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Sammanträdesprotokoll 
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Sida 1 

  
 

Beslutande organ Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 
 

Plats och tid Sammanträdesrum Hovden, Stadshuset kl 13.30-14.30 

 
Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande 

Therese Boman Nordlie (C), ledamot 
Janne Jansson (S), ledamot 
Per Rosengren (V), ledamot 
Yvonne Gogolin (M), ledamot 
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot 
Linnea Wall (S), tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare  Daniel Bohman, sekreterare 
 Per Garenius, stabschef 
 Tomas Ekström, kultur- och fritidschef §§ 15-17 

Justerare Janne Jansson 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret enligt överenskommelse 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 14-20 
 Daniel Bohman  

Ordförande  
 

 Johan Abrahamsson  

Justerande  
 

 Janne Jansson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Sammanträdesdatum 2022-05-03 

Anslagsdatum 2022-05-05 Anslaget tas ner 2022-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Daniel Bohman  
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfb § 14                                                    

Godkännande av dagordning 

  

Ändring av dagordning 

Therese Boman Nordlie (C) vill ha information om sommarens aktiviteter och 
verksamheten på fritidsgården Elvärket. 

Frågorna behandlas som informationsärenden under § 20. 

Kultur- och fritidsberedningens beslut 

Kultur- och fritidsberedningen godkänner med dessa ändringar dagordningen för 
dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfb § 15                                                   Dnr 2022/00134 

Ansökan om bidrag till projekt Kosmos och kaos 

  

Kultur- och fritidsberedningens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Svenska kyrkan ett bidrag med 20 000 
kronor för festivalen ”Kosmos och Kaos”.  

2. Bidraget finansieras med kultur- och fritidsavdelningens budget för Allmän 
kultur. 

Bakgrund 

Svenska kyrkan i Mariestad har i en ansökan till kommunstyrelsen sökt bidrag om 80 
000 kronor för genomförandet av konstveckan Kosmos och Kaos. 

Konstveckan är en festival som genomförs 28 juni - 3 juli 2022 i Mariestad av 
Svenska kyrkan. Yrkesverksamma konstnärer ställer ut för allmänheten och 
genomför workshops för ungdomar mellan 13 och 25 år. Övriga aktiviteter är 
konserter, berättarafton, graffitiplank, eldshow och vernissage. Platsen för festivalen 
är hamnen, prästgården och domkyrkan. 

Under sommaren 2021 genomförde Svenska kyrkan en liknande konstvecka i mindre 
format med cirka 1 400 besökare. 

Totalkostnaden för festivalen beräknas till 460 000 kronor. Svenska Kyrkans egen 
finansiering av festivalen är 100 000 kronor. Övrig klar finansiering består av bidrag 
från John Hedins stiftelse, Grevillis fond och studieförbundet Sensus med 
sammanlagt 157 000 kronor. Svenska kyrkan inväntar svar för ytterligare 
delfinansiering från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd.  

Kultur- och fritidsavdelningen kan med egna medel bevilja ett bidrag med 20 000 
kronor till festivalen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bidraget innebär en kostnad för kultur- och fritidsavdelningens budget för Allmän 
kultur. Det är en kostnad som kultur- och fritidsavdelningen kan bära utan större 
konsekvenser. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Bidraget bedöms inte att ha någon miljömässig påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Bidraget bedöms inte att ha någon social påverkan. 
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Underlag för beslut 

Stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-20 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19 

Projektplan Kosmos och kaos 

Ansökan, Svenska kyrkan 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Stabschef, Per Garenius) 
(Kultur- och fritidschef, Tomas Ekström) 
(Mariestads församling, Fanny.Gustafson@svenskakyrkan.se) 
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfb § 16                                                   Dnr 2022/00161 

Ansökan om fri hyra av Mariestads Teater  

  

Kultur- och fritidsberedningens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Teaterns vänner hyresbefrielse för Mariestads 
teater avseende föreningens arrangemang den 4 september, den 15 september och 
den 11 oktober 2022. 

Bakgrund 

Teaterns vänner har inkommit med en ansökan där de önskar att nyttja Mariestads 
teater hyresfritt för föreningens arrangemang. Föreningens tidigare särskilda 
verksamhetsbidrag om 100 tkr/år drogs in i samband med budgetarbetet 2011 inför 
verksamhetsåret 2012.  

Föreningen ansökte sedan i augusti 2011 om bidrag för år 2012 och 2013.  

2013 kom ytterligare en ansökan från föreningen om bidrag för år 2014. Samtliga 
ansökningar om att återfå det tidigare föreningsbidraget avslogs. Föreningen kom 
därefter in med ytterligare ansökan om bidrag med totalt 375 tkr under perioden 
2015-2017 med utbetalning av 125 tkr per verksamhetsår. Även denna ansökan 
avslogs. 

Hyran för Mariestads teater för en dag (8 timmar) är 1 800 kronor exklusive tekniker. 
Med tekniker är hyran 2 550 kronor. Vid Teaterns vänners arrangemang, som ofta 
innebär större tekniska utmaningar och merarbete för teatersamordnaren än vid 
”normalarrangemang”, överlämnar föreningen ”raidern” och förväntar sig att det 
som ingår i den också uppfylls. 

Detta merarbete innebär bl.a. att teatersamordnaren måste gå igenom kontraktet 
(raidern) så att det inte är något som arrangören lovat och som inte är genomförbart. 
Merarbetet innebär bland annat: 

 Ringa och kontrollera med turné ansvarig om vilka krav som ställs på ljud och 
ljus och planera när och hur förarbetet kan ske smidigast. 

