Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-09-05

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, plan 5 i Stadshuset 13.15 – 14.15

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Ida Ekeroth (S)
Johan Gotthardsson (L)
Morgan Forsberg (KD)
Linnea Wall (S)

ordförande
1:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Fredrik Marcusson (S)
Anette Karlsson (M)

adjungerad
ersättare

Tomas Ekström
Maria Henriksson
Linda Svensson
Katarina Lindberg
Malin Eriksson

fritidschef § 49
kulturchef §§ 50, 52, 53
museichef § 51
chef sektor ledning
kommunsekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Plats och tid för justering

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 48-54
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Sammanträdesdatum
2017-09-05

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2017-09-05

Anslagsdatum

2017-09-11

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-10-04
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Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 48

Dnr 2017/00016

Handlingar att anmäla
Kultur- och skördefest 2017 (KS 2017/136)

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-10 att bevilja ett bidrag till föreningen Kultur &
Co som en delfinansiering i arrangemanget ”Kultur- och skördefest 2017” under
förutsättning att föreningen inkom med en projektplan för årets kultur- och
skördefest.
Kultur & Co har inkommit med en projektplan för årets kultur- och skördefest som
anmäls till kultur- och fritidsutskottet.
___________________________________
Delegationsbeslut – museichefen (KS 2017/130)

Delegationsbeslut gällande gallring av bord, stolar och soffa, Vadsbo museums dnr
2017.02 -03, 2017.11-26, 2017.28, 2017.32, 2017.36-38 samt 2017.40 anmäls och
läggs till handlingarna.
____________________________________
Inbjudningar

1.

SKL. Inbjudan till SKL:s Kulturkonferens 2017 med temat ”Mötesplatser” den
17-18 oktober i Gävle

2.

Ability Conferences. Inbjudan till konferensen Kommunkulturdagarna 2017,
”Att växa i samspel med kultur” den 27-28 september i Stockholm.

3.

Västra Götalandsregionen. ”Save the date”. Inbjudan till delregionala
kulturdialoger för att fördjupa den kulturpolitiska dialogen mellan kommuner,
kommunalförbund och region med utgångspunkt i kultursamverkansmodellen. I
Skaraborg genomförs dialogen den 31 oktober 2017.

4.

Kommunakuten. Inbjudan till kursen ”Fritidsjuridik – Vem ska äga och driva
kommunens idrottsanläggningar” den 17 oktober 2017 i Stockholm.

5.

Vision. Inbjudan att nominera till ”Årets kulturkommun 2018”.

6.

Panncentralen. Inbjudan till årets upplaga av GIBCA, Gothenburg International
Biennal of Contemporary Art på Panncentralen Galleri den 9 september – 19
oktober - en konstutställning på temat sekularitet med betoning på fyra
samhälleliga fundament, politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter,
religiös frihet och den juridiska separationen mellan den privata och den
offentliga sfären.

Handlingarna anmäls ochInbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 49

Dnr 2017/00162

Redovisning av förhandlingsuppdrag gällande ersättning till
Mariestads simsällskap

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Mariestads Simsällskap har tidigare inkommit med en ansökan om bidrag för
uteblivna intäkter och extra kostnader i samband med att badhuset stänger för
ombyggnad och renovering hösten 2017. Ansökan avser bidrag för hösten 2017 och
våren 2018 och uppgår till totalt 262 880 kronor.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade 17-05-23 (Kfu § 43) att ge fritidschefen i
uppdrag att gemensamt med Mariestads simsällskap förhandla fram en lämplig
ersättningsnivå för uteblivna intäkter och extra kostnader med anledning av att
badhuset stänger för ombyggnad och renovering.
Fritidschefen har slutfört förhandlingarna med MSS och föreningen har accepterat
ett slutbud som innebär en ersättning om 75 000 kronor för år 2017 och 75 000
kronor för år 2018 villkorat med att samma förutsättningar som nu för
ombyggnationen även gäller när första utbetalning av ersättning är aktuell.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-25,
Redovisning av förhandlingsuppdrag gällande ersättning till Mariestads simsällskap
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-06-19, Redovisning av
förhandlingsuppdrag Mariestads Simsällskap

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 50

Dnr 2014/00336

Uppdrag- och verksamhetsbeskrivning gällande arbetet med
kulturskola

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.

