Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-07

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Hovden, Stadshuset 13.15 – 14.20

Beslutande

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

ordförande
1:e vice ordförande
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Therese Boman Nordlie (C)
Fredrik Marcusson (S)
Monica Kindberg (V)

adjungerad
adjungerad
adjungerad

Anna Eggert
Maria Henriksson
Martin Hermansson
Tomas Ekström
Malin Eriksson

Konstnärscentrum Väst § 66
kulturchef § 66
kultursamordnare § 66
fritidschef §§ 64-65
kommunsekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 63-67

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-11-07

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-07

Anslagsdatum

2017-11-07

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-11-30

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-11-07

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 63

Dnr 2017/00016

Handlingar att anmäla

Det finns inga handlingar att anmäla vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 64

Dnr 2017/00327

Begäran om målning och håltagning av tvärplaner för volleyboll
i Unicaskolans idrottshall

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera målning och håltagning av tvärplaner för
volleyboll i Unicaskolans idrottshall.
Kostnaden för arbete inklusive nätställningar och nät om 110 000 kronor (exklusive
moms) finansieras ur kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande.
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att
få ned kostnaden för håltagningen inklusive nätställning och nät, då utskottet finner den
offererade summan från NCC anmärkningsvärt hög.
Bakgrund

Mariestads Volleybollklubb har framfört önskemål om att Mariestads kommun ska
finansiera målning och håltagning av tvärplaner för volleyboll i Unicaskolans
idrottshall.
Den nybyggda hallen har tvärplaner för handboll och basket men saknar planer,
nätbrunnar, nätställningar och nät för volleybollspel på tvären. För att föreningen ska
kunna bedriva sin träning, matcher och cupverksamhet i Unicahallen krävs tillgång
till tvärplaner.
NCC har lämnat offert på arbete och material till projektledare Thomas Johnsson på
fastighetsavdelningen, till en kostnad om 110 000 kronor exklusive moms.
Fritidschef Tomas Ekström har varit i kontakt med projektledare Thomas Johnsson
och samhällsbyggnadschef Thomas Johansson och undersökt möjligheten att rymma
kostnaden för målning och håltagning i investeringsbudgeten för Prisma- och
Unicaskolan. Beskedet är att detta inte är möjligt.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-26, Målning
och håltagning av tvärplaner för volleyboll i Unicaskolans idrottshall
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-10-19, Begäran om
målning och håltagning av tvärplaner för volleyboll i Unicaskolans idrottshall
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 64 (forts).

__________________________
Skrivelse från Mariestads volleybollklubb med förfrågan om målning och håltagning
av tvärplaner för volleyboll i Unicaskolans idrottshall, 207-09-26

Kommunstyrelsen
Kommunchef Kristofer Svensson
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Mariestads volleybollklubb)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 65

Dnr 2017/00289

Medborgarförslag om att ge barnen på landsbygden bättre
möjlighet att nyttja simskolan på Ekudden

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Motivering:
Då behovet av badbussar har minskat kraftigt i omfattning är det svårt att
ekonomiskt försvara kostnaden för badbussen i förhållande till antalet berörda
deltagare/elever. Vidare har utomhusbadet vid Ekudden anpassat lektionstiderna för
att bättre passa vårdnadstagares arbetstider.
Bakgrund

