Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-07

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset 13.15 – 14.35

Beslutande

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

ordförande
vice ordförande
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot

Övriga deltagare

Therese Boman Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Emil Frick (V)

adjungerad
adjungerad
adjungerad

Ragnhild Brandstedt
Maria Henriksson
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

bibliotekschef § 25
kulturchef §§ 25-29
kommunchef
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

§§ 24-29

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-03-07

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-07

Anslagsdatum

2017-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-03-31

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-07

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 24

Dnr 2017/00016

Handlingar att anmäla

Kulturting 2017 Västra Götaland

Inbjudan till Kulturting 2017 Västra Götaland som arrangeras av Västra
Götalandsregionens kulturnämnd, Kultur i Väst samt Västarvet den 20 april 2017 i
Göteborg. Årets kulturting är det första som genomförs och det är tänkt som en
regelbundet återkommande kulturpolitisk mötesplats. Syftet är att skapa en
gemensam mötesplats för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett
kommunalt och regionalt perspektiv.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att Ida Ekeroth (S) deltar på Kulturtinget för
utskottets räkning.

Expedieras till:
Ida Ekeroth (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-07

Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 25

Dnr 2015/00240

Biblioteksplan för Mariestads kommun 2017-2020

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

I juni 2015 beslutade kultur- och fritidsutskottet att ge bibliotekschefen i uppdrag att,
tillsammans med sektor utbildning, ta fram en biblioteksplan för Mariestads
kommun.
Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha biblioteksplaner.
Biblioteksplanen har stor betydelse för att stärka och utveckla bibliotekens roll i
kommunen. Den plan Mariestads kommun har reviderades senast 2005 och omfattar
endast folkbiblioteket och är därför inte längre aktuell.
Kulturavdelningen har upprättat ett förslag till biblioteksplan för Mariestads
kommun för åren 2017-2020. Planen tar upp tre övergripande må;, litteratur,
demokrati och samverkan. Planen beskriver även:


Folkbiblioteket inklusive filial och den breda verksamhet som bedrivs



De kommunala skolbiblioteken



Nuläge, utmaningar och målområden inklusive aktiviteter

Det upprättade förslaget till biblioteksplan har skickats på remiss till sektor
utbildning, sektor ledning, sektor stöd och omsorg, MTG IT, Läseklubben,
Närhälsan – BVC samt till Vadsbogymnasiets elevråd. Remissvar har inkommit från
sektor utbildning och de har inga synpunkter på förslaget.
Behandling på sammanträdet

Med anledning av det inkommit sena kompletterande yttranden på biblioteksplanen
föreslår ordförande Johan Abrahamsson (M) att kultur- och fritidsutskottet
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Planen kommer att
justeras utifrån de inkomna synpunkterna (redaktionella förändringar) inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Ordföranden tar upp eget förslag till beslut och finner att kultur- och fritidsutskottet
beslutar i enlighet med förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-07

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 25 (forts).

___________________________
Underlag för beslut

Förslag till biblioteksplan för Mariestads kommun 2017-2020
Tjänsteskrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2017-02-15,
Biblioteksplan för Mariestads kommun 2017-2020
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-24,
Biblioteksplan för Mariestads kommun 2017-2020

Expedieras till:
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
Kulturchef Maria Henriksson
Sektor utbildning
Sektor ledning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 26

Dnr 2017/00084

Kultursponsring

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avslå kulturavdelningens förfrågan om att
utveckla arbetet med kultursponsring.
Bakgrund

