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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 26

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Tidskriften ”Framsidan nr 1/15”

Artikel från tidskriften Framsidan nr 1 2015, ”Hatbrev mot sagostund” med intervju av
bibliotekschef Ragnhild Brandstedt om det hatbrev som stadsbiblioteket fick tidigare i våras
angående de sagostunder på arabiska som biblioteket arrangerar.
______________________________________________________
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Kfu § 27

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Möjligheter kring Kinnekullebanan

Inbjudan att delta i workshop på Kulturbruket i Lidköping den 14 april för att utveckla
samarbetet i området kring Kinnekulle gällande kulturella och kreativa näringar längs med
Kinnekullebanan.
______________________________________________________
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KS 2015/157

Information: Ansökningar om externa medel till Vadsbo museum 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Vadsbo museum arbetar kontinuerligt med att hitta fler möjligheter att utveckla verksamheten genom extern finansiering. Under 2015 planerar verksamheten att söka medel från
följande instanser, fonder och stiftelser:
-

Riksantikvarieämbetet (Ansökan om bidrag till arbetslivsmuseer om 450 000 kronor
för att levandegöra Industrimuseet)

-

VG-regionen – Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2016-2018 (Ansökan om bidrag,
600 000 kr/år, för arbetet med utvckling av samlingsförvaltningsarbetet)

-

Grevillis fond (Ansökan om bidrag för att utveckla utställningen i Industrimuseet
och för totalinventeringen av samlingen)

-

Sparbanksstiftelsen Alfa (Ansökan om bidrag för behov av extramaterial i form av
arkivskåp för arkivalier, syrafria kartonger med mera för att kunna vårda samlingen).

-

Estrid Erikssons stiftelse (Ansökan om bidrag på 30 000 kronor för starta arbetet
med publikationen ”100 saker!”, en jubileumsskrift till 100-årsjubileet).

-

Bejersstiftelsen (Ansökan om bidrag på 70 000 kronor för starta arbetet med publikationen ”100 saker!”, en jubileumsskrift till 100-årsjubileet).

-

Längmanska kulturfonden (Ansökan om bidrag på 50 000 kronor för starta arbetet
med publikationen ”100 saker!”, en jubileumsskrift till 100-årsjubileet).

-

Jacob Wallenbergs stiftelse (Ansökningar tillsammans med ideella föreningar för att
utarbeta aktiviteter som tillgängliggör museets samlingar)

Underlag för beslut

Skrivelse av museichef Linda Svensson 2015-03-25, Ansökningar om externa medel till
Vadsbo museum.
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
museichef Linda Svensson
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Kfu § 29

KS 2015/57

Begäran om ekonomisk hjälp från musikarkivet Cantus Durus
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka hyran för år 2014 samt ge ett lån som möjliggör
för föreningen att lösa de uppkomna skulderna hos Skattemyndigheten och Fora AB.
Summan om totalt 27 000 kronor belastar kommunstyrelsens medel till förfogande.
Kommunstyrelsen delegerar till kommunchefen att träffa en uppgörelse om ekonomiskt
stöd enligt ovan med företrädare för föreningen.
Bakgrund