2.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avsluta tidigare uppdrag om etablering av
styrgrupp, Kfu § 11/17.

3.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inrätta en politisk referensgrupp för
projektet. I referensgruppen ingår presidiet i kultur- och fritidsutskottet som
även har möjlighet att adjungera in ytterligare förtroendevalda. Tjänstemännen
företräds av chefen för sektor ledning och kulturchefen vid referensgruppens
möten.

Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottets sammanträde i januari 2017 fick kulturchefen och
musikskolechefen i uppdrag att inrätta en projektgrupp för att ta fram en uppdragoch verksamhetsbeskrivning för en kulturskola.
Uppdraget inleddes med att en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och
förtroendevalda sammanställde ett förslag på utgångspunkter för värden som en
kulturskola i Mariestad skulle tänkas kunna ha. Detta presenterades på kultur- och
fritidsutskottet i mars 2017 tillsammans med en behovsbeskrivning. Arbetet fortsatte
därefter med att ta fram en uppdrags- och verksamhetsbeskrivning för kulturskolan.
Dokument hanterar områden så som uppdrag, målgrupper, utbud, lokalisering
(utifrån generella förutsättningar), tider för verksamhet och hinder för deltagande.
För att ta processen vidare föreslås att chefen för sektor ledning får i uppdrag att
upprätta ett förslag till fortsatt arbetsprocess och organisering för projektet
kulturskola.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-25, Uppdrags- och
verksamhetsbeskrivning för arbetet med kulturskola
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-08-23, Uppdrag- och
verksamhetsbeskrivning för arbetet med kulturskola i Mariestads kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 50 (forts).

______________________________
Uppdrags- och verksamhetsbeskrivning för en kulturskola i Mariestad
Behovsbeskrivning

Expedieras till:
Chef för sektor ledning Katarina Lindberg
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 51

Dnr 2017/00204

Arv till Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Dagny Beckeman har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till Vadsbo museum.
De föremål som museet inte önskar ta hand om, ska enligt testamentet lämnas till
Kyrkornas second hand.
Museichef Linda Svensson informerar utskottet om omfånget av arvet och vad
museet har för initiala avsikter att använda de ekonomiska tillgångarna till. Bland
annat ska de användas för att skapa goda förutsättningar för bevarande och
tillgängliggörande av samlingen.
Kulturavdelningen kommer att återkomma till utskottet med redogörelser över hur
museet planerar att använda och fördela arvet inom verksamheten.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-25, Arv till
Vadsbo museum
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2017-08-23, Arv till Vadsbo
museum
Fullmakt att företräda kommunen vid boutredning och arvsskifte

Expedieras till:
Vadsbo museum
Ekonomichef Jonas Eriksson
Ekonomienhetschef Annica Olsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 52

Dnr 2017/00019

Information om pågående arbete med att ta fram en byst för att
uppmärksamma skådespelerskan Birgitta Andersson

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.

2.

Kultur- och fritidsutskottet framför ett tydligt önskemål om att uppförande och
invigning av bysten ska ske på nationaldagen 2018.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-10 att Mariestads kommun ska uppmärksamma
den Mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson genom att uppföra en
byst av henne.
I det förberedande arbetet har Mariestads kommun tagit hjälp av en konstkonsulent
rekommenderad av Konstnärscentrum Väst. Konsulenten har tillsammans med en
referensgrupp bestående av representanter från kulturavdelningen, kultur- och
fritidsutskottet samt stadsplaneavdelningen påbörjat ett arbete utifrån följande
utgångspunkter:
-

Bysten ska placeras väl synlig någonstans på Magnoliatorget i centrala
Mariestad.

-

Tre konstnärer har kontrakterats för att lämna skissförslag med deadline för
inlämning 18 oktober 2017.

-

Presentation av aktuella förslag sker på kultur- och fritidsutskottets möte i
november för beslut om vilken konstnär som man vill gå vidare med. Vid
detta sammanträde kommer även kostnader för framtagning av skulpturen att
presenteras. (I skissupphandlingen har en kostnadsram om ca 175 000 kr
uttryckts).

