun att i form av en bok ha/få tillgång till den forskning som Åke Möller gjort.
Långt ifrån alla städer har en lokalhistoriker av Åke Möllers rang, som dessutom har
säkerställt att stadens historia blir dokumenterad och känd för allmänheten. Den
gemensamma historian är mycket viktigt för den lokala identiteten, men är också av ett
stort generellt historiskt värde. Mariestads tidiga historia dockar direkt an till den
dåtida svenska rikspolitiken och kan belysa den utifrån ett kompletterande perspektiv.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 72 (forts).

________________________________
Åke Möller har inte preciserat någon summa på det sökta stödet, men publiceringen
av boken har ett sådant värde för Mariestad så förslagsvis bör bidraget från
Mariestads kommun uppgå till 50 000 kronor.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-24, Ansökan
om ekonomiskt stöd för publicering av bok om Mariestads historia
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-11-23, Mariestads
historia, förhistorien – tillkomsten
Ansökan från Åke Möller om ekonomiskt stöd för publicering av en bok om
Mariestads historia, 2017-11-17
Inledningen med förord till boken Mariestads historia, förhistorien - tillkomsten

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Åke Möller)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonom Ida Nilsson)
(Kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 73

Dnr 2017/00291

Finansiering av Vadsbo museums 100-års jubileum 2018

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Kultur- och fritidsutskottet ger museichef Linda Svensson i uppdrag att utveckla det
preliminära programmet för 100-årsjubileet och återkomma till utskottet med ett
förslag till program samt även förslag på vilka personer som ska bjudas in till jubileet.
Bakgrund

Vadsbo museum fyller 100 år 2018. Kulturavdelningen planerar att uppmärksamma
detta genom att genomföra ett antal extra aktiviteter och arrangemang (utöver den
ordinarie verksamheten). Bland annat kommer museets ”födelsedag” under två dagar
(14-15/9) särskilt att uppmärksammas.
Den 14 september (som är museets officiella födelsedag) planeras ett framtidsseminarium i samarbete med Västarvet, VG regionen och Riksantikvarieämbetet för
att sätta fokus på de nästkommande 100 åren och hur framtiden för museerna i vår
region och Sverige ser ut. Den 15 september bjuder museet in till familjedag med
tårtkalas på tema 1918. Äldre lekar, lemonad, gycklare och visningar av magasinen är
en del av de planerade aktiviteterna.
Kostnaderna för ovan beskrivna aktiviteter inklusive kostnader för marknadsföring
uppgår till ca 45 000 kronor. Denna summa finns inte i museets budget, varför extra
pengar behövs tillföras.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-11-24,
Finansiering av Vadsbo museums 100-års jubileum
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2017-11-22, Vadsbo
museum 100 år 2018
Sammanställning över kostnader för jubileumsaktiviteter 2018
Preliminärt program över museets 100-årsfirande

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Kulturchef Maria Henriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 74

Dnr 2017/00279

Tillgänglighetsanpassning av Vadsbo museum
(ev installation av hiss)

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att
tillsammans med verksamhetsföreträdare upprätta en åtgärdslista med
prioriteringsordning för att öka tillgängligheten på Vadsbo museum. Listan ska
presenteras för utskottet senast den 1 mars 2018.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-05-10 kommunchefen i uppdrag att
undersöka möjligheten att installera hiss på Vadsbo museum. Uppdraget
vidaredelegerades till fastighetschefen och museichefen.
Dialog har utifrån uppdraget förts mellan museet, fastighetsavdelningen och Statens
Fastighetsverk (SFV).
År 2008 genomförde SFV en omfattande tillgänglighetsutredning av byggnaderna på
residensön Marieholm för att se över möjligheterna att öka tillgängligheten till stora
huset samt östra och västra flygeln. Industrimuseet omfattades inte av rapporten.
Utredningen föreslog att man skulle göra en tillbyggnad på husen för att på så sätt
kunna installera hiss. Detta alternativ anser dock SFV inte vara en optimal lösning, då
det innebär för stora ingrepp i den kulturhistoriska miljön.
Sedan 2008 har museets behov ändrats markant då den publika delen har flyttats till
Stallet och Industrimuseet som har tillgång till hiss. Östra och Västra flygeln används
som museimagasin och kontorslokaler och är ännu inte helt färdigplanerade i sin
användning.
Museets behov för åtgärder, både tillgänglighet och verksamhetsrelaterat, behöver
utredas och kostnadsberäknas för att kunna se vad som är möjligt att genomföra i
husen. En prioriteringsordning på åtgärder för att öka tillgängligheten som också
handlar om belysning, ljud, texter, språk, synintryck, ytmaterial mm behövs tas fram.
Med utgångspunkt i detta, föreslås att verksamheten får i uppdrag att arbeta vidare
med åtgärds- och tillgänglighetsfrågorna för museet i dialog med
fastighetsavdelningen och SFV.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson2017-11-24,
Tillgänglighetsanpassning av Vadsbo museum
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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________________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2017-.11-23,
Tillgänglighetsanpassning av Vadsbo museum
Beskrivning av museets lokaler gällande utformning och tillgänglighet

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Fastighetschef Robert Malmgren
Verksamhet teknik, Ewa Sallova

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 15

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 75

Rapporter

Referensgruppsmöte Vadsbo museum

Johan Abrahamsson (M) och Therese Boman Nordlie (C) rapporterar från möte med
referensgruppen för Vadsbo museum den 23 november 2017. Bland annat diskuterades
rutinerna kring gallringsförfarande kopplat till Vadsbo hembygds- och fornminnesförening,
föremålsvård och Vadsbo museums 100-års jubileum.
________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