Musikarkivet Cantus Durus har inkommit med en skrivelse till kultur- och fritidsutskottet
med en förfrågan om ekonomisk hjälp, då arkivet kommit i ekonomiskt obestånd på grund
av sjukdom som lett till att varken verksamhet eller ekonomi kunnat följas upp på adekvat
sätt. Föreningen ansöker om ekonomiskt stöd för att kunna lösa sina skulder hos Skattemyndigheten, Fora och privata föreningsmedlemmar. Skulderna uppgår till drygt 47 000
kronor.
Då musikarkivet Cantus Durus är en förening och därmed har eget ekonomiskt ansvar,
framhåller kulturchefen att Mariestads kommun inte kan bevilja ekonomiskt stöd för skulder som uppsått inom ramen för föreningens verskamhet.
I sammanhanget kan det vara värt att nämna att kulturnämnden i november 2014 beslutade
om en utredning av arkivet för att undersöka möjligheterna av ett kommunalt övertagande
av samlingen. Med anledning av detta genomfördes under hösten 2014 en kartläggning av
musikarkivet. Kartläggningen utfördes av personal från musik- och teaterbiblioteket i
Stockholm och visar på att samlingen är stor och varierad. Det hör till ovanligheterna med
så stora samlingar och en del av materialet som finns i arkivet är unikt och går troligen inte
att hitta någon annanstans. Utredningen av musikarkivet kommer att presenteras på kulturoch fritidsutskottets sammanträde den 7 april.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-03-04, Begäran om ekonomisk hjälp till Mariestads musikarkiv Cantus Durus
Skrivelse från Mariestads musikarkiv Cantus Durus 2015-01-21 med anhållan om ekonomisk hjälp
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Skrivelse från Mariestads musikarkiv Cantus Durus 2015-03-03 med anhållan om hjälp att
betala fakturor
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson
kommunchef Lars Arvidsson
musikarkivet Cantus Durus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 7

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 30

KS 2015/158

Fråga om kommunalt övertagande av musikarkivet Cantus Durus
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med företrädare
för verksamheten, upprätta en handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra
hur verksamheten vid Cantus Durus ska avvecklas. Mariestads kommun ska bistå med resurser för att upprätta handlingsplanen.
Bakgrund

Den 11 november 2014 beslutade kulturnämnden att ge kulturchefen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett kommunalt ansvarstagande av musikarkivet Cantus Durus. Bibliotekschefen har fått i uppdrag att undersöka vad som krävs ur ett biblioteksperspektiv för att
musikarkivet ska kunna göras tillgängligt för allmänheten.
Övergripande kartläggning

Representanter från musik- och teaterbiblioteket i Stockholm har i en rapport kartlagt musikarkivet Cantus Durus vid ett besök i Mariestad i september 2014. Rapporten beskriver
musikarkivet som en ovanligt stor samling, kanske den enda i landet av sitt slag. Arkivet är
intressant både lokalt och nationellt och kan, tillsammans med andra kulturverksamheter,
ses som ytterligare en kulturskatt i Mariestad. På grund av dess storlek och nuvarande skick
innebär det dock ett mycket omfattande arbete att göra samlingen tillgänglig för allmänheten. Som det ser ut idag ryms detta överhuvudtaget inte inom bibliotekets verksamhet.
Musikarkivets omfattning

Arkivet består av noter och tidskrifter med mera Det finns uppskattningsvis cirka 1 000
hyllmeter noter. Mindre än hälften av materialet är registrerat i en databas, d.v.s. ca 380 000
registrerade poster. Databasen finns inte tillgänglig online. Som jämförelse kan nämnas att
stadsbibliotekets mediebestånd uppgår till cirka 2 000 hyllmeter med ca 75 000 poster.
Arbetskraft, IT och tidsaspekt

För att iordningställa arkivet krävs bland annat en utbildad bibliotekarie med specialkompetens inom musik, noter, upphovsrätt och katalogisering. Tidsåtgången är svår att bedöma
men det handlar om ett långsiktigt, flerårigt arbete. En bibliotekarietjänst på 75 % under två
års tid, samt en assistenttjänst är en början. Efter det initiala arbetet krävs fortsatt bemanning och ytterligare insatser för att driva och utveckla verksamheten. Kostnader i samband
med personal och IT-teknik ligger initialt på ca 730 tkr första året. Detta redovisas i underlaget under ”kostnader”.
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Lokaler

Nuvarande lokaler är fulla av hyllor som i sin tur är fyllda av material. Lokalerna är undermåliga ur utrymmes-, tillgänglighets- och arbetsmiljöaspekt. Eftersom en kommunal verksamhet ska vara tillgänglig rent fysiskt med hänsyn till personer med olika funktionsutmaningar, så är de 340 kvm som används idag otillräckliga. Uppskattningsvis behövs minst en
fördubbling av ytan samt att den är tillgänglighetsanpassad enligt gällande regler.
Underlag för beslut

