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Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset 13.15 – 16.15

Beslutande

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

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Therese Boman Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Emil Frick (V)
Fredrik Marcusson (S)

adjungerad
adjungerad
adjungerad
adjungerad

Maria Henriksson
Tomas Ekström
Martin Hermansson
Kajsa Stenberg Axelsson
Malin Eriksson

kulturchef §§ 44 – 46, 48
fritidschef §§ 45, 48
kultursamordnare § 48
musikskolechef § 47
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 44-49
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2016-11-08

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2016-11-08

Anslagsdatum

2016-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 44

Dnr 2016/00235

Integrationsprojektet "Sticka och samtala"
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan
eget yttrande.
Bakgrund

Under våren 2016 genomförde studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Ulrika
Roslund Svensson pilotprojektet ”Sticka och samtala” på ett flyktingboende utanför
Mariestad. Med utgångspunkt i detta pilotprojekt har det inkommit en ansökan till
Mariestads kommun om medel för ett utökat projekt med samma inriktning, dvs att
asylsökande kvinnor erbjuds stickkurs.
Tesen för projektet är att det tysta hantverket öppnar för naturliga samtal och utifrån
samtalet utvecklas språk och gemenskap. Med språk och social trygghet som utgångspunkt
skapas förutsättningar för integration.
Den totala budgeten för projektet är 170 tkr, där en delfinansiering om 35 tkr söks från
Mariestad. Kursen omfattar 16 veckor och är förlagd till en kurslokal inne i Mariestad.
Projektbudgeten täcker kostnader för två kurstillfällen per vecka.
Projektet bygger vidare på erfarenheter från pilotprojektet. Bland annat uttryckte
deltagarna att stickningen är ett bra verktyg för att motverka stress och ångest. Att kunna
lägga fokus på ett handfast hantverk som stickning underlättade den påfrestande
asylprocessen. Mellan kurstillfällena fick kvinnorna med sig garn och stickor och kunde
fortsätta sin stickning på boendet. Aktiviteten bidrog på så sätt även till samhörighet på
boendet.
Projektet ”Sticka och samtala” bistår med en viktig dimension i integrationsarbetet.
Projektet framstår som ett lysande exempel inom området social hållbarhet då det både
stimulerar till hantverkskunnande, språkutveckling och social gemenskap men även öppnar
upp för arbetstillfällen inom de kreativa näringarna. Med anledning av detta förespråkar
kulturchefen att metoden bör övervägas att använda för framtida arbete kring integration i
kommunen särskilt med tanke på att Mariestad via Göteborgs universitets
hantverksutbildningar på orten har tillgång till kompetens som skulle kunna kopplas mot
fler hantverksområden.
Enligt Mariestads kommuns ”Vision 2030” möter projektet tre av visionens fem mål;
Mariestad – ledande inom hantverkets akademi, Mariestad – internationellt modellområde
och Mariestad – en naturlig mötesplats.
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 44 (forts).

____________________________
Kulturchefen föreslår att kommunstyrelsen beviljar medel om 35 tkr till projektet. Vidare
förslår kulturchefen att kommunen bör överväga/utreda hur man kan använda metoden
för integration inom andra hantverksområden som t ex trädgård och bygghantverk, då
Mariestad med Göteborgs universitet och de hantverksutbildningar som finns här erbjuder
goda förutsättningar och möjligheter för ett långsiktigt och viktigt arbete inom integration.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att bevilja
bidrag om 35 000 kronor till integrationsprojektet ”Sticka och samtala”.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att utskottet ska överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kultur- och fritidsutskottet beslutar i enlighet med eget förslag.
Underlag för beslut

Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan 2016-05-16, Ansökan om projektmedel
för att välkomna flyktingar med kultur
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-09-23, Ansökan om
medel för integrationsprojektet ”Sticka och samtala”
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-09-08, Ansökan om
projektmedel för att välkomna flyktingar med kultur

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Studieförbundet Vuxenskolan, Mariestad)
(Ulrika Roslund)
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 45

Dnr 2016/00317

Nationaldagsfirande 2017
Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet godkänner förslaget till program för nationaldagsfirandet på Marieholm 2017.

