Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset 13.15 – 15.00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Ida Ekeroth (S)
Johan Gotthardsson (L)
Anette Karlsson (M)
Janne Jansson (S)

ordförande
vice ordförande
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare

Övriga deltagare

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

adjungerad
adjungerad
adjungerad
adjungerad

Maria Henriksson
Tomas Ekström
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

kulturchef
fritidschef
kommunchef
sekreterare

§§ 32-37
§§ 30-31

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 30-37

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-04-04

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Anslagsdatum

2017-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-04-28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 30

Dnr 2017/00018

Drogförebyggande arbete inom kommunens föreningar

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet godkänner återrapporteringen av uppdraget.

2.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge fritidschefen i uppdrag att revidera det
idrottspolitiska programmet med syfte att förtydliga riktlinjerna/skrivningen
kring föreningarnas drogförebyggande arbete.

Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet gav 2017-01-10 kommunchefen i uppdrag att tillskriva
samtliga föreningar som erhåller bidrag från kommunen, att uppmana dem att
beskriva hur de arbetar förebyggande mot droger i linje med det idrottspolitiska
programmet. Uppdraget vidaredelegerades till fritidschefen.
Fritidschefen har kontaktat samtliga de idrottsföreningar som erhållit kommunalt
bidrag de senaste tre åren, och bett dem inkomma med en redovisning över
respektive förenings drogförebyggande arbete. Totalt fick 31föreningar frågan. Av
dem har 21 stycken lämnat svar. Samtliga inkomna redovisningar överlämnas till
utskottet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-21,
Drogförebyggande arbete inom kommunens föreningar - återrapport
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-03-10,
Drogförebyggande arbete inom kommunens föreningar
Skrivelse till föreningar med uppmaning om att beskriva hur det drogförebyggande
arbetet ser ut
Sammanställning av inkomna svar avseende förebyggande arbete mot droger i linje
med det Idrottspolitiska programmet

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 31

Dnr 2017/00112

Finansiering av skatebowl på Elvärket

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 tkr för att delfinansiera en skatebowl
vid ungdomskulturhuset Elvärket. Beslutet gäller under förutsättning att övrig
finansiering enligt upprättad finansieringsbudget är uppfylld.
Summan om 200 tkr finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande 2017
(investeringsbudgeten).
Elvärkets budget (ansvar 6401) tillförs 25 tkr/år i tio år för att täcka ökade
kapitaltjänstkostnader. Summan tas från anslag för tillkommande kapitalkostnader.
Bakgrund

Mariestads skateboardförening har hos Västergötlands Idrottsförbund ansökt och
beviljats ett bidrag om 245 tkr till en skatebowl på Elvärket. Bidraget betalas ut under
förutsättning att övrig finansiering enligt upprättad finansieringsbudget uppfylls.
Fastighetsavdelningen har i samråd med fritidschefen godkänt att marken får
utnyttjas för ändamålet. Bygglovsansökan har lämnats in och diskussion pågår med
VA-avdelningen om anslutning till befintlig dagvattenservis.
Byggnationen kommer att utföras på helentreprenad av föreningen Bryggeriet från
Malmö. De kostnader som tillkommer utöver budgeten, dvs anslutning till
dagvattenservis och bygglovsavgift, finansieras med befintliga medel i Elvärkets
verksamhetsbudget.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-23,
Finansiering av skatebowl på Elvärket
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-03-22, Finansiering av
skatebowl på Elvärket
Offert från Föreningen Bryggeriet för en skatebowl vid Elvärket
Finansieringsbudget bowl vid Elvärket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 31 (forts).

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Teknisk chef Michael Nordin)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetsansvarig Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 32

Dnr 2016/00044

Information - Skapande skola, återrapport

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Skapande skola är en nationell satsning för att ge skolor möjlighet att ta in
professionella kulturutövare för konst- och kulturprojekt.
Mariestads kommun har totalt fått ett projektbidrag från Statens kulturråd för
Skapande skola om 505 000 kronor. Summan är baserad på antalet elever som deltar i
projektet.
Alla aktiviteter som genomförts inom ramen för Skapande skola har anpassats för att
passa elevernas läroplan och ålder. Totalt har 2520 elever i 130 klasser deltagit i
projektet Skapande skola (inklusive sär- och träningsskolan).
Kulturchef Maria Henriksson återrapporterar från det genomförda projektet
Skapande skola som genomförts under år 2016.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-24,
Återrapport Skapande skola
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-03-23, Skapande
skola – rapport
Skrivelse upprättad av kultursamordnare Martin Hermansson 2017-03-24, Rapport
Skapande skola HT 2016-VT 2017

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kultursamordnare Martin Hermansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 33

Dnr 2017/00019

Uppmärksammande av mariestadsbördiga skådespelerskan
Birgitta Andersson

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att Mariestads kommun ska uppmärksamma Birgitta
Andersson genom att uppföra en skulptur i form av en byst av skådespelerskan.
Kostnaden för skulpturen tas från kommunstyrelsens medel till förfogande.

