Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-03-01

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset kl 13:15 – 15:05

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Johan Gotthardsson (FP)
Marianne Kjellquist (S)
Nils Farken (MP)

ordförande
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare

Övriga deltagare

Birgitta Svensson (C)
Emil Frick (V)
Fredrik Marcusson (S)

adjungerad
adjungerad
adjungerad

Eva Holmgren
Tord Mårtensson
Linda Svensson
Maria Henriksson

Bror Kronstrandsällskapet § 13
Bror Kronstrandsällskapet § 13
museichef § 13
kulturchef §§ 15, 17

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 12-18

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-03-01

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Anslagsdatum

2016-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-03-27
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Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 12

Dnr 2016/00045

Handlingar att anmäla

Ung Livsstil

Inbjudan till konferensen ”Ung Livsstil” i Stockholm den 16 maj 2016 som bland annat
redovisar forskningsprojektet med samma namn där man har utvärderat bibliotek,
fritidsgårdar, kulturskolor, läsvanor och föreningsverksamhet. Man har även undersökt hur
14 olika specialidrotter uppfyller Riksidrottsförbundets mål om jämlik och jämställd
verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 13

Dnr 3384

Information på sammanträdet

Bror Kronstrandsällskapet

Eva Holmlund och Tord Mårtensson från Bror Kronstrandsällskapet informerar utskottet
om mariestadskonstnären Bror Kronstrand. Information ges även om föreningen och den
verksamhet som de bedriver. Sällskapet är en ideell förening med cirka 60 medlemmar som
bildades 2014. Bland annat har sällskapet i uppdrag att:
- Sprida kunskap om Bror Kronstrand
- Dokumentera hans konstverk
- Verka för att hans verk samlas i Mariestad
- Skapa ett så komplett digitalt bildarkiv över hans verk som möjligt
- Arbeta för att Kronstrands verk ska finnas tillgängliga för allmänheten
- Uppmärksamma årsdagen av hans födelse (den 15 mars)
_____________________________
Information från museichefen

Museichef Linda Svensson informerar från möte den 23 februari med referensgruppen för
Vadsbo museum. Museichefen informerar även utskottet om den pågående processen
avseende gallringen av vagnarna som ingår i museets samlingar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 14

Dnr 2016/00059

Ansökan från Panncentralen galleri om bidrag för hyreskostnader

Kultur- och fritidsutskottet beslut

Kultur- och fritidsutskottet avslår ansökan från Panncentralen om bidrag för ökade
hyreskostnader.
Bakgrund

Panncentralen Galleri och konstförening har inkommit med en ansökan till
Mariestads kommun om bidrag för ökade hyreskostnader från och med den 1
september 2016. Bidraget föreningen ansöker om uppgår till en summa om 150 000
kr/år.
Panncentralen Galleri och konstförening har under femton år verkat för att barn och
ungdomar möjlighet att delta i kreativa och praktiska arbetssätt. Panncentralen har
genomfört projekt där över tusentalet unga i olika åldrar medverkat i pedagogiska
program där slutresultaten har beskådats av över tio tusen besökare.
Panncentralens verksamhet är förlagd i Johannesbergsparken. Fastigheten är en
gammal industribyggnad. Tidigare fastighetsägare har sponsrat föreningens
verksamhet genom reducering av hyran. Den nya fastighetsägaren, Nordic m2
Investment AB, har beslutat att inte följa i tidigare ägares fotspår, utan har höjt hyran
från 265 kr/m2 till 983 kr/m2. I kostnaden ingår inte uppvärmning.
Panncentralens galleri och konstförening anser att aktuell byggnad är en av få miljöer
i Mariestad som lämpar sig för föreningens verksamhet. Föreningen har lagt ner
mycket ideellt arbete och även eget kapital för upprustning av lokalerna. Flyttas
verksamheten finns också en oro för att skulpturerna som placerats i parken i
samband med olika projekt, kommer att förstöras.
Panncentralen har under många år drivit en aktiv förenings- och
utställningsverksamhet, inte minst för barn och ungdomar, i Mariestads kommun.
Verksamheten är mycket lovvärd och det är olyckligt att hyreskostnaderna så hastigt
kommit att förändrats. För Mariestads kommun är det dock svårt att stödja en
enskild förening med ett årligt bidrag om 150 000 kronor, ställt mot övrigt
föreningsliv med kulturell inriktning. Den kommunala budgeten är i dagsläget redan
pressad och det finns många uppdrag och verksamheter där en sådan summa skulle
kunna komma väl till pass. Mariestads kommun driver inte heller någon egen
verksamhet i lokalerna som eventuellt skulle kunna motivera ett bidrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 14 (forts).