För att kunna genomföra och bibehålla de publika aktiviteter som genomförs ser
museet ett behov av ytterligare finansiering utöver befintlig budget. För att hitta
alternativa finansieringsmöjligheter är så kallad ”kultursponsring” en väg att utöka
det ekonomiska utrymmet.
Museet har under de senaste åren fått ökad publik vid de stora evenemangen som till
exempel nationaldagsfirandet, skördefesten och julmarknaden vilket ställer högre
krav på aktiviteternas utformning. Vid stora evenemang samarbetar museet idag med
flertal aktörer för att kunna få till en bredd och att kunna genomföra dem till en låg
kostnad.
I dagsläget använder sig museet av sponsring till verksamheten genom lån av teknik
till utställningar i utbyte mot möjligheten att synas i annonser och på affischer. Frukt
och dricka är andra varor som företag har sponsrat med till ovan nämnda
evenemang.
Kultursponsring, som innebär att företag går in och stöttar verksamheten rent
ekonomiskt, ger möjligheter att skapa evenemang av god kvalitet och utveckla
programaktiviteter. Vid kultursponsring måste man dock vara medveten om
arbetsinsatsen som krävs för att hitta sponsorer, och sponsorerna måste givetvis få
något i gengäld, t ex reklamyta, specialvisningar, personalerbjudanden mm.
För museets räkning finns fördelar med att utveckla kultursponsring i tre nivåer:
1.

Sponsring av varor (typ frukt och dricka)

2.

Utbyte av tjänster (där museet lånar teknik/tjänster till utställningar)

3.

Delfinansiering med ekonomiskt stöd av aktiviteter och projekt.

All sponsring måste också utgå från kommunens värdegrund, kommunens vision
2030 och gällande kulturplan. Förutsättningarna är även att sponsorer inte kommer
att ha någon påverkansmöjlighet vad gäller programutbud och innehåll i det som
museet visar och gör. Ovanstående ska vara klart och tydligt vid ingående av
sponsoravtal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-07

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 26 (forts).

___________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2017-02-21,
Kultursponsring
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-24,
Kultursponsring

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 8

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 27

Dnr 2017/00019

Uppmärksammande av mariestadsbördiga skådespelerskan
Birgitta Andersson (Teskedsgumman)

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kulturavdelningen
med uppdrag att lämna ett nytt förslag på hur personen Birgitta Andersson kan
uppmärksammas. Förslaget ska utgå från en gestaltning av Andersson i naturlig
storlek, innefatta alternativa placeringar samt redovisning av kostnader och förslag
till finansiering.
Bakgrund

Kulturchefen har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till hur Mariestads kommun
kan uppmärksamma den mariestadsfödda skådespelerskan Birgitta Andersson med
anledning av att det i år är 50 år sedan hon gestaltade Alf Prøysens Teskedsgumman i
SVT:s julkalender (1967).
Kulturavdelningen har varit i kontakt med Konstnärscentrum Väst som arbetar med
att stötta kommuner i framtagning av konstnärliga utsmyckningar.
Ganska tidigt i processen uppkom idén från lokalt håll om att utföra
Teskedsgumman i form av en teskedsstor skulptur i materialet brons. Skulpturen
skulle kunna placeras på en central plats i Mariestad, på en femårings höjdnivå.
Resultatet blir en subtil, humoristisk hyllning till en mycket uppskattad litterär figur
som gestaltats både kraftfullt och övertygande av skådespelerskan Birgitta
Andersson. Parallellt manifesterar skulpturens format och placering barnets
perspektivnivåer i det offentliga rummet.
Kostnaden för utformning, framtagning och placering uppgår till cirka 100000 kr.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-02-22,
Uppmärksammande av mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson
(Teskedsgumman)
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-24,
Uppmärksammande av mariestadsbördiga skådespelerskan Birgitta Andersson
(Teskedsgumman)
Idéskiss på förslaget
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sida 9

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 28

Dnr 2014/00336

Kulturskola i Mariestads kommun

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner upprättat förslag till process som underlag för
det fortsatta arbetet med kulturskolan.
Kulturchefen får i uppdrag, att i samverkan med kommunchefen, ta fram och
resurssätta en sektorsövergripande projektorganisation för det fortsatta arbetet.
Projektorganisationen ska utgå från samma modell som använts i skolprojektet.
Bakgrund

