Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset 13.15 – 15.40

Beslutande

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

ordförande
vice ordförande ej § 2
ledamot
ledamot
ej § 2
ersättare

Övriga deltagare

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

adjungerad
adjungerad
adjungerad
adjungerad

Maria Henriksson
Tomas Ekström
Magnus Persson
Ragnhild Brandstedt
Kajsa Stenberg Axelsson
Ola Blomberg

kulturchef
fritidschef
fastighetsförv.
bibliotekschef
musikskolechef
sekreterare

ej §§ 5-10, 12

Justerare

Ida Ekeroth (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

§§ 1-13
§2
§1
§3
§ 11

Utdragsbestyrkande

§§ 1-13

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-01-10

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-10

Anslagsdatum

2017-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-02-03

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 1

Dnr 2015/00408

Generellt underhållsbehov på Mariestads teater

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

2015-11-10 fick kommunchefen i uppdrag att sammanställa den att sammanställa det
generella underhållsbehovet och göra/redovisa en underhållsplan för Mariestads
stadsteater. Uppdraget vidaredelegerades till fastighetsavdelningen.
Nedan sammanfattas stadsteaterns planerade fastighetsunderhålls- och
investeringsinsatser för år 2017-2020.
2017
Brandskydd, utrymning och ledljus (myndighetskrav)
Taksäkerhet (myndighetskrav)
Trädgården, verksamhetsförslag.
Dränering sockel, avfukta grund.
Yttre målning takfot och fönster.
2018
Invändig rustning samt låssystem/taggar.
EPC
Renovering av fasader (puts)
2019
Beslag till stolar i salongen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin och fastighetsförvaltare
Magnus Persson 2016-12-23, Generellt underhållsbehov av teatern
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-09, Generellt
underhållsbehov på Mariestads teater.
Expedieras till:
Fastighetschef Bo Theorén, Fastighetsförvaltare Magnus Persson, Kulturchef Maria Henriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 2

Dnr 2017/00001

Detaljbudget för kultur- och fritidsverksamheten 2017

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar om detaljbudget år 2017 för kultur- och
fritidsverksamheterna i enlighet med upprättade förslag.
Ida Ekeroth (S) samt Linnéa Wall (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit kommunstyrelsen att besluta om
upprättat förslag till budget år 2017 för kommunstyrelsens verksamheter. Budgeten
fasställs av kommunstyrelsen 2017-01-16. Kulturavdelningen och fritidsavdelningen
ingår i kommunstyrelsens verksamheter.
Kulturchefen och fritidschefen har upprättat förslag till detaljbudget för sina
respektive verksamheter. Förslagen presenteras på sammanträdet.
Underlag för beslut

Förslag till detaljbudget år 2017 för fritidsverksamheten
Förslag till detaljbudget år 2017 för kulturverksamheten
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-03,
Detaljbudget för kultur- och fritidsverksamheten 2017

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Kulturchef Maria Henriksson
Ekonomichef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Sida 5

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 3

Dnr 2015/00240

Biblioteksplan för Mariestads kommun

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner det upprättade förslaget till biblioteksplan för
Mariestads kommun och beslutar att skicka förslaget på remiss till sektor utbildning,
sektor ledning, sektor stöd och omsorg, MTG IT, Läseklubben, Närhälsan – BVC
samt till Vadsbogymnasiets elevråd.
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.
Nuvarande plan reviderades senast 2005 och den omfattar endast folkbibliotek vilket
innebär att den inte längre är aktuell.
Enligt 17 § i bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha antagna
biblioteksplaner. Biblioteksplanen har stor betydelse för att stärka och utveckla
bibliotekens roll i kommunen. Upprättat förslag till biblioteksplan för Mariestad tar
upp tre övergripande mål; litteratur, demokrati och samverkan. Planen beskriver även
folkbiblioteket inklusive filial och den breda verksamhet som bedrivs där. Planen tar
även upp och beskriver de kommunala skolbiblioteken samt ger en beskrivning av
nuläge, framtida utmaningar, målområden och aktiviteter.
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt föreslår att förslag till biblioteksplan skickas på
remiss till sektor utbildning, sektor ledning, sektor stöd och omsorg, MTG IT,
Läseklubben, Närhälsan – BVC samt till Vadsbogymnasiets elevråd. Remissvar/
synpunkter på planen ska lämnas till bibliotekschef Ragnhild Brandstedt senast 201702-10.
Inkomna remissvar kommer därefter att sammanställas och förslaget till
biblioteksplan revideras utifrån synpunkterna för att sedan överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2016-12-21,
Biblioteksplan för Mariestads kommun
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-29, Förslag
till biblioteksplan för Mariestads kommun.
Förslag till biblioteksplan för Mariestads kommun 2017-2020
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 3 (forts).
________________________________