___________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-02-16, Framställan från
Panncentralen Galleri – konstförening avseende bidrag
Skrivelse från Panncentralen galleri – konstförening 2016-02-02, Framställan anslag till
hyreskostnader för Panncentralen Galleris projekt
Nuvarande hyreskontrakt med Kjell Ericsson & Partner Fastighetsförädling Mariestad AB
Förslag till nytt hyreskontrakt från och med 2016-09-01 med Svenska Pensionsfonden nr 1
AB

Expedieras till:
Panncentralen Galleri och konstförening
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 15

Dnr 2016/00087

Sommarevenemang för barnfamiljer

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att tacka nej till offerten om
sommararrangemang från Wallenstein Event.

2.

Kultur- och fritidsutskottet föreslår att Wallenstein Event tar en kontakt med
Handelsplats Mariestad kring sommarevenemang för barnfamiljer.

Bakgrund

Wallenstein Event AB har inkommit med en skrivelse och en offert med förslag på
sommararrangemang för barnfamiljer i Mariestad. Wallenstein Event föreslår att det
arrangeras aktiviteter med olika teman för barn och barnfamiljer vid tre olika tillfällen
under sommaren. Förslag på teman är:
- Sång – Allsång. Förslagsvis med en känd artist som gäst.
- Lek – Lekstationer för barn med klassiska utelekar. Kan även kombineras med
maskeradtema.
- Dans – Dansare på plats som lär ut olika danser som t ex afrikansk dans, hip hop,
street dance mm
Vid varje tillfälle ska det även finnas hoppborgar, ponnyridning och ansiktsmålning.
Förslagsvis kan ett av evenemangen äga rum den 6 juni.
Offerten från Wallenstein Event uppgår till en summa om 26 000 kronor (ex moms) för
samtliga tre tillfällen.
Sommaraktiviteter för barn är en angelägen fråga som det med personella resurser skulle
kunna göras mer kring i Mariestad. Kulturavdelningen har över året ett stort fokus på barn
och unga, men med aktiviteter som dockar in i avdelningens olika verksamheter eller med
mer riktade projekt som t ex Skapande skola.
För kulturavdelningen är den stora utmaningen under sommaren att klara öppethållande
(och i vissa fall ökade öppettider) inom verksamheten och samtidigt tillmötesgå
personalens rätt till semester.
Det är även en utmaning i sig att arrangera aktiviteter sommartid, då det är en period på
året då många mariestadsbor är bortresta. Samtidigt skulle det kunna föra med sig ett ökat
intresse för Mariestad som sommarstad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 15 (forts).

________________________
När man funderar kring arrangemang för barn är det viktigt att göra en bedömning av
vilken inriktning arrangemangen ska ha. Enligt antagen kulturplan för Mariestad ska
kulturverksamheten arbeta för att nå så breda grupper som möjligt, men även skapa
förutsättningar för möten med professionella kulturutövare.
Kommunchefen anser att kommunens kulturverksamhet varken ska finansiera eller
arrangera aktiviteter som är att betrakta som festivalbetonade. Denna typ av aktiviteter är
möjligt att komma i kontakt med på andra ställen och i samband med event på olika
köpcentrum. Det är en uppenbar risk att kommunens kulturverksamhet annars tar initiativ
inom områden där flera näringsidkare kan ha intresse. Kommunchefen anser därför
föreslagna aktiviteter passar bättre inom ramen för Handelsplats Mariestad där det finns ett
större utrymme att driva eventverksamhet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-02-16, Sommarsatsning
för barn i Mariestad
Skrivelse från Lisa Wallenstein, Wallenstein Event 2016-01-05 med förslag kring
sommarevenemang för barn
Offert från Wallenstein Event

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Lisa Wallenstein

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 16

Dnr 2016/00088

Val i kultur- och fritidsutskottet av ledamot och suppleant till
stiftelsen för Bertha Petterssons hus

Kultur- och fritidsutskottets beslut

För mandatperioden 2015-2018 väljer kultur- och fritidsutskottet följande ledamot och
ersättare i stiftelsen Bertha Pettersson hus:
Ledamot:

Johan Abrahamsson (M)

Ersättare:

Ida Ekeroth (S)

Bakgrund

I stadgarna för stiftelsen Bertha Petterssons hus, § 4, står det att till stiftelsens styrelse ska
Mariestads stads drätselkammare (dvs kommunfullmäktige) utse två ledamöter och två
ersättare samt att Mariestads stads konstnämnd (idag kultur- och fritidsutskottet) ska utse
en ledamot och en ersättare.
Kommunfullmäktige utsåg 2014-12-15 (§ 197) två ledamöter och två ersättare till stiftelsen
Bertha Pettersson hus för mandatperioden 2015-2018.
Kultur- och fritidsutskottet har således att utse en ledamot och en ersättare till stiftelsen
Bertha Petterssons hus för resterande del av innevarande mandatperiod.
Underlag för beslut

Stadgar för stiftelsen Bertha Pettersons hus

Expedieras till:
Johan Abrahamsson
Ida Ekeroth
Stiftelsen Bertha Petterssons hus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 17