2.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att medborgarskapsceremonin även
fortsättningsvis ska genomföras under nationaldagsfirandet.

3.

Ansvaret för genomförandet av medborgarskapsceremonin ska delas av
kommunikationsenheten och kulturavdelningen.

Bakgrund

Kulturavdelningen och fritidsavdelningen har på uppdrag, utifrån kultur- och
fritidsutskottets synpunkter och önskemål, gemensamt tagit fram ett förslag till
program för nationaldagsfirande på Marieholm 2017. Förslaget baseras på följande
punkter:
-

Stipendieutdelning ledd av kommunstyrelsens ordförande respektive
kommunfullmäktiges ordförande

-

Nationaldagstal

-

Underhållning som främst framförs av unga förmågor från Mariestads teateroch musikliv

-

Evenemanget hålls samman av en konferencier

-

Samma scenkoncept används som vid firandet 2016

-

Vadsbo museum har sedvanligt öppethållande med sommarutställning,
marknadsstånd och barnaktiviteter

-

Om möjligt fortsatt samarabete med cykeltävlingen Oxtrampet

-

Ceremonin bör inte vara längre än cirka en timme

Kulturchefen och fritidschefen fick även i uppdrag att lämna förslag till alternativa
tillfällen/arrangemang där medborgarskapsceremonierna skulle kunna förläggas.
Ceremonin föreslås finnas kvar i befintligt koncept på nationaldagen och ansvaret för
genomförandet av nationaldagsfirandet ska delas av kommunikationsenheten och
kulturavdelningen.

Justerandes signatur
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____________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-10-03, Förslag till
program för nationaldagsfirandet 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson och fritidschef Tomas
Ekström 2016-09-23, Nationaldagsfirande 2017

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Fritidschef Tomas Ekström
Museichef Linda Svensson
Kommunikationschef Annika Björklund
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 46

Dnr 2016/00367

Industrimuseet - tillgänglighetsanpassning mm
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Som en del i att ordna och tillgängliggöra Vadsbo museum kommer även
Industrimuseet att ses över. En ny utställning om Mariestads arbetsliv under 19002000-talet kommer bland annat att arbetas fram. Den tidigare industriutställningen
har funnits sedan 1998 och flera av de företag som beskrivs i utställningen har
förändrats eller lagt ner, vilket gör att utställningen är behäftad med flera faktafel.
Den nya utställningen ska ha större fokus på människorna som har arbetat och levt i
Mariestad, både kopplat till Mariestad som administrativt centrum och som bruksort.
De delar som inte har fått plats i den nya utställningen i Stallet ska istället ges
utrymme i Industrimuseet, då det nu går bra att använda hela huset. Bland annat ska
Klippås frisersalong och Johannesbergs vårdhem installeras där.
I samband med ovanstående förändringar kommer användningen av industrihuset
ändras för att frigöra mer utställningsyta som tillgänglighetsanpassad. (Industrimuseet
har hiss och toalett).
Ett föremålslager kommer att flyttas till östra flygeln. Den del som tidigare var
garage, blir en ”verkstad” där det finns möjlighet att anordna pedagogiska program
för barn och vuxna. Detta utrymme kommer också att användas för museets måleri
och snickeri, något som helt har saknats tidigare. Allt sådant arbete har fått ske
utomhus eller i utställningslokalerna vilket varit ett riskmoment för föremålen.
Arbetet med Industrimuseet kommer att göras i etapper, och beräknas att vara
färdigt till sommaren 2018 då museet fyller 100 år.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-09-29, Information
om tillgänglighetsanpassning mm på Industrimuseet
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2016-09-28, Industrimuseet
– tillgänglighetsanpassning mm
Handlingsprogram för Vadsbo museum

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson, Kulturchef Maria Henriksson
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 47