 Vad artisten/artisterna förväntar sig fysiskt av teatern. 

 Programmera om ljus etc. före och efter föreställning.  

 Ta emot och hälsa ensemblen välkommen. 

 Agera bärhjälp samt vara ansvarig för olika uppgifter under föreställningen.  

Detta innebär att det tar minst en dag innan föreställningsdagen att ställa i ordning 
scenen med de tekniska önskemål som nämns i raidern och minst en dag att 
återställa. I vissa fall innebär det så stor omställning av scenytan och tekniken att 
teatern inte går att hyra ut dessa dagar då det inte finns förberedelsetid för 
kommande arrangemang dagen efter eller före teaterföreställningen. 
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Kostnaderna för detta merarbete debiteras inte Teaterns vänner.  

Kultur- och fritidschefen har meddelat detta till Teaterns vänner och konstaterat att 
föreningen i realiteten redan har en hyresreduktion.  

I hyresregelverket för Mariestads Teater är det möjligt att debitera timkostnad utöver 
dagshyran (8 timmar) med 500 kronor per timme för teaterlokalen och 500 kronor 
per timme för tekniker utöver grundkostnaden för 8 timmar per dag. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Förslaget bedöms inte ha någon miljömässig påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Förslaget bedöms inte ha någon social påverkan. 

Behandling på sammanträdet 

Therése Boman Nordlie (C) yrkar att förslaget till beslut i kommunstyrelsen ska vara 
att Teaterns vänner beviljas hyresbefrielse för Mariestads teater avseende föreningens 
arrangemang den 4 september, den 15 september och den 11 oktober 2022.  

 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Therése Boman Nordlies (C) yrkande 
som förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsberedningen beslutar i enlighet 
med förslaget. 

Underlag för beslut 

Stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-20 

Kultur- och fritidschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19 

Ansökan om fri hyra, Teaterns vänner 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Stabschef, Per Garenius) 
(Kultur- och fritidschef, Tomas Ekström) 
(Riksföreningen Teaterns vänner) 
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfb § 17                                                   Dnr 2022/00171 

Kulturstipendier 2022 

  

Kultur- och fritidsberedningens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att kulturstipendiet för 2022 tilldelas Michael 
Stävenborg. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ungdomskulturstipendiet för 2022 tilldelas Sofia 
Carlsson 

Bakgrund 

Mariestads kommun delar årligen ut ett kulturstipendium och ett 
ungdomskulturstipendium som belöning för eller som stöd till utövare inom 
litteratur, musik, dans, konst, teater, fotokonst, konsthantverk eller därmed 
jämförbara områden av kulturell verksamhet. Utdelning sker på Sveriges nationaldag 
den 6 juni på Marieholm. 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 december 2021 att överlämna ansvaret för att 
föreslå mottagare av kultur- och ungdomskulturstipendiet till Kulturallians Mariestad 
från och med år 2022. Kulturallians Mariestad har således lämnat ett förslag på 
kultur- och ungdomskultur-stipendiater till kommunstyrelsen.  

Kulturallians Mariestad förslag till mottagare av kulturstipendiet är i fallande ordning 
Michael Stävenborg, Frida Fjellman och John Lundgren. För mottagare av 
ungdomskulturstipendiet föreslår Kulturallians Mariestad Sofia Carlsson. 

Kulturstipendiets ersättning uppgår till 5 000 kronor. 

Ungdomskulturstipendiet ersättning uppgår till 1 000 kronor. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Bedöms inte att ha någon ekonomisk påverkan. 

Bedömning ur miljömässig dimension 

Bedöms inte att ha någon miljömässig påverkan. 

Bedömning ur social dimension 

Bedöms inte att ha någon social påverkan. 

Underlag för beslut 

Stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-20 
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Kultursamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11 

Bilaga 1 Kulturallians Mariestads prioriteringar 

Bilaga 2 Nomineringar av kultur och ungdomskulturstipendium 

Bilaga 3 Riktlinjer för kultur och ungdomskulturstipendiet 

Bilaga 4 Tidigare kultur- och ungdomskulturstipendiater 

Kommunstyrelsen 
Expedieras till: 
(Stabschef, Per Garenius) 
(Kultursamordnare, Martin Hermansson) 
(Stipendiaterna) 
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfb § 18                                                   Dnr 2022/00007 

Handlingar och inbjudningar att anmäla  

  

Inga handlingar eller inbjudningar finns att redovisa till dagens sammanträde. 
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfb § 19                                                    

Uppdrag till stabschefen 

  

Inga uppdrag lämnas till stabschefen. 
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 

Kfb § 20                                                   Dnr 2019/00296 

Information 

  

Aktuellt på Elvärket 

Kultur- och fritidschefen lämnar en redogörelse över Elvärkets verksamhet samt 
aktuella aktiviteter och händelser. 

Händer i Hagen 2022 

Kultur- och fritidschefen redogör för sommararrangemanget Händer i Hagen som är 
planerat att äga rum i Alhagen under två veckor i början av sommaren. Flera olika 
typer av aktiviteter kommer att erbjudas och fritidsledare, fältfritidsledare, artister 
med flera kommer att finnas på plats. 

Folkmusikfestival 

Kultur- och fritidschefen lämnar information om ett pågående projekt för att 
arrangera en folkmusikfestival. Festivalen planeras att hållas i november månad i 
samarbete med Medborgarskolan. Ambitionen är att festivalen ska locka en bred 
målgrupp. 

 

 