Skrivelse av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2015-03-26, Förutsättningar för ett kommunalt ansvarstagande av musikarkivet Cantus Durus.
Protokollsutdrag Kn § 55/14, Kartläggning av Mariestads musikarkiv Cantus Durus
Kartläggning av förutsättningar för ett kommunalt ansvarstagande av musikarkivet Cantus
Durus
Utredning/kartläggning av Mariestads musikarkiv Cantus Durus gjord av musik- och teaterbiblioteket i Stockholm
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson
bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
musikarkivet Cantus Durus
kommunchef Lars Arvidsson
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Kfu § 31

KS 2014/336

Möjligheter att flytta musikskolan samt etablera en kulturskola på
Maria Nova
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att tills vidare avsluta uppdraget om utredning kring
möjligheten att utveckla musikskolan till en kulturskola.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-12-17 kommunchefen i uppdrag att etablera en
projektgrupp med syfte att pröva möjligheterna att flytta musikskolan samt etablera en kulturskola på Maria Nova (fd Mariaskolan). Uppdraget överlämnades till fastighetsavdelningen
för beredning.
I Mariestads kommun pågår en utredning kring möjligheten att utveckla musikskolan till en
kulturskola. Av tidigare utredning framgår ett behov av utökade och specialanpassade lokaler. Utredningen föreslog att kulturskolan skulle lokaliseras till Löfvenskiöldska skolan, där
musikskolan redan har sin verksamhet. Genom att göra förändringar av väggar och sätta in
en hiss samt radonsanera och utrymningssäkra källaren skulle detta kunna fungera. Kostnaden beräknades till ca 5 000 tkr.
Verksamhetsföreträdare från kulturavdelningen och tekniska avdelningen har även besökt
Maria Nova (fd Mariaskolan), då denna fastighet kommit upp som möjligt alternativ för att
husera kulturskolan. Kulturchefen och musikskolechefen bedömmer dock detta som ett
tveksamt alternativ, bland annat med hänvisning till att verksamheten inte kan vara så samlad som man önskar. Behovet av stora närliggande förrådsutrymmen för instrument kan
inte heller tillgodoses och det finns även farhågor kring miljön då Maria Nova är en verksamhet som vänder sig till vuxna (rökförbud mm). En etablering av kultur-/musikskoleverksamhet i dessa lokaler riskerar även att minska förutsättningarna för Marian Novas
verksamhet att långsiktig expandera.
Enligt fastighetsavdelningen krävs en tillbyggnad av Maria Nova samt övertagande av lokaler där arbetsmarknadsenheten(AME) håller till idag. Detta innebär att AME kommer att
sakna ett truckgarage.
Projektgruppens samlade bedömning är att det finns möjlighet att flytta musikskolan samt
etablera en kulturskola på Maria Nova. Verksamhet kulturs företrädare anser dock att detta
inte är ett bra alternativ med hänvisning till ovanstående.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-03-12, Möjligheterna att flytta musikskolan
samt etablera en kulturskola på Mariaskolan
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Skrivelse av Thomas Johnsson och Bo Theorén 2015-03-09, Möjligheterna att flytta musikskolan samt etablera en kulturskola på Mariaskolan
______________________________________________________

Expediras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson
musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson
byggprojektledare Thomas Johnsson
fastighetschef Bo Theorén
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Kfu § 32

KS 2015/128

Ansökan om bidrag från Mariestads golfklubb
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet avslår Mariestads golfklubbs ansökan om bidrag utöver anläggningsbidraget.
Bakgrund