Dnr 2016/00154

Star for Life (Marching for love)
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Torsdagen den 22 september 2016 genomfördes konserten Marching for Love i
Vadsbohallen i Mariestad, efter ett beslut av kommunstyrelsen den 8 juni samma år.
Konserten var ett samarbete mellan organisationen Star for Life och grundskolan i
Mariestad, representerad musiklärare och elever från åk 6 och 8. Ansvariga för
genomförandet av arrangemanget var musiklärare Mats Pethrus, utredare Roger
Erkenvåg och musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson. Konserten besöktes av ca
300 personer.
Responsen på arrangemanget har varit mycket positivt, både från berörda lärare och
elever. Totalt deltog 260 elever. Endast tre av de tillfrågade skolorna avstod från att
delta. Även friskolorna var inbjudna att delta, men tackade nej. Några enskilda klasser
valde också att inte vara med, vilket kan ha berott på den knappa tiden för
förberedelser.
Bedömningen i efterhand är att valet av deltagande årskurser (6 och 8) var bra. Inför
arrangemanget diskuterades huruvida det skulle vara obligatorisk för årskurserna att
delta eller ej. Rektorerna beslutade dock gemensamt att det skulle vara frivilligt. Även
eleverna själva ansåg att deltagandet måste få vara frivilligt.
Projektet ligger väl inom ramen för kursplanen i musik (och även inom en del andra
ämnen). Både elever och ansvariga lärare konstaterar att det varit ett annorlunda men
mycket upplevelserikt sätt att arbeta på och väl värt att upprepa. Det är dock ett
arbetssätt som den enskilda skolan eller enskilda läraren inte kan hantera på egen
hand, det krävs samarbete.
Projektet har till övervägande del varit mycket positivt och det finns ett önskemål om
att det ska upprepas om förslagsvis två år. De lärdomar och erfarenheter som dragits
har dock varit:

Justerandes signatur

-

Beslut om deltagande
Beslut om deltagande/genomförande av arrangemanget bör tas ett år i förväg
för att kunna ha god framförhållning och få med så många som möjligt.

-

Annonsering
Tydlighet kring annonsering. Informationen har varit otydlig och en del
missförstånd uppstod kring vem som ansvarade för annonsering, om det var
kommunen eller Star for Life.

Utdragsbestyrkande
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____________________________
-

Biljettförsäljning
Biljettförsäljningen var komplicerad och informationen kring hur den skulle gå
till var bristfällig.

-

Projektledare
Ett arrangemang av denna storlek behöver en projektledare som har ett
övergripande ansvar för helheten och ser till att inget faller mellan stolar.

Kostnaderna för arrangemanget uppskattades till ca 50 000 kronor. Den verkliga
kostnaden blev 14 000 kronor, vilket bland annat berodde på att den budgeterade
hotellövernattningen inte behövdes och att det inte heller blev några kostnader för
busstransporter hem för eleverna.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-10-27,
Återrapportering av arrangemanget Star for Life
Tjänsteskrivelse upprättad av musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson 2016-10-27,
Återraportering Star for life
Bilaga till återrapport. Kronologisk redogörelse av arrangemanget, 2016-10-27

Expedieras till:
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson
Kulturchef Maria Henriksson
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 48

Dnr 5580

Information på sammanträdet
Allmänkultur

Kultursamordnare Martin Hermansson informerar om pågående och framtida
verksamhet och projekt inom allmänkulturen. Bland annat arbetar man med att
genomföra "Skapande skola". Målet är att samtliga 2 500 grundskoleelever ska delta i
projektet och att det inom ramen för projektet ska arrangeras konstutställningar med
elevernas alster kopplat mot näringslivet.
Projektet "Film i tre kommuner" fortsätter (finansieras med bidragspengar från
Svenska Filminstitutet). Projektet är riktat mot barn och unga på skola och fritids
men även mot lärare och fritidspedagoger.
Ett annat samverkansprojekt är ”Hästen i kulturen” som genomförs inom skolan
tillsammans med Skara hästland och professionella konstnärer som deltar på
bildlektionerna där elever målar hästskulpturer i verklig storlek. Skulpturerna
kommer sedan att ställas ut.
_____________________________
Kulturskoleutredningen

KS 2015/335

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till en nationell
strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Med utgångspunkt i ett brett
kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag och bedömningar av hur staten kan
bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.
Utredningen offentliggjordes den 24 oktober och kulturchef Maria Henriksson
redovisar i korta drag om utredningens innehåll.
_____________________________
Kulturalliansen