2.

Kommunstyrelsen utser Ida Ekeroth (S) och Therése Boman Nordlie (C) att
gemensamt med kulturavdelningen lämna förslag på utformning av skulpturen samt
kostnadsuppgift. Framtagandet av skulpturen (bysten) ska ske i samråd med Birgitta
Andersson.

3.

Kommunstyrelsen delegerar till kultur- och fritidsutskottet att ge
igångsättningstillstånd för tillverkningen av skulpturen samt besluta om placering.

Bakgrund

Den 10 januari 2017 fick kulturchefen i uppdrag att upprätta ett förslag på hur Mariestads
kommun skulle kunna uppmärksamma den mariestadsfödda skådespelerskan Birgitta
Andersson. Ärendet återremitterades på utskottets sammanträde den 7 mars, med
uppdraget att lämna ett nytt förslag som ska utgå från en gestaltning av Andersson i
naturlig storlek (byst) samt även lämna förslag till alternativa placeringar, redovisning av
kostnader samt förslag till finansiering.
Förslag:
Det nya förslaget utgår från att skulpturen/bysten uppförs i skala 1:1 och interagerar med
platsen där den står. Platsen bör stärkas av placeringen och får gärna lyfta fram hennes
profession som skådespelerska och artist. En möjlig placering skulle därför kunna vara i
anslutning till Mariestads teater/Magnoliatorget som är ett viktigt kulturcentrum i
kommunen.
Exakt utseende på bysten görs genom skissförslag från två konstnärer som kontaktas via
Konstnärscentrum Väst och som sedan presenteras för kultur- och fritidsutskottet som
utser det förslag de anser vara lämpligast.
Placering:
Utöver Magnoliatorget är förslag på platser för skulpturen/bysten: Stadsparken (bredvid
lekplatsen), bodarna i inre hamnen eller på den kommande gångbron mellan
Universitetsparken och Trädgårdens skola.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 33 (forts).

_________________________
Kostnad:
Kostnaden för en byst ligger på 250 000 kronor och uppåt. I kostnaden ingår skissarvode
(-n), konstkonsulent och framtagning av skulptur.
Finansiering:
Det mest långsiktigt alternativet för etablering av offentlig konst i Mariestads kommun
vore att införa den sk ”enprocentsregeln”. Den utgår från att stadens förvaltningar och
helägda bolag avsätter en procent av byggkostnaden, inklusive byggherrekostnad, för
konstnärlig gestaltning när man bygger nytt, bygger till eller bygger om. Detta gäller även
offentliga platser som lekplatser, torg, parker och trafikplatser. Mariestads kommun
kommer under våren att färdigställa två nya f-6-skolor. Eventuellt skulle pengar inom
ramen för detta projekt kunna avsättas till skulpturen av Andersson, för att då placera
skulpturen i anslutning till skolorna. Alternativet är att avvakta och invänta nya
exploateringsprojekt.
Delfinansiering skulle även kunna ske via samverkan med det lokala näringslivet i en
gemensam ambition att stärka identiteten av staden.
Ytterligare ett finansieringsförslag är att använda kulturavdelningens del av
kommunstyrelsen besparing/buffert om 1.5 procent. Denna har dock i andra sammanhang
omnämnts kunna täcka andra aktiviteter, varför en prioritering i så fall är nödvändig.
Övrigt
Att notera är att Birgitta Andersson ännu inte är tillfrågad. En förankring och godkännande
av skådespelerskan måste ske innan projektet kan påbörjas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-30, Skulptur (byst)
av den mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-03-30,
Uppmärksammande av mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson
Skrivelse upprättad av kultursamordnare Martin Hermansson 2017-03-30, Förslag på
offentlig skulptur (byst) av mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson
Förslag på platser för uppförande av skulptur/byst
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kulturchef Maria Henriksson, Kultursamordnare Martin Hermansson)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 34

Dnr 2017/00136

Ansökan om ekonomiskt stöd till Mariestads kultur- och
skördefest 2017

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
2017”.
Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande.
Summan om 50 000 kronor betalas ut under förutsättning att föreningen inkommer
med en projektplan för årets Kultur- och skördefest.
Bakgrund