Mariestads golfklubb har inkommit med en ansökan om 75 000 kronor i bidrag utöver anläggningsbidraget. Ansökan avser delfinansiering av klubbens kostnader för maskinparken
till driften av golfbanan. Föreningens kostnad för maskinparken uppgår till 815 000 kronor
och häri ingår kostnader för leasing, bränsle, underhåll och avskrivningar.
Mariestads kommun har tidigare beviljat Jula BK, Björsäters IF och Tidavads IF bidrag för
inköp av robotgräsklippare. Dessa bidrag har möjliggjort för föreningarna att göra investeringar i nya gräsklippare som kommer att vara till gang för föreningarnas verksamhet under
lång tid. Bidragen har finansierats ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Golfklubbens ansökan avser dock inte bidrag till investering i ny maskinpark utan är en ansökan om utökat driftbidrag/anläggningsbidrag och ska behandlas i samband med övriga
föreningars ansökan om anläggningsbidrag i maj månad.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-03-25, Mariestads golfklubb, ansökan om
bidrag utöver anläggningsbidraget
Ansökan om bidrag utöver anläggningsbidraget från Mariestads golfklubb, 2015-02-28
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
fritidschef Tomas Ekström
Mariestads golfklubb, ordf. Ulf Forsmark
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KS 2015/159

Uthyrning av gradängsystem till Mariestads föreningsliv samt
kostnader för inköp av mobil scen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att under 2015 hyra in en mobil scen vid behov. Vidare
beslutar utskottet att 2016 köpa in en mobil scen. Kostnaden för scenen ska arbetas in i
kommunstyrelsens budget för år 2016.
Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att till utskottets nästa sammanträde den 5 maj lämna ett förslag på regelverk för uthyrning av den mobila scenen. I regelverket ska även riktlinjer för uthyrning av gradängerna på Jubileumsteatern finnas med.
Bakgrund

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 17 februari fick kommunchefen i uppdrag att undersöka om Folkparksföreningen har möjlighet att ombesörja skötsel och uthyrning av gradängsystemet (som finns på Jubileumsteatern) samt upprätta en kostnadsberäkning för inköp av en mobil scen och lämna förslag på regelverk för uthyrning av densamma.
Uppdraget vidaredelegerades till fritidschefen.
Fritidschefen har varit i kontakt med Folkparksföreningen som meddelat att de inte har någon möjlighet att ombesörja sköstel och uthyrning av gradängssystemet.
Avseende uppdraget som gäller mobil scen har fritidschefen begärt in offert från fyra oberoende företag som samtliga erbjuder mobila scener till försäljning. Två av dem har inkommit med skriftliga offerter, ett företag har lämnat muntligt pris och ett företag har meddelat
att man avstår från att lämna offert. De offererade priserna ligger från 3-400 000 kronor
upp till 1 miljon kronor beroende på val av utrustning.
I uppdraget om mobil scen ingick även att lämna förslag på regelverk för uthyrning av scenen. Fritidschefen har med anledning av detta kontaktat arbetsmarknadsenheten (AME)
och efterhört om de har möjlighet att ansvara för skötsel och drift av en mobil scen. Då
scenen ska kunna användas såväl vardag som helg vilket även innebär obekväm arbetstid, är
beskedet från arbetsmarknadschefen att AME inte har möjlighet att åta sig ett sådant uppdrag.
När drift- och skötselfrågan är löst ska ett regelverk för uthyrning kunna besvara frågorna;
Vem får hyra scenen? Till vad får den uthyras? Konkurrens/prioritering? Priset? Diffrentierad prissättning företag/förening/privat? Vem ansvarar för uppkomna kostnader i samband
med uthyrning?
Någon behovsanalys av mobil scen är inte gjord. För att komma till rätta med det och för
att inte dra på kommunen extra kostnader för en scen som kanske inte kommer att användas i den utsträckning som är förväntad, föreslår därför fritidschefen en lösning som innebär att kommunen hyr en mobil scen vid behov. Kommunen hyr/lånar sedan ut scenen till
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de arrangemang som behöver scen. Med en hyrestid från 2015-05-01 till 2016-09-01 täcker
man in två sommarperioder samt en höst, jul och vår. Efter detta utvärderas behovet av
mobil scen och beslut fattas om eventuellt inköp. Fördelen med detta förfarandet är att det
finns tid att hitta en lämplig verksamhet/aktör som kan ansvara för drift- och skötsel av en
”egenägd” mobil scen.
Förmedlingen av ”hyresscenen” mellan företag och förhyrare under föreslagen hyresperiod
kan exempelvis skötas av teatersamordnaren på Mariestads teater som också har goda kunskaper om vilken utrustning, ljud och ljus, som oftast behövs i samnband med scenframträdanden.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-03-11, Uthyrning av gradängsystem till Mariestad.
Protokollsutdrag från styrelsesammanträde Karlsholme folkparksförening 2015-03-08, § 5
E-post från arbetsmarknadschef Ulrika Lindahl angående skötsel och drift av mobil scen
Offert från Allmusik Skara avseende mobil scen
Offert från NöjesByrån avseende mobil scen
______________________________________________________
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kommunchef Lars Arvidsson
fritidschef Tomas Ekström
kulturchef Maria Henriksson
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KS 2014/35