Jan Bengtsson i Lyrestad har inkommit med ett medborgarförslag i vilket han föreslår
att kommunfullmäktige i 2018 års budget ska ta upp kostnaden för resor till och från
simskolan på Ekudden samt ge utbildningsnämnden i uppdrag att återuppta denna
verksamhet för att ge barn på landsbygden bättre möjlighet att utnyttja simskolan på
Ekudden.
Sommarsimskolan på Ekudden startade år 1970 då även de första badbussarna
började gå. Badbussarna har bekostats av simskoleavgifterna sedan år 1992 i
samband med att utomhusbadet vid Ekudden och badhuset blev egen resultatenhet.
Deltagarantalet har som högst varit 600 elever och har legat på en relativt hög nivå
genom åren med ett genomsnittligt deltagarantal på cirka 450 elever.
I samband med LGR 11 (läroplan för grundskolan 2011) formaliserades kravet på
uppnådd simkunnighet i årskurs sex och nio vilket bland annat innebar att
simskoleundervisningen för skolbarn intensifierades och schemalades under hela
skolåret. Efterfrågan på simskoleundervisning under sommartid började då, som en
konsekvens av den nya läroplanen, att minska stadigt för att år 2015 vara nere på
totalt 240 elever, vilket innebar att deltagaravgifterna precis täckte kostnaden för
badbussarna.
År 2015 fick fritidsavdelningen ett sparbeting inför år 2016 om 300 000 kronor och i
den upprättade konsekvensbeskrivningen och förslag till sparåtgärder var
badbussarna en del av besparingen med 100 000 kronor. Detta förslag beslutades
även politiskt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 65 (forts).

__________________________
För att mildra konsekvenserna för de barn som bor på landsbygden och har svårt att
ta sig till Ekudden har sommarsimskolan senarelagts tidsmässigt från och med år
2016 med start 17:30 för sista simskolegrupp då de flesta vårdnadshavare har
möjlighet att skjutsa sina barn.
År 2015, vilket var sista året med badbussarna, utnyttjade cirka 150 av simskolans
240 deltagare badbussarna varav cirka 35 stycken var elever från landsbygden. År
2017, andra året utan badbussar, var deltagarantalet cirka 160 elever varav
uppskattningsvis ett 30 tal från landsbygden. Av de 30 eleverna från landsbygden var
merparten från Ullervad.
Mot bakgrund av ovanstående beskrivning föreslår fritidschefen att
kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen att då
behovet av badbussar har minskat kraftigt i omfattning är det svårt att ekonomiskt
försvara kostnaden för badbussen i förhållande till antalet berörda deltagare/elever.
Vidare har utomhusbadet vid Ekudden anpassat lektionstiderna för att bättre passa
vårdnadstagares arbetstider.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-26, Svar på
medborgarförslag om att ge barn på landsbygden en bättre möjlighet att nyttja
simskolan på Ekudden.
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-10-19,
Medborgarförslag om att ge barnen på landsbygden bättre möjlighet att utnyttja
simskolan på Ekudden.
Medborgarförslag från Jan Bengtsson 2017-08-30, Ge barnen på landsbygden bättre
möjlighet att utnyttja simskolan på Ekudden

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Utbildningsnämnden)
(Jan Bengtsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 66

Dnr 2017/00019

Beslut om skissförslag och placering av byst av skådespelerskan
Birgitta Andersson

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Ett enigt kultur- och fritidsutskott utser Marit Krogh:s skissförslag som förlaga för
uppförande av en byst av Birgitta Andersson. Bysten ska placeras vid entrén till
Mariestads teater.
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 valt ut konstnärerna Marit Krogh,
Thomas Qvarsebo och Moa Andersson att ta fram varsitt skissförslag på en byst av
Andersson. Kriterierna för skissförslagen har varit följande:
-

Lekfullhet

-

Värme

-

Värdighet

-

Hållbarhet

-

Igenkänning

-

Samspel med platsen

Birgitta Andersson har själv ställt sig positiv till att bli porträtterad men önskar inte
någon ”tung och dyster byst” och hon har uttryckt att hon gärna ser att
avporträtteringen har koppling till hennes yrkesliv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 66 (forts).

