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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-10 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset 13:30-15:45 
 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 

 
 

Johan Abrahamsson (M), ordförande §§ 27-28, 31-33 samt § 29 beredande del 
Ida Ekeroth Clausson (S), vice ordförande 
Jan Hallström (L), ledamot 
Therese Boman Nordlie (C), ledamot 
Linnea Wall (S), tjänstgörande ersättare 
Jane Rosenlind (V), ledamot 

Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åsa Alvner, sektorchef (via Skype) 
Eleonor Hultmark, kommunsekreterare 
Tomas Ekström, kultur- och fritidschef (via Skype) 
Jörgen Persson, ordf. Kulturallians Mariestad § 28 (via Skype) 
Marianne Förars, Kulturallians Mariestad § 28 (via Skype) 
Anders Johansson, Kulturallians Mariestad § 28 (via Skype) 
Lennart Robertsson, Kulturallians Mariestad § 28 (via Skype) 
David Mathiasson, verksamhetsledare Fritidsbanken Sverige § 29 (via Skype) 
Michael Nordin, teknisk chef § 30 (via Skype) 

Justerare Linnea Wall 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse. 
 

Sekreterare  Paragrafer  §§ 27-37 
 Eleonor Hultmark  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson   Ida Ekeroth Clausson 
   §§ 29-30, 34-37 

Justerande  
 

 Linnea Wall  
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ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Sammanträdesdatum 2020-11-10 

Anslagsdatum 2020-11-11 Anslaget tas ner 2020-12-03 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 
  

 Eleonor Hultmark  
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 27                                                    

Godkännande av dagordning 
  

Beslut 

Kultur- och fritidsberedningen godkänner dagordningen för dagens sammanträde.  
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 28                                                   Dnr 2020/00417  

Dialog mellan kultur- och fritidsberedningen och Kulturallians 
Mariestad 
  

Beslut 

Kultur- och fritidsberedningen noterar informationen och konstaterar att dialog 
mellan beredningen och Kulturallians Mariestad kommer att ske återkommande.  

Förslagsvis genomförs ett uppföljande dialogmöte efter det att Kulturalliansen 
lämnat sitt yttrande över det kulturpolitiska programmet, så att Kulturalliansens 
synpunkter särskilt kan diskuteras.       

Bakgrund 

Kulturallians Mariestad har initierat till en dialog med kultur- och fritidsberedningen. 
Kulturalliansen önskar lyfta följande frågor med beredningen: 

• Samverkan och samarbetsavtalet. 

• Hur ser beredningen på kulturutvecklingen i Mariestad? 

• Hur ser beredningen på kriterier för bidragsansökan från kulturalliansens 
medlemmar? 

• Vad menar beredningen med ” utåtriktad verksamhet” ? 

• Kulturpolitiska programmet.  

Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 

E-post från Jörgen Persson, ordförande i Kulturalliansen 

Samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Kulturallians Mariestad, antaget av 
kommunstyrelsen 2019-11-25       

 

Expedieras till:  
Kulturallians Mariestad 
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 29                                                   Dnr 2016/00442  

Presentation av Fritidsbanken Sverige 
  

Beslut 

Kultur- och fritidsberedningen noterar informationen och konstaterar att ärendet 
kommer upp för dialog på nästa sammanträde.  

Noteras att Fritidsbanken är en verksamhet som spänner över flera olika kommunala 
verksamhetsområden såsom exempelvis kultur- och fritid, miljöfrågor (relaterat till 
exempelvis Agenda 2030), arbetsmarknadsenhet, socialtjänst, folkhälsoarbete och 
skola, vilket behöver belysas ytterligare.    

Bakgrund 

Verksamhetsledare för Fritidsbanken Sverige, David Mathiasson, har i en skrivelse till 
Mariestads kommun initierat till en träff med kommunens styrande politiker för att 
beskriva vad Fritidsbankens verksamhet innebär.  

I presentationen till kommunen vill Fritidsbanken Sverige bland annat delge 
erfarenheter från andra kommuner, informera om kostnader, åtagande för 
kommunen, olika driftsformers fördelar respektive nackdelar och vad ett 
medlemskap i Fritidsbanken Sverige skulle innebära för kommunen.    

Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 

Skrivelse från Fritidsbanken Sverige       
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 30                                                   Dnr 2017/00330  

Lägesrapport om ombyggnation av ishall 
  

Beslut 

Kultur- och fritidsberedningen noterar informationen.       

Bakgrund 

Verksamhet teknik genomför en större renovering av ishallen i Mariestad efter beslut 
i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har beslutat om en budget på 45 mnkr 
fördelat över två år. Projektet har pågått i ett och ett halvt år och omfattande åtgärder 
har hittills genomförts.  

En fullstor ispist i B-hallen har tillskapats, fler omklädningsrum, nytt gym, 
ismaskinsgarage är de större genomförda åtgärderna. Återstår att göra är bland annat 
en ny omklädningsrumsutbyggnad vid A-hallen och vid schaktning har 
markförorening påträffats vilket fördröjt och fördyrat projektet. Det arbetas nu med 
att prioritera åtgärder för att hålla budget vilket teknisk chef redovisar på 
sammanträdet.  

Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-04 

Tekniske chefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03       
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 31                                                   Dnr 2020/00153  

Marknadsföring av musikskolans verksamheter - återrapport 
uppdrag 
  

Beslut 

1. Kultur och fritidsberedningen noterar informationen och ger chefen för 
musikskolan i uppdrag att arbeta med föreslagna marknadsföringsåtgärder.   

2. Kultur- och fritidsberedningen konstaterar att ärendet kommer att 
återaktualiseras vid nästa sammanträde för en återrapport om hur långt 
arbetet med kommunikationsplanen har kommit.    

Bakgrund 

Då musikskolan under flera år tappat i elevunderlag gav kultur- och fritidsberedningen 
chefen för sektor ledning i uppdrag att möjliggöra marknadsföring av musikskolans 
verksamhet på grundskolorna. Vid en undersökning om olika möjligheter för 
marknadsföring har nedanstående aktiviteter framkommit. 

• Alla verksamheter eller aktiviteter som genomförs i kommunal regi kan 
marknadsföras vi grundskolorna. För att nå ut med information på grundskolan 
bör kontakt tas med antingen administratör eller grundskolechef.  

• Musikskolan är på gång med rörlig film i marknadsföringssyfte. Det är viktigt att 
lyfta gemenskapen och de mervärden musikskolan ger. Det kan göras på olika sätt 
exempelvis genom att lyfta olika elever som säger vad de tycker är kul med 
musikskolan och göra minifilmer att annonsera med på sociala medier. 

• Ge eleverna möjlighet att prova på att spela instrument för att bli intresserade att 
anordna studiebesök på musikskolan.   

• Det verkar också som att direktutskick postalt fungera bra, vilket musikskolan 
därför kan fortsätta med.  

• Kommunikationsenheten har blivit inbjuden till ett av musikskolans APT i 
december för att vara med i diskussionerna. 

• En kommunikationsplan med tillhörande aktiviteter kommer att tas fram av 
musikskolan och kommunikationsenheten.      

Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-26      
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Expedieras till:  
Kultur och Fritidschef Tomas Ekström 
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson 
Kommunikatör Emma Edqvist 
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 32                                                   Dnr 2017/00380  

Samarbete i arbetet att bygga en vippfyr 
  

Kultur- och fritidsberedningens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar delfinansiera en vippfyr i hamnområdet med 135 000 
kronor. 

2. Vippfyren delfinansieras ur tekniska nämndens investeringsram för allmän plats 
år 2021. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutet om lämpligaste placering enligt 
förslag A eller B till samhällsbyggnadschefen. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads fyrsällskap får namnge fyren till 
Vippfyren Lennart.       

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 beslutade kommunstyrelsen efter ett medborgarförslag om att sätta 
upp en vippfyr i hamnområdet följande:  
 
”Kommunstyrelsen är positiv till idéen om en vippfyr i hamnområdet, men 
konstaterar samtidigt att området inte är färdigprojekterat. Vippfyren kommer att tas 
med i framtida projektering och prövas i tillhörande budgetarbete.  
Kommunstyrelsen anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.” 

På kultur och fritidsberedningens möte den 13 oktober 2020 återaktualiserades 
frågan och beredningen beslutade följande: 

”Kultur- och fritidsberedningen beslutar att återremittera ärendet för en vidare 
kontakt med Mariestads fyrsällskap och tydliggörande av kostnaderna för att uppföra 
en vippfyr.”   
 
Kultur- och fritidschefen, chefen för sektor samhällsbyggnad och kultursamordnaren 
träffade Mariestads fyrsällskap i oktober 2020 för att diskutera hur ett samarbete med 
uppförandet av en vippfyr mellan Mariestads kommun och Mariestads fyrsällskap ut. 
På detta möte förklarade fyrsällskapet att man är beredd att ta alla materialkostnader 
för själva fyren, trä- och metallkonstruktion och gjutning under förutsättning att 
kommunen står för markarbeten och material till gjutning samt framdragning av el 
till fyrfundamentet. 

I ett senare mejl från fyrsällskapets ordförande framförs att fyrsällskapet även står för 
lämpliga belysningsarmaturer till vippfyren. Bilaga 1. ”Skrivelse och mejl Mariestads 
fyrsällskap”. 
 
Kommunens egna kostnader för vippfyren är 135 000 kronor exklusive moms vilket 
beskrivs i bilaga 2. ”Kostnadskalkyl kommunens del” 
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I bilaga 3 ”Placeringsalternativ Vippfyr” framgår det att det finns två olika 
placeringsalternativ. Mariestads fyrsällskaps förslag, alternativ B, måste dock utredas 
ytterligare utifrån rådande detaljplan och fysisk lämplighet. 
 
Mariestads fyrsällskap har också framfört ett starkt önskemål om att fyrsällskapet ska 
få namnge vippfyren. Deras förslag är Vippfyren Lennart. 
Fyrsällskapets namnförslag är i enlighet med Ortsnamnsrådets nationella 
rekommendationer.  

Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-29 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-28 

Bilaga 1. ”Skrivelse och mejl Mariestads fyrsällskap” 

Bilaga 2. ”Kostnadskalkyl kommunens del” 

Bilaga 3. ”Placeringsalternativ vippfyr”       

 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till:  
(Kultur- och fritidschef Tomas Ekström) 
(Fyrsällskapet) 
(Samhällbyggnadschef Thomas Johansson) 
(Teknisk chef Michael Nordin) 
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 33                                                   Dnr 2020/00355  

Information: PM om Old Ox 
  

Beslut 

Kultur- och fritidsberedningen noterar informationen.    

 

Noteras att kultur- och fritidschefen ska säkerställa att informationen och 
marknadsföringen av Old Ox festival är tydlig och synliggörs på aktuella 
marknadsföringskanaler.    

Bakgrund 

På kultur- och fritidsberedningens möte den 13 oktober 2020 rapporterades den 
aktuella statusen för Old Ox festival 2020. Bland annat rapporterades att den andra 
fakturan från arrangören på 150 000 kronor ännu inte hade betalats, då kultur- och 
fritidschefen avsåg att invänta Region Västra Götaland och övriga arrangerande 
kommuner i länet hur de planerade att agera med sina respektive kulturarrangemang 
med samma arrangör som för Old Ox festival i Mariestad. 

Enligt koncernavdelningen Kultur, Västra Götalandsregionen, har inga av de 
involverade kommunerna planerat att minskat bidraget till sina med arrangören av 
OL OX festival. Kulturnämndens i Västra Götalandsregionen har dessutom beslutat 
att under Covid-19 pandemin ska pågående projektbidrag betalas ut till fullo enligt 
rådande praxis oavsett de förändringar som sker under pandemin. 

VGR:s förenklande åtgärder för kulturutövare, med anledning av Covid-19: 

Långsiktiga stöd, kulturstrategiska stöd och verksamhetsstöd: Kulturnämnden har beslutat, i linje 
med regionstyrelsen (beslut RS 2020–02485) att verksamheter med stöd till långsiktiga uppdrag 
(LSU), kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) och medel till organisationer med verksamhetsstöd, 
får behålla sitt nuvarande stöd, trots att verksamheten för flera organisationer påverkas eller ställs 
in med anledning av Covid-19.  

Beviljade projektmedel: Avsteg görs för redan beviljade projektmedel så att de inte återkrävs för 
redan upparbetade kostnader, då verksamheten har förändrats med anledning av Covid-19. 

VGR:s Kulturnämnds beslut gäller fram till årsskiftet 2020. 

 

Då inga andra kommuner eller Västra Götalandsregionen planerar att dra in eller 
minska sina samproducerade kulturarrangemang har kultur- och fritidschefen i 
Mariestad enligt sin delegation beslutat att betala ut den andra (av totalt tre) 
delbetalningen till arrangören för Old Ox Festival 2020 Mariestad enligt gällande 
avtal.  
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Underlag för beslut 

Sektorchefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-29 

Kultur- och fritidschefens PM       



 

Kultur- och fritidsberedningen 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-10 

Sida 13 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 34                                                   Dnr 2019/00296  

Information 
  

Inställda ministerbesök 

Kultur- och fritidschef Tomas Ekström informerar om att alla ministerbesök har 
ställts in med anledning av den pågående Corona-pandemin. Det innebär att 
kulturministerns besök i Mariestad inte är aktuellt i dagsläget. 

 

Old Ox marknadsföring  

Kultur- och fritidschef Tomas Ekström låter meddela att aktuell information och 
marknadsföring av Old Ox festival nu är säkerställd i aktuella marknadsförings-
kanaler i enlighet med beredningens önskemål, uttalat vid dagens sammanträde.  
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 35                                                   Dnr 2020/00006  

Handlingar att anmäla 
  

Beslut 

Kultur- och fritidsberedningen finner handlingarna anmälda.       

Bakgrund 

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
redovisas till sammanträdet.  

Underlag för beslut 

1. Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag ks § 168/20 Sammanträdestider för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsberedning 2021 
 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokollsutdrag ksau § 373/20 Återgång till reducerat antal ledamöter på 
politiska sammanträden med anledning av Covid-19 
 

3. Museichefens delegationsbeslut (KS 2020/110) 
Beslut om gallring, daterad 2020-09-01   
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 36                                                   Dnr 2020/00028  

Inbjudningar 
  

Inga nya inbjudningar finns att anmäla vid dagens sammanträde.   

 

Det noteras att Therese Boman Nordlie (C) har medgetts deltagande och är anmäld 
till Delregional kulturpolitisk dialog den 13 november 2020. Dialogen genomförs digitalt. 
Inbjudan anmäldes vid kultur- och fritidsberedningens sammanträde i oktober.  
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfu § 37                                                     

Uppdrag till sektorchefen 
  

Inga uppdrag lämnades till sektorchefen vid dagens sammanträde. 
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