Kulturverksamhetens detaljbudget 2015 - konsekvensbeskrivning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att genomföra en besparing om 500 000 kronor i enlighet med upprättad konsekvensbeskrivning. Summan om 500 000 kronor ska öronmärkas
för nya politiska prioriteringar inom verksamheten.
Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att konsekvenskvensbeskriva en
besparing om 300 000 kronor inom fritidsavdelningens detaljbudget för innevarande år.
Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet i den del som avser
genomförande av besparingen för kulturverksamheten.
Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2015-03-10 gavs kommunchefen i uppdrag
att ta fram ett underlag som beskriver konsekvenserna av ett frigörande om 500 000 kronor
i kulturverksamhetens detaljbudget innevarande år.
I budgetbeslutet i juni 2014 gavs kulturavdelningen ett ramtillskott om 600 000 kronor för
2015. Syftet var att utveckla en kulturskola. I det slutliga beslutet i november månad drogs
500 000 kronor tillbaks då det operativa arbetet inte förväntas påbörjas under 2015.
Kulturchefen presenterar en konskevensbeskrivning av 500 000 kronor som bland annat
innebär att:
- Biblioteket inte kan fortsätta uppdateringen av möbler som påbörjades 2014 för att byta ut
befintligt möblemang som är från 1970-talet och bakåt (200 000 kr).
- Möjligheten att ta in specialistkompetens för planeringsarbetet med kulturskolan minskar
liksom möjligheten att avsätta medel till aktiviteter som musikskolans 50-årsjubileum med
mera (100 000 kr).
- Inom allmänkultur, som har ett fokus på ungas kulturutövande, måste antal planerade
aktiviteter minskas (50 000 kr).
- Reducering av medel till konsulttjänst vilket innebär att verksamheten inte kommer kunna
arbeta med professionella kulturarbetare/arrangemang (50 000 kr) samt även
- Minskat bidrag till bildningsverksamhet/studieförbund (50 000 kr)
- Konsekvensen att verksamhet på Vadsbo museum inte kan flytta till Stallet och därmed
tillgänglighetsanpassas (50 000 kr).
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 15

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 34 (forts).
______________________________________________________

Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kultur- och fritidsutskottet ska besluta att
genomföra en besparing om 500 000 kronor enligt verksamhetens beskrivning. Summan om
500 000 kronor ska öronmärkas till nya politiska prioriteringar inom verksamheten.
Vidare yrkar Abrahamsson (M) att kommunchefen ska få i uppdrag att konsekvenskvensbeskriva en besparing om 300 000 kronor inom fritidsavdelningens detaljbudget för innevarande år.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget yrkande för beslut och finner att utskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-03-30, Konsekvensbeskrivning
frigörande av 500 000 kr inom kulturverksamhetens budget 2015
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kommunchef Lars Arvidsson
fritidschef Tomas Ekström
kulturchef Maria Henriksson
ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 16

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 35

KS 2015/160

Kulturmur
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur – och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte genomföra projektet ”Kulturmur”.
Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Bakgrund