I anslutning till kultur- och fritidsutskottets sammanträde i januari 2017 fick
kulturchefen och musikskolechefen i uppdrag att inrätta en projektgrupp för att
upprätta ett förslag till kulturskola. Ett första steg i uppdraget skulle även vara att
formulera innehåll och verksamhet för en kulturskola.
På initiativ av kultur- och fritidsutskottet genomfördes den 23 januari 2017 en
workshop. Vid workshopen deltog representanter från kultur- och fritidsutskottet
samt tjänstemän inom berörda verksamheter. Vid mötet enades om följande
utgångspunkter för vad en kulturskola i Mariestad ska vara/innehålla:

Justerandes signatur

-

Idag finns en musikskola. Det är viktigt att bygga en kulturskola utifrån detta.

-

En kulturskola ska nå ut till alla barn och unga.

-

En kulturskola ska ge ungdomarna möjligheter att prova och upptäcka konst
och estetiska uttryck.

-

En kulturskola ska kunna möta barn och unga på alla nivåer och främja barns
och ungas egen kreativitet.

-

En kulturskola ska ha de olika ämnena och kulturformerna under samma tak
för möten och samverkan.

-

En kulturskola ska ha en bredd av ämnen och kulturformer, både extroverta
och introverta, såsom bild, form, film, ljud och ljus, cirkus, jonglering, digitala
verktyg, dataspel, musik och serieteckning.

-

En kulturskola ska arbeta med ett brett åldersspann inklusive mycket små
barn samt blandning av åldrar. Kanske ålderslöst?

-

En kulturskola ska finnas i skolan.

-

En kulturskola ska kunna genomföra (stora) publika arrangemang.

-

En kulturskola ska samarbeta lokalt.

-

En kulturskola ska arbeta med lokal, nationell och internationell kultur.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-03-07

Sida 10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 28 (forts).

___________________________
Ovanstående kriterier ska under våren 2017 formuleras i ett sammanhang där
verksamhet och innehåll för en kulturskola i Mariestad definieras. Utredningen
förväntas vara klar under våren 2017. Efter att utredningen färdigställts bör beslut
fattas om fortsatt process samt även om kostnader och finansiering.
Med utgångspunkt i resultaten från workshopen har en behovsbeskrivning
sammanställts. Beskrivningens slutsatser är att arbetet med en kulturskola delas in i
följande tre faser:
Fas 1

Formulera innehåll och verksamhet.
(Klart till den siste maj 2017)

Fas 2

Kostnadskalkylering
(Klart till den siste september 2017)

Fas 3

Projektering, genomförande och implementering
(Klart till siste december 2019)

Kostnader i fas 1 sker inom ramen för samtliga medarbetares uppdrag. Den totala
investeringsstorleken beräknas först kunna redovisas i fas 2.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-02-22, Kulturskola i
Mariestads kommun – behovsbeskrivning
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-02-24,
Kulturskola i Mariestads kommun - behovsbeskrivning
Behovsbeskrivning Kulturskola i Mariestad

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson
Kommunchef Kristofer Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 29

Dnr 3384

Information på sammanträdet

Vadsbo museum 100 år 2018

Kulturchef Maria Henriksson informerar kort om Vadsbo museums 100-årsjubileum.
Jubileet kommer att firas genom olika aktiviteter och arrangemang under hela året
men tyngdpunkten kommer vara den 6 juni då sommarutställningen invigs.
Sommarutställningen kommer ta avstamp i museets textilsamling och göra en
hundraårig exposé över modets påverkan i samhället. Mycket textil som tidigare inte
visats på museet kommer att få del i utställningen. I samband med att
sommarutställningen invigs kommer även de nya föremålsmagasinen i östra och
västra flygeln vara klara och visas.
______________________________
Nyinvigning av stadsbiblioteket

Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt informerar om nyinvigningen av stadsbiblioteket
den 1 april 2017.

Expedieras till:
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