Bibliotekslagen
Utdrag ur skollagen

Expedieras till:
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
Kulturchef Maria Henriksson
Sektor utbildning
Sektor ledning
Sektor stöd och omsorg
MTG IT
Närhälsan, BVC
Vadsbogymnasiets elevråd
Läseklubben

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 6

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Sida 7

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 4

Dnr 2016/00477

Förfrågan om att få köpa de hästvagnar som ingår i Vadsbo
museums samlingar

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte avyttra någon av vagnarna ur Vadsbo
museums samling till Vallentuna vagnsmuseum utan arbetar vidare enligt tidigare
beslutade utplacering av vagnarna (Kfu § 89/15) efter samlingsförvaltningspolicyns
gallringsplan.
Bakgrund

Vallentuna vagnsmuseum har inkommit med en förfrågan om att få köpa de
hästvagnar som finns i Vadsbo museums samlingar. I sin förfrågan uppger
Vallentuna vagnsmuseum att de har för avsikt att öppna ett vagnsmuseum i
Mariestad och visa upp vagnarna där.
Vallentuna vagnsmuseum har tidigare inkommit med en skrivelse till Mariestads
kommun med förfrågan om att få öppna ett museum i den gamla kvarnen. Detta
ärende hanterades av kommunstyrelsen 2016- 05-16 och har överlämnats till
stadsplanechefen för vidare beredning.
Det finns inga egentliga hinder för privata aktörer att bygga upp ett museum. Det
står var och fritt att starta och driva museiverksamhet.
Som besöksmål har dock inte vagnar den dragningskraft hos allmänheten som man
skulle kunna önska. Föremål från 1700- och 1800-talen måste visas på ett annat sätt,
då dagens publik har svårt att relatera till dem. I samtal med bland annat kulturchefen
och antikvarien i Vallentuna kommun samt ordföranden i Vagnshistoriska sällskapet
bekräftas Vadsbo museums uppfattning om framtiden för den här typen av museum.
Att satsa på ett vagnsmuseum som inte direkt är kopplat till hästar, har en relativt
smal intressegrupp. I ett område med få utövare av ekipagekörning finns det stor risk
att ett vagnsmuseum inte genererar några höga besökssiffror. Ett anläggande av ett
sådant museum för föregås av en grundlig omvärldsanalys och lokalutredning. Flera
museer i Skaraborg har en mängd vagnar och fram till hösten 2016 ha även det
privata vagnsmuseet utanför Vara funnits tillgängligt.
Genom att samla ihop Vadsbo museums vagnar och skapa ett vagnsmuseum ger inga
fördelar för samlingen, varken för vagnarna eller för besöksmålsutvecklingen.
Vadsbo museum föreslår därför att utskottet beslutar att arbeta vidare enligt den
tidigare beslutade utplaceringen av vagnarna enligt samlingsförvaltningspolicyns
gallringsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2017-01-10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 4 (forts).
________________________________
Underlag för beslut

Skrivelse från Vallentuna vagnsmuseum 2016-12-13, Förfrågan att få köpa vagnarna
ur Vadsbo museums samling
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2016-12-20, Förfrågan om
att få köpa de hästvagnar som ingår i Vadsbo museums samlingar
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-21,
Förfrågan om att få köpa de hästvagnar som ingår i Vadsbo museums samlingar
Kf § 89/15 – Flytt och utlån av vagnarna på Vadsbo museum
Kfu § 8/16 – Gallring av vagnarna på Vadsbo museum
Kfu § 24/16 – Vagnsmuseum i Mariestad

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Kulturchef Maria Henriksson
Vallentuna vagnsmuseum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 9

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 5

Dnr 2016/00486

Ansökan om medfinansiering för återställande av den maritima
miljön vid fyrvaktarhamnen Nolhagen nedre