KS 2015/450

Våren 2016 bildades den nätverksbaserade föreningen Kulturalliansen. Föreningens
främsta uppdrag är att samordna kulturfrågor inom civilsamhället för att föra en
dialog kring dessa med kultur- och fritidsutskottet i Mariestads kommun.
Kulturalliansen har haft ett par möten med utskottet och även initierat en dialog för
att komma fram till förslag kring förbättrade informationskanaler.
Kulturchef Maria Henriksson informerar om aktuella frågeställningar kopplade till
Kulturalliansen och samarbetet med kommunen, där en fråga är önskemål om en
informations-/marknadsföringsplattform och även ett föreningsregister för
kulturföreningar. Kulturalliansen har också lyft frågan om samverkansprojekt mellan
kommunen och Kulturalliansen under år 2017.

Justerandes signatur
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____________________________
Vadsbo museum

KS 2015/438

Kulturchef Maria Henriksson informerar om arbetet på Vadsbo museum efter beslutet om
nytt avtal med Vadsbo hembygds- och fornminnesförening gällande samlingarna på
museet. Ett gallringsärende (stockbåt från Gårdsjö, sjön Narven) kommer genomföras
under hösten vilket innebär att man får möjlighet kontrollera om avtalet håller mot
samlingsförvaltningspolicyn och även pröva arbetsgången för gallring.
_______________________________
Investeringsbehov Västerängs skjutbana

KS 2016/405

Fritidschef Tomas Ekström informerar om en ansökan från Mariestads skyttegille
om ekonomiskt stöd för att kunna investera i ett utbyggt kulfång på gevärsskyttebanan på Västerängs skjutbana. Kulfånget måste byggas om för att banan ska få lov
att nyttjas med anledning av nya säkerhetsregler för civilt skytte.
Fritidschef Tomas Ekström får i uppdrag att bereda ärendet inför fortsatt politisk
behandling. Ärendet tas upp på utskottets nästa sammanträde den 6 december.
_______________________________
Idrottsalliansen

KS 2016/255

Fritidschef Tomas Ekström informerar från möte med Idrottsalliansen den 1:e
november 2016. Vid mötet presenterade Idrottsalliansen bland annat en gemensam
prioriteringslista för önskade idrottsinvesteringar. Listan kommer vara vägledande i
det fortsatta politiska arbetet med idrottsinvesteringar och tas med som en del i
kommande budgetarbete.
________________________________
Ansökan till Leader Nordvästra Skaraborg

KS 2016/425

Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen och turistchefen i uppdrag att sammanställa
en skrivelse/ansökan till Leader Nordvästra Skaraborg för att undersöka möjligheterna till
medfinansiering av ett filmprojekt kring kulturpersonligheter som bor och verkar längs
Göta kanal.

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Fritidschef Tomas Ekström
Turistchef Lotta Samuelsson
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Dnr 2016/00045

Handlingar att anmäla
Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsutskottet 2017

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-08-22, § 168 - Kommunstyrelsens och
arbetsutskottens sammanträdestider 2017 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Utvärderingsringen - Konferens om föreningsstöd

Inbjudan till konferens om föreningsstöd den 14 november 2016 i Stockholm anmäls
och läggs till handlingarna.
___________________________
Ungas delaktighet

Kulturchefsgruppen i Skaraborg bjuder in till seminarium om ungas delaktighet och
internationella mobilitet på Jubileumsteatern i Mariestad den 9 december 2016.
Inbjudan anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________
Skövde kulturgala 2016

Inbjudan till Skövde kulturgala 2016 den 29 november i Skövde anmäls och läggs till
handlingarna.
___________________________
Fritid - Idrott - Hälsa

Inbjudan från SISU mfl till seminarium den 14 december i Göteborg om hur
kommunerna i Västra Götalandsregionen och idrotten kan samarbeta kring
inkludering och får fler barn att fortsätta idrotta. Inbjudan anmäls och läggs till
handlingarna.

Justerandes signatur
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