Verksamhet kultur har blivit kontaktad av exploateringschef Erik Randén för att undersöka möjligheterna att uppföra en kulturmur i hamnområdet. Göteborgs universitet har
visat intresse för uppförandet. Förutsättningen är att Mariestads kommun står för materialkostnaden om ca 20 000 kronor. Dessa medel finansieras inom ramen för mark- och
exploateringsprojekt.
Kulturmuren är tänkt som ett multifunktionellt och offentlig konstverk för allmänheten.
Stadens invånare kan här skapa egna kreationer och fritt fram måla över redan befintliga
verk. Tack vare att illustrationerna ständigt förändras skapas nyfikenhet och fler människor kommer till platsen.
Hamnen och vattnet är Mariestads styrka och genom kulturmurens mångfacetterade
funktion kan denna dra barn, unga och vuxna till platsen. Här ska man kunna leka, måla
och njuta av Mariestads vackra hamn och den ständigt föränderliga muren med sina
många illustrationer. Förhoppningen är att platsen och muren blir en turistattraktion som
lockar såväl invånare som tillresta turister till hamnområdet.
Andra positiva effekter som en kulturmur kan generera är dess stävjande effekt mot olaglig graffiti. Ett exempel är Norrköpings kommun som genom att erbjuda fria väggar för
graffiti har märkt av en nergång i kostnad för sanering av klotter.
Samsyn finns med kommunens utvecklingsgrupp som ser stora möjligheter att ytterligare
ladda hamnområdet vid minigolfbanan och beachvolleybollplanerna.
Verksamhet kultur ser möjlighet att vara med och skapa intressanta aktiviter och möten
kring kulturmuren och ser väldigt positivit på förslaget.
Behandling på sammanträdet

Johan Gotthardsson (FP) yrkar att kultur- och fritidsutskottet ska besluta att inte genomföra
projektet ”Kulturmur”.
Marianne Kjellquist (S) och Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut
vilket är att genomföra projektet ”Kulturmur”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 17

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 35 (forts).
______________________________________________________

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att utskottet beslutar enligt Gotthardssons (FP) förslag.
Underlag för beslut

Skrivelse av kultursamordare Martin Hermansson 2015-03-30, Kulturmur inklusive bilagor
med karta över hamnområdet, bild på en kulturmur i Malmö samt hänvisning till forskning
om positiva effekter av att erbjuda laglig plats för graffitimålning
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kultursamordnare Martin Hermansson
kulturchef Maria Henriksson
mark- och exploateringschef Erik Randén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 18

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 36

KS 2015/77

Återrapportering: Nationaldagsfirande
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att genomföra nationaldagsfirandet enligt verksamhetens förslag samt ge kommunchefen i uppdrag att komplettera arrangemanget med någon/
några aktiviteter som riktar sig specifikt till barn och barnfamiljer för att få en mer
familjär prägel på firandet.
Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottet 2015-03-10 redovisades förslag på hur nationaldagsfirandet
framöver ska utformas. Kommunchefen fick i uppdrag att konkretisera förslaget för årets
arrangemang ytterligare till utskottets möte i april.
Ärendet vidaredelegerades till kulturchefen som föreslår att:
-

Arrangemanget anordnas vid residenset med sedvanlig stipendieutdelning och underhållning av Mariestads båsorkester med drillflickor och kammarkör.

-

Vidare kommer museets sommarutställning invigas. Detta år handlar den om finsk
design där finska märken som Marimekko, Alvar Alto, Ittala och Arabia representeras. Utställningen går under namnet ”Form av Finland”.

-

Nationaldagstalare föreslås vara Jennie Hilli Sjökvist, en ung Mariestadstjej som är
aktiv i Dansstationen, ordförande för Kultur & Co och skriver krönikor i Mariestadstidningen. Hon är en mycket god representant för det unga Mariestad och får
i uppdrag att i sitt nationaldagstal hälsa våra nyanlända svenskar välkomna, men
också berätta om att Mariestad har blivit finskt förvaltningsområde.

-

Förutom underhållning av Mariestads kammarkör föreslås att Dansstationen bidrar
med ett eller två nummer.