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Bakgrund

Mariestads Fyrsällskap har under ett antal år renoverat fyrar belägna vid
Mariestadssjön. För denna gärning har fyrsällskapet erhållit ett brett stöd från såväl
Mariestads kommun som från enskilda företag och från privatpersoner.
Det arbete som ligger närmast i tur för Fyrsällskapet, är att återställa den maritima
miljön vid den gamla fyrvaktarhamnen vid Nolhagen nedre. En viktigt del i arbetet
kommer att vara att ta bort vassen och återställa vattenytan. Fyrsällskapet måste köpa
dessa tjänster och söker därför bidrag från Mariestads kommun om 15 000 kronor.
Mariestads Fyrsällskap utför en viktig kulturgärning för området genom att återställa
gamla fyrar och maritima miljöer som både är, och har varit, en viktig del av
Mariestads natur- och kulturlandskap. Föreningens arbete verkar i riktning mot
Vision 2030 och kulturavdelningen har möjlighet att inom ramen för sin budget bidra
med 5 000 kronor till arbetet med att återställa den maritima miljön vid
fyrvaktarhamnen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Mariestads Fyrsällskap 2016-12-12
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-12-29, Ansökan om bidrag
för återställande av fyrvaktarhamnen
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-02, Ansökan
om medfinansiering för återställande av den maritima miljön vid fyrvaktarhamnen
Nolhagen nedre

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sida 10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 6

Dnr 2016/00481

Medverkan i Göteborgs internationella konstbiennal - extended,
GIBCA (hösten 2017)

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet avslår ansökan från Kulturallians Mariestad om
medfinansiering för medverkan i Göteborgs Internationella Konstbiennal –
Extended.
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bjuda in styrelsen för Kulturallians
Mariestad för att diskutera framtida samarbetsformer.
Bakgrund

Kulturallians Mariestad har inkommit med en ansökan om bidrag till finansiering av
medverkan i Göteborgs Internationella Konstbiennal – Extended september till
november. Föreningen ansöker om 45 000 kr för detta.
Under temat ”sekularitet” vill Kulturallians Mariestad lyfta medverkan i GIBCA Extended (Göteborgs Internationellla Konstbiennal – Extended september till
november 2017) till att omsluta hela Mariestad. Mariestad har ett stort antal
nyanlända. Sekularitet står för särskiljandet av religiös tro från staten. Inom samtida
västerländska demokratiska stater söker man skapa förutsättningar för att
upprätthålla och skydda medborgerliga fundament som politisk och social jämlikhet,
minoriteters rättigheter och den juridiska separationen mellan det privata och
offentliga. Det sekulära samhällets styrka består i att detta tillåter olika levnadssätt att
samexistera genom skyddandet av rättigheter.
Genom att ha sekularitet som tema på en konstbiennal hoppas arrangörerna att
integrationsprocesserna kan utvecklas på ett konstruktivt sätt.
Inför konstbiennalen planeras workshops, paneldebatter, seminarier och kulturmöten
inom konst, litteratur, musik och gastronomi.
Ekonomi
Arvoden till artister/föreläsare

50.000.-

Lokal/hyrkostnader

10.000.-

Tillstånd

1.000.-

Marknadsföring/media

20.000.-

Transporter

9.000.______

Summa
Justerandes signatur

90.000 kr
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Sida 11

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 6 (forts).

___________________________
Kulturallians Mariestad föreslår att Mariestads kommun finansierar med 50 procent
och föreningarna finansierar med 50 procent.
Västra Götalandsregionens kulturnämnd driver tre internationella festivaler och man
har ambitionen att dessa festivaler ska få förgreningar ut i regionen. Det är Göteborg
Film Festival, Konstbiennalen (GIBCA) samt Dans- och teaterfestivalen.
Göteborg Internationella Konstbiennal (GBCA) är en av Sveriges största
konsthändelser och utgör en viktig arena för ett omfattande internationellt
kulturutbyte inom fältet för samtidskonst. Med anledning av regionens ambition och
biennalens dignitet ser kulturavdelningen gärna att Kulturallians Mariestad deltar och
kulturavdelningen samverkar i möjligaste mån. Kulturavdelningen har dock inte
möjlighet att möta Kulturallians Mariestads förslag på finansiering inom ramen för
sin budget, utan föreslår en medfinansiering på 10 000 kr under förutsättning att
Kulturallians Mariestad utvecklar tydligare idéer kring de aktiviteter som ska ingå i
biennalen.
Underlag för beslut

Skrivelse från Kulturallians Mariestad 2016-12-05, Projektidé: Göteborgs
Internationella Konstbiennal – Extended september – november 2017
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-12-29, Medverkan i
Göteborgs Internationella Konstbiennal - Extended, GIBCA (hösten 2017)
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-02, Ansökan
om medfinansiering för medverkan i Göteborgs internationella konstbiennal –
extended GIBCA

Expedieras till:
Kulturchef Mariestad
Kulturallians Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Sida 12