__________________________
Referensgruppens beskrivning och bedömning av skissförslagen

Marit Krogh
Bysten har en hög konstnärlig kvalitet och igenkänningsfaktor. Den är tidlös, charmig
och utstrålar glädje. Birgittas personlighet som artist och skådespelare avspeglas med
stor skicklighet. Den stora blomsterkransen som pryder hennes hatt är betagande och
kopplar grepp om Mariestad som trädgårdsstad. Verket passar väl med Mariestads
teaters exteriör med sina mjuka former och leende.
Thomas Qvarsebo
Konstnären har valt att skicka in en skulptur på Birgitta i hennes mest kända
rolltolkning, Teskedsgumman. Skulpturens koppling till Birgitta som person blir
därmed inte så stark. Verket utstrålar lekfullhet och humor men inte så mycket värme
och speglar tiden då Birgitta var som mest aktiv, dvs 1960-talet och 1970-talet.
Verket är fyrkantigt, minimalistiskt, skickligt utfört och fungerar väl med Mariestads
teaters framsida.
Att notera: Den litterära upphovsrätten till Teskedsgumman ägs av Elin Prøysen som
fram till dags dato inte har gått att få tag på.
Moa Andersson
Bysten är (till skillnad från de två övriga) inte gjord i skala 1:1. Skissen är inte
porträttlik och det finns en osäkerhet kring vad slutresultat blir. Moas gestaltning av
Andersson är kaxig men saknar värme och lekfullhet. Hennes skulptur passar för att
visa en anonym individ men inte för att skildra Birgitta som person.
Referensgruppens förslag på val av byst och placering

Konstnär
Med utgångspunkt i kriterierna och den konstnärliga gestaltningen föreslår
referensgruppen att Margit Kroghs skissförslag utses som förlaga till byst av Birgitta
Andersson.
Placering
Två platser för placering av bysten har diskuterats i referensgruppen;

Justerandes signatur

-

Entrén till Mariestads teater

-

Magnoliatorget

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 66 (forts).

__________________________
Entrén vid Mariestads teater entré ger bysten maximalt blickfång från såväl
Kungsgatan som från gång- och handelsstråket från Nya torget. Denna placering
inbjuder till att både vinter och sommar stanna upp vid en av Mariestads vackraste
byggnader. Platsen vid teaterns entré behöver dock ses över med belysning och
bättre sittplats.
Magnoliatorget är ett vackert litet torg som ligger en aning utanför centrumkärnan
(butiks- och torgområdet) och en placering av bysten här skulle kunna kan hjälpa till
att vidga stadens inre kärna. Körsbärsträdet på Magnoliatorget är stort och riskerar
dock att skymma och smutsa ner konstverket. Platsen är något mörk och tom på
vinterhalvåret men en central mötesplats på sommaren. Bysten behöver stå nära
teaterns fasad för att inte störa lastbilstransporter till handel och teater.
Referensgruppen föreslår att bysten placeras vid entrén till Mariestads teater.
Tidsram och kostnader

Ur konstnärsperspektiv kan konstverket vara färdigställt till juni 2018, men
konstnärerna är beroende av att bronsgjuterierna hinner gjuta det färdiga verket.
Kostnaderna för utförandet av skulpturen kommer enligt konstnärerna hålla sig inom
ramen för de beslutade 175 000 kronorna inkluderat bronsgjutning och sockel i sten.
Tillkommande kostnader är markarbete och återställande av plats samt kostnad för
framtagande av de tre skissförslagen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-26, Beslut
om skissförslag och placering av byst av skådespelerskan Birgitta Andersson
Tjänsteskrivelse upprättad av kultursamordnare Martin Hermansson 2017-10-25,
Uppmärksammande av mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson –
beslut om skissförslag
Bilder på möjliga placeringar; Magnoliatorget och Mariestads teater

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kultursamordnare Martin Hermansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 67

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Solskydd

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att uppföra solskydd över barnbassängen på utebadet på
Ekudden. Uppdraget ska återrapporteras på utskottets möte den 5 december då även
ett förslag på solskyddslösning ska presenteras.
_______________________________
Skridskobana på Nya torget

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att undersöka
möjligheterna att vintertid uppföra en uterink för skridskoåkning på Nya torget.
Uppdraget innefattar även att ta fram en kostnadsberäkning för rinken.

Expedieras till:
Kommunchef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