-

Efter utskottets beslut påbörjas framtagning av skulptur med förslag på att
uppförande och invigning sker i samband med kultur- och skördefesten 2018.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-08-25,
Information om pågående arbete med att ta fram en byst för att uppmärksamma
skådespelerskan Birgitta Andersson
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-08-23, Information
kring uppmärksammande av Mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 52 (forts).
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kultursamordnare Martin Hermansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 53

Dnr 5580

Information på sammanträdet

Off Season Art Gardening (KS 2016/443)

Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2017-02-07 att lämna in en projektansökan till
Västra Götalands kulturnämnd för att söka bidrag till projektet Off Season Art
Gardenings etapp 1.
Projektet har beviljats bidrag om 300 000 kronor från Västra Götalandsregionen.
Pengarna ska delvis användas till att sätta upp en projektorganisation samt anställa en
projektledare på deltid för att upprätta en förstudie för projektet som ska vara klar i
maj månad 2018.
____________________________
Verksamhetsplan för kulturverksamheten 2017 (KS 2016/487)

Kulturavdelningens områden omfattar verksamhet inom enheterna bibliotek,
musikskola, museum och teater. Avdelningen ansvarar även för ”allmän kultur” som
hanterar projekt, arrangemang, konstinköp, bildarkiv, utdelning av stipendier samt
stöd till studieförbund. Arbetet inom de olika enheterna/verksamheterna följs upp
genom att det årligen tas fram en verksamhetsplan som utgår från kommunens
beslutade kulturplan.
Kulturchef Maria Henriksson lämnar en kort lägesrapport över det pågående arbetet
med att upprätta en verksamhetsplan för de olika verksamheterna inom
kulturavdelningen.
_______________________________
Statsbidrag för inköp av litteratur

Mariestads stadsbibliotek har under våren ansökt hos Statenskulturråd om statsbidrag
för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. Biblioteket har i år beviljats bidrag
om 100 000 kronor.
Bidraget finns att ansöka om årligen, och Mariestads kommun har beviljats det vid ett
flertal tidigare tillfällen.
Det är stadsbiblioteket som ansvarar för fördelningen av bidraget som i år kommer
att komma barn och unga tillgodo på såväl skolor som på bibliotek och fritid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 53 (forts).

_______________________________
Konstråd och arbete med konstnärlig utsmyckning

Kultur- och fritidsutskottet diskuterar möjligheten att etablera ett konstråd, som bland
annat skulle kunna var en motpart/diskussionspart gentemot entreprenörer som har för
avsikt att tillföra fastigheter konstnärlig utsmyckning.
Kulturchef Maria Henriksson tar med sig frågan för fortsatt hantering tillsammans med
chefen för sektor samhällsbyggnad.
________________________________
Möte med Idrottsalliansen

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att kalla till möte med Idrottsalliansen. Mötet hålls den
27 september 2017 klockan 19.00 i konferensrum Hovden på plan 5 i Stadshuset.
_______________________________
Stiftelsen Bertha Petterssons Hus (KS 2016/345)

Brodderuds gård (Lars Runberg) har tidigare förvärvat fastigheten Mariestad Mården 6 av
stiftelsen Bertha Petterssons hus. Runberg har till stiftelsen inkommit med en ansökan om
bidrag för att genomföra erforderliga reparations- och underhålls-åtgärder på fastigheten
Mården 6.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att kalla till ett möte mellan stiftelsen Bertha
Petterssons Hus och nuvarande ägare av fastigheten Mården 6. Mötet genomförs den 27
september 2017 klockan 17.00 i konferensrum Torsö på plan 5 i Stadshuset. Berörda
tjänstemän från kommunen kallas också till mötet.

Expedieras till:
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
Kulturchef Maria Henrikson
Idrottsalliansen
Fritidschef Tomas Ekström
Lars Runberg
Lars Bergqvist
Tina Karling Hellsvik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 54

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen
Det ges inga uppdrag till kommunchefen vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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