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 7

Dnr 2016/00482

Förslag om utveckling av nationaldagsfirandet

Kultur- och fritidsutskottet beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet avslår ansökan från Kulturallians Mariestad om
medfinansiering av ett utvecklat nationaldagsfirande.
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bjuda in styrelsen för Kulturallians
Mariestad för att diskutera framtida samarbetsformer.
Bakgrund

Kulturallians Mariestad har inkommit med en projektidé på ett utvidgat
nationaldagsfirande i Mariestad. För att kunna genomföra förslagen i projektidén
ansöker Kulturallians Mariestad om en summa på 100 000 kr från kommunen.
Summan ska i första hand täcka kostnader för en koordinator, artister och
marknadsföring.
Nationaldagsfirandet är en i grunden möjlighet att visa upp den svenska kulturens
bredd och djup historiskt in i nutid via ett interkulturellt perspektiv.
Inom Kulturallians Mariestad finns det önskemål om att kunna nå fler grupper för
nationaldagsfirandet, att göra det till en familjetradition och skapa möten mellan olika
genrer och generationer.
Nationaldagsfirandet utgår i dagsläget från Marieholm och Kulturallians Mariestad
föreslår att det ska förlängas till platser som hamnen och Karlsholme för att knyta
samman centrala Mariestad. Avståndet mellan platserna är gångavstånd och
evenemangen behöver inte konkurrera med varandra. Mellan Karlsholme och
Marieholm finns ett antal aktiviteter som äventyrsgolf, boulebana, volleybollbana,
aktiviteter i hamnen etc.
Kulturallians Mariestad föreslår att nationaldagsfirandet börjar kl 10.00 med en
marsch från Nya torget till Karlsholme och pågår fram till kl 14.00. Marschen
fortsätter från Karlsholme till Marieholm och kl 13.00 börjar det traditions-enliga
nationaldagsfirandet på Marieholm. I hamnen fortsätter sedan evenemangen från kl
17.00 och pågår fram till kl 22.00. Hamnens aktiviteter kretsar kring gastronomi och
gatumusikanter.
I marschen från torget deltar olika kulturföreningar med sina folkdräkter. Marschen
till Marieholm startar på Karlsholme och är den traditionella, med drillflickor och
orkester.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 13

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 7 (forts).

__________________________
Ekonomi
Arvoden till artister o koordinator

60.000.-

Lokal/hyrkostnader

10.000.-

Tillstånd

1.000.-

Marknadsföring/media

20.000.-

Transporter

9.000.______

Summa

100.000 kr

Kulturallians Mariestad är en allmännyttig, nybildad ideell opolitisk förening utan
vinstintressen, vars syfte är att ta tillvara kulturföreningars gemensamma intressen i
kulturfrågor, samordna kulturaktiviteter samt driva och fungera som remissinstans i
kulturpolitiska frågor. Föreningen har tidigare funnits i form av ett nätverk,
Kulturskaran, som bildades år 2013.
Kultur- och fritidsutskottet har under 2016 arbetat med frågan om
nationaldagsfirande. På utskottets sammanträde 2016-11-08 fastställdes programmet
och upplägget för 2017 års firande. Beslutet går i korta drag ut på att evenemanget är
förlagt till Marieholm och kulturavdelningen ansvarar för: stipendieutdelning,
nationaldagstalare, underhållning som främst framförs av unga förmågor från
Mariestads teater och musikliv. Evenemanget hålls samman av en konferencier och
man behåller 2016 års scenkoncept. Vadsbo museum fortsätter sitt sedvanliga
öppethållande med sommarutställning, marknadsstånd och barnaktiviteter. Utskottet
ser gärna ett fortsatt samarbete med cykeltävlingen Oxtrampet.
Gällande Kulturallians Mariestads förslag finns inga motsättningar kring att bygga
på/genomföra fler aktiviteter under nationaldagen. Att föreningar bidrar till
nationaldagsfirandet gynnar stadens mötesplatser. Kulturchefen föreslår därför att
samtliga inblandade samlas för att synkronisera en tidtabell där alla genomför sina
aktiviteter. Detta ger besökarna möjlighet med att uppleva de olika händelserna.
Varje aktör sköter dock ”sitt” nationaldagsfirande (sin aktivitet) men försöker koppla
det till övriga firandet med dialog och tidschema. Varje aktör måste även ansvara för
sin egen budget. Kulturavdelningen har ingen möjlighet att tillgodose Kulturallians
Mariestads finansieringsbehov om 100 000 kronor inom ramen för verksamhetens
budget. Kulturavdelningen måste prioritera det uppdrag som kultur- och
fritidsutskottet har gett verksamheten i uppdrag att genomföra.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Kulturallians Mariestad 2016-12-05, Projektidé: Ett utvidgat
nationaldagsfirande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 7 (forts).