Dnr 2016/00072

Nationaldagsfirande 2016

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att undersöka
möjligheterna att:
- Engagera en artist som del av underhållningen på nationaldagen
- Förlägga start- och målgång i cykeltävlingen Oxtrampen (som genomförs den 6 juni) i
nära anslutning till residenset
- Hyra in/nyttja en mobil scen för de olika framträdandena på nationaldagen
Uppdraget ska återrapporteras på utskottets nästa möte den 5 april.
Bakgrund

I anslutning till kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2016-02-12 fick kulturchefen i
uppdrag att redovisa planeringen för nationaldagsfirandet på Marieholm den 6 juni 2016.
Vid utskottets sammanträde i mars 2015 beslutades om generella riktlinjer för
nationaldagsfirandet där vissa inslag är återkommande, som t ex: stipendieutdelning,
uppträdande av Mariestads blåsorkester och nationaldagstalare m.m.
Vadsbo museum kommer att ha sedvanligt öppet med marknadsstånd, caféverksamhet och
öppnande av sommarutställningen. Barnaktiviteter som planeras är skattjakt, folkdans,
kreativ verkstad och bågskytte med riktig pilbåge.
Själva nationaldagsceremonin föreslås innehålla följande:
-

Stipendieutdelning

-

Medborgarskapsceremoni

-

Nationaldagstal – förslag är Lars Bäckström, landshövdingen, i och med att
medborgarskapsceremonierna är på initiativ av landshövdingarna.

Underhållning:

Justerandes signatur

-

Riksspelman ackompanjerad av småmusikanter från musikskolan.

-

Fedusia, dansgrupp från Mariestad

-

Mariestads kammarkör

-

Avslutning för alla barn med långdans ackompanjerad av riksspelman.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 17 (forts).

________________________
Nationaldagsfirandet i Mariestad ska präglas av platsen Marieholm som sedan slutet av
1500-talet har varit maktcentrum efter hertig Karls grundande. Det är därför viktigt att de
aktiviteter som ingår synkroniserar med platsen. Men det är också viktigt att dagens
Mariestad får komma fram. Nationaldagen är därför också ett bra tillfälle att lyfta fram
lokala artister/konstnärer och aktörer som är aktiva och verkar i kommunen eller i
närområdet, samt att fånga upp fenomen som är aktuella vid tillfället. Exempelvis lyftes
Mariestads kopplingar till Finland och finskt förvaltningsområde fram 2015, eftersom
kommunen under året fått ett godkännande att ingå i detta.
År 2015 trädde ändringar i lagen om svenskt medborgarskap ikraft, som bland annat
innebär att varje kommun, minst en gång om året ska anordna en medborgarskapsceremoni. Kultur- och fritidsutskottet har beslutat att denna ceremoni ska äga rum i
samband med nationaldagsfirandet, Kfu § 96/15.
År 2016 föreslås därför att vid nationaldagsfirandet fokusera lite extra på medborgaskapsceremonin, eftersom det är första gången som kommunen arrangerar detta. Det kan även
vara lämpligt med tanke på att de senaste åren präglats av en väldigt orolig omvärld som
det kan finnas anledning att på olika sätt reflektera kring.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-02-17, Redovisning av
planering av nationaldagsfirandet på Marieholm den 6 juni 2016
Protokollsutdrag Kfu § 36/15

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 18

Dnr 2015/00159

Återrapportering uppdrag: Administration mobil scen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.

2.

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med
information om hur kommunen har för avsikt att marknadsföra möjligheten för
privatpersoner och föreningar att via Mariestads kommun hyra en mobil scen till
reducerad kostnad.

Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2016-02-09 att ge kommunchefen i uppdrag att
redovisa hur administrationen kring den mobila scenen har hanterats under 2015.
Uppgifter utskottet ville ha svar på var bland annat uthyrningsstatistik och marknadsföring.
Uppdraget vidaredelegerades till chefen för medborgarkontoret, Malin Kvarnrud.
I april 2015 beslutade kultur- och fritidsutskottet att hyra in en mobil scen för att kunna
erbjuda den till olika arrangemang med reducerad hyreskostnad till olika föreningar och
företag under år 2015. Utskottet beslutade även att bokningarna av den mobila scenen
skulle ske via kommunens medborgar- kontor, bland annat med hänvisning till de generösa
öppettiderna med hög tillgänglighet.
Medborgarkontoret har sedan i juni 2015 ansvarat för att ta emot bokningsförfrågningar av
den mobila scenen. Medborgarkontoret har tillgång till det framtagna regelverket,
sammanställningen över lämpliga platser för scenen och även den övergripande
informationen kring uthyrning som inkluderar kontaktuppgifter till leverantören Allmusik i
Skara.
Under 2015 har medborgarkontoret inte fått in vare sig någon förfrågan eller bokning av
den mobila scenen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av chef för medborgarkontoret Malin Kvarnrud 2016-02-18,
Återrapportering av bokning av mobil scen

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Chef för medborgarkontoret Malin Kvarnrud

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