Behandling på sammanträdet

Johan Gotthardsson (FP) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut men yrkar också att
utskottet ska ge kommunchefen i uppdrag att komplettera arrangemanget med någon/några
aktiviteter som riktar sig specifikt mot barnfamiljer för att få en mer familjär prägel på firandet.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Gotthardssons (FP) förslag med tilläggsyrkande till beslut och finner att utskottet beslutar enligt förslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 19

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 36 (forts).
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-03-30, Återrapportering av uppdrag: Nationaldagsfirande
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kommunchef Lars Arvidsson
kutlurchef Maria Henriksson
museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 20

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 37

KS 2015/156

Återrapportering: Plan över kulturverksamhetens projektverksamhet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner kulturverksamhetens plan över projekt/
programverksamhet för år 2015 med undantag av de två projekten ”Främja unga filmare”
samt ”Lasse och Inga i berget”.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bjuda in kulturchefen till nästa sammanträde den
5 maj för att informera om projektet ”Muralmålning VA-brunn”.
Bakgrund

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2015-03-10 fick kommunchefen i uppdrag att
ta fram en tydlig plan för de pågående projekt som kulturavdelningen deltar i, samt även de
projekt som verksamheten har för avsikt att delta i.
Då kulturverksamheten i dagsläget inte står som projektägare för så många projekt av större
dignitet, redovisar kulturchefen även den programverksamhet som är planerad för året.
Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar att utskottet ska godkänna kulturverksamhetens plan över
projekt/programverksamhet med undantag av de två projekten ”Främja unga filmare” samt
”Lasse och Inga i berget”. Vidare föreslår Abrahamsson (M) att utskottet till nästa sammanträde bjuder in kulturchefen för att informera om projektet ”Muralmålning VA-brunn”.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att att utskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-03-30, Tydlig plan över kulturavdelningens projektverksamhet
Programverksamhet kulturavdelningen 2015
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson
museichef Linda Svensson
bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 21

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 38

KS 2015/131

Ansökan om ekonomiskt stöd för genomförande av ”Kultur- och
skördefest 2015”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om 50 000 kronor till föreningen Kultur &
Co som en delfinansiering av arrangemanget ”Kultur- och skördefest 2015”.
Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Föreningen Kultur & Co har inkommit med en ansökan om 50 000 kronor i bidrag för genomförande av Mariestads ”Kultur- och skördefest 2015”.
Kultur- och skördefesten är ett stort årligen återkommande event där föreningar, handel
och andra lokala aktörer verkar för ett gemensamt genomförande. Eventet bidrar till en
lokal folkfest som bygger identitet och stolthet. Kultur- och skördefesten är viktig för Mariestadsborna och ett ekonomiskt stöd stärker förutsättningarna för genomförande av evenemanget.
Kultur & Co är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte
är att utveckla och genomföra arrangemang för att öka intresset för kultur, trädgård och
ekologisk odling med mera. En årlig uppgift för föreningen är att samordna ”Kultur- och
skördefesten” genom att ansvara för projektledning, tryckning av gemensamt program,
marknadsföring med mera.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under tidigare år ställt sig bakom arrangemanget och
beviljat Kultur & Co bidrag om 50 000 kronor för genomförande av ”Kultur- och skördefesten.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-03-30, Ansökan om ekonomiskt stöd för
genomförande av Kultur- och skördefesten
Ansökan från Kultur & Co om ekonomiskt stöd för genomförande av Mariestads kulturoch skördefest 2015
Programverksamhet för Kultur- och skördefesten 2014
Verksamhetsberättelse 2014 för Kultur & Co
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till: akten, kulturchef Maria Henriksson, Kultur & Co (ordförande Jennie Hilli Sjökvist)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-04-07

Sida 22

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 39

Rapporter
__________________________________________________________________________________________________________________________

Möte med referensgruppen för Vadsbo hembygds- och fornminnesförening

Ordförande Johan Abrahamsson (M) och Therése Nordlie (C) informerar från mötet med
referensgruppen för Vadsbo hembygds- och fornminnesförening på Vadsbo museum den
den 31 mars 2015 där man bland annat diskuterade framtida placering/hantering av vagnarna samt förslagen till samlingsförvaltningspolicy och handlingsplan för Vadsbo museum.
Nästa möte hålls den 5 maj 2015.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kultur- och fritidsutskottet

Sammanträdesdatum

2015-04-07

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2015-04-10

Anslag tas ner

2015-05-04

Kommunledningskontorets arkiv, Stadshuset
...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