Den ideella föreningen Kultur & Co har inkommit med ansökan om bidrag på
60 000 kronor som delfinansiering för att kunna samordna det årliga arrangemanget
”Mariestads kultur- och skördefest 2017”, som är planerad till den 29-30 september
2017.
Bidraget avser att täcka kostnader för projektledare, tryckning av program,
marknadsföring samt samordning.
Föreningen har tidigare beviljats bidrag om 50 000 kronor från Mariestads kommun
för genomförande av kultur- och skördefesten. Beloppet är i år höjt med 10 000
kronor med anledning av kostnader för polistillstånd, ljud- och ljustekniker samt hyra
av mobil scen har ökat.
Målet med kultur- och skördefesten är att den ska vara en intressant arena för
Mariestads mångfacetterade kulturarbete. Föreningen lägger extra fokus på att göra
evenemanget relevant för ungdomar. Under 2016 gjordes t ex en satsning på att lyfta
fram unga talanger som fick framträda på scenen på Nya torget. Detta koncept
kommer att utvecklas inför 2017.
Utöver ett ungdomsfokus präglas kultur- och skördefesten i Mariestad av en
mångfald av kulturyttringar. I marknadsstånden syns trädgårdskultur, närproducerad
mat och hantverk. Nyanlända säljer utländska delikatesser och konst visas på gallerier
i Esplanaden. Musik och dans märks på scener och på teatern och på fredagkvällen
äger den årliga spökvandringen rum. Målet är att sätta fokus på Mariestad som en
plats som ger stort utrymme för kreativitet och utveckling, inte minst med
tyngdpunkt på lokala kvaliteter.

Justerandes signatur

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

_________________________
Kultur- och skördefesten stärker visionsmålet om Mariestad som en mötesplats och
internationellt modellområde. Evenemanget lyfter fram Mariestads förutsättningar
för en hög livskvalitet på naturens villkor och uppmuntrar ekoturism och
entreprenörskap. Kultur- och skördefesten ska ses som en årlig manifestation för
kommunens ”växtkraft” både i bildlig och faktisk bemärkelse.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-03-24, Ansökan
om bidrag till Kultur- och skördefesten 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-03-23, Ansökan om
ekonomiskt stöd till Mariestads kultur- och skördefest 2017
Ansökan från Kultur & Co om ekonomiskt stöd för genomförande av Mariestads
kultur- och skördefest 2017, 2017-03-23
Projektrapport från 2016 års kultur- och skördefest
Kultur & Co:s bokslut 2016
Program från 2016 års kultur- och skördefest

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kultur & Co)
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetsansvarig Annica Olsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 35

Dnr 2015/00450

Samverkansavtal mellan Mariestads kommun och
Kulturalliansen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan
Mariestads kommun och Kulturallians Mariestad.
Samverkansavtalet ska utvärderas efter ett år och vid behov revideras.
Bakgrund

På uppdrag av kultur- och fritidsutskottet har en ”Kulturallians” initierats, för att
underlätta arbetet med att identifiera och samverka med olika
kulturorganisationer/kulturbärare utanför den kommunala organisationen.
Kulturallians Mariestad namnet på den kulturallians som bildats och det är en
”paraplyförening” som består av olika samverkande kulturföreningar och
kulturutövare i Mariestads kommun.
Riktlinjer för samverkan har upprättats genom ett förslag till samarbetsavtal.
Förslaget har kommunicerats med Kulturalliansen som också har skrivit under
avtalet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-24, Förslag
till samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Kulturalliansen
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-02-22, Samverkan
med kommunens kulturföreningar inom ramen för en samlad ”Kulturallians” –
samarbetsavtal
Förslag till samarbetsavtal mellan Mariestads kommun och Kulturallians Mariestad
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kulturalliansen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 36

Dnr 3384

Information på sammanträdet

Kulturskolekonferens - återrapportering

Therése Boman Nordlie (C) återrapporterar från kulturskolekonferensen i Östersund
den 14-17 mars 2017.
_____________________________
Diplom för god bebyggelsemiljö (KS 2017/131)

Ansöknings-/nomineringsformuläret gällande diplom för god bebyggelsemiljö finns
nu utlagt på Mariestads kommuns hemsida. Ansökningar kan lämnas in till och med
den 1 maj 2017. Ansökningar kan även lämnas in via e-post eller ”vanlig” post.
Diplomet delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.
_____________________________
Kulturstipendium och ungdomskulturstipendium

Kulturavdelningen har nu utlyst möjligheten att skicka in nomineringar till
kulturstipendiet och ungdomskulturstipendiet. Sista ansökningsdag är den 30 april
2017. Nomineringar kan göras digitalt via kommunens hemsida alternativt skickas in
via e-post eller ”vanlig” post. Stipendiet delas ut i samband med nationaldagsfirandet
den 6 juni.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 37

Dnr 2017/00016

Handlingar att anmäla

Delegationsbeslut – museichefen (KS 2017/130)

Delegationsbeslut gällande gallring av stockbåt, Vadsbo museums dnr 2017.01
anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut gällande gallring av möblemang, Vadsbo museums dnr 2017.04
anmäls och läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut gällande karbidlampa, Vadsbo museums dnr 2017.05 anmäls och
läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut gällande spegel, Vadsbo museums dnr 2017.06 anmäls och läggs
till handlingarna.
Delegationsbeslut gällande åra, Vadsbo museums dnr 2017.07 anmäls och läggs till
handlingarna.

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