____________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-12-29, Förslag om
ett utvidgat nationaldagsfirande
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-02, Förslag
från Kulturallians Mariestad om ett utvidgat nationaldagsfirande

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kulturallians Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 15

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 8

Dnr 2016/00484

Skolgårdsprojekt - utsmyckning av skolgårdarna på de nya
skolorna Unica och Prisma

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet avslår ansökan från Panncentralen Galleri Konstförening
om finansiering av skolgårdsprojekt för utsmyckning av skolgårdarna på de nya
skolorna Unica och Prisma.
Bakgrund

Panncentralen Galleri Konstförening har inkommit med en skrivelse till
kulturavdelningen med förfrågan om att skapa ett ”skolgårdsprojekt” i anslutning till
de nya skolorna Unica och Prisma, där det är tänkt att eleverna ska medverka i
projektet och ta del av utsmyckningen av sin vistelsemiljö. Kommunens finansiering i
projektet är beräknad att uppgå till en kostnad om 92 500 kronor.
Panncentralen är en ideell förening som sedan år 2000 arbetar med konsthantverk,
kulturuttryck och kulturfrågor i Mariestad. Föreningen har under sex år drivit olika
riktade projekt som till exempel ”Barn som curator”, ”Skulpturpark för barn” samt
nu även pågående integrationsprojekt tillsammans med olika målgrupper i de norra
delarna av länet.
Panncentralen har sedan två år tillbaka haft ett samarbete med konstnären Stefan
Rydéen. Rydéen är en erkänd konstnär som ofta arbetar i offentliga miljöer, bland
annat utvecklar han skolmiljöer för barn och unga.
I Mariestad byggs just nu två nya F-6-skolor. Med anledning av detta har
Panncentralen varit i kontakt med kommunens kultursamordnare för att undersöka
om det finns pengar avsatta i budgeten för utsmyckning av skolorna. Panncentralen
önskar få besked om det är möjligt att skapa ett ”skolgårdsprojekt” där eleverna är
medverkande i utsmyckningen av sin nya vistelsemiljö.
Panncentralens förslag till budget för projektet uppgår till 185 000 kronor där det är
tänkt att Mariestads kommun ska medfinansiera projektet med 50 procent (92 500
kronor), 30 procent ska vara regionalt stöd och 20 procent ska komma från lokala
fonder alternativt annan finansiering.
Kulturavdelningen delar Panncentralens intresse för konstnärlig utsmyckning/
installationer på de nya skolorna. Finansieringen av utsmyckning på skolorna är i
dagsläget inte klar. Skolorna byggs av NCC inom ramen för ett partneringkoncept.
Finns det pengar kvar i projektet för offentlig utsmyckning bör detta genomföras.
Hänsyn bör dock tas till kommunens upphandlingsskyldighet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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___________________________
Även om summan för utsmyckning faller under prisbasbeloppet bör eventuella
förslag på utsmyckning konkurrensutsättas. Kriterier bör också finnas i riktning mot
kommunens Vision 2030 om Mariestad som ett centrum för trädgårdens hantverk
och styra eventuell utsmyckning/installationer mot ett trädgårds och land-art tema.
Mariestads kommun ser gärna ett samarbete med Panncentralen i ett projekt där
eleverna är med och medverkar till utsmyckningen av sin vistelsemiljö, men i
dagsläget är allt för många faktorer oklara, inte minst kopplat till finansiering och
därför kan inte kommunen ta ställning till finansiering av ”skolgårdsprojektet”.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Panncentralen, Gert Winberg 2016-12-02
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-12-29,
Skolgårdsprojekt – utsmyckning av skolgårdarna på de nya skolorna Unica och
Prisma
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2016-12-29, Förslag
till projekt för att utsmycka skolgårdarna på de nya skolorna Unica och Prisma

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Panncentralen Galleri Konstförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/00485

Ansökan om medfinansiering för projekt ”Lokala
kulturpersonligheter”

Kultur- och fritidsutskottet beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet avslår ansökan från Kulturallians Mariestad om
medfinansiering av projektet ”Lokala kulturpersonligheter ”.
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bjuda in styrelsen för Kulturallians
Mariestad för att diskutera framtida samarbetsformer.
Bakgrund

Kulturallians Mariestad har till kultur- och fritidsutskottet inkommit med en ansökan
om medfinansiering om 50 000 kronor för projektet ”Lokala kulturpersonligheter ”.
Syftet med projektet är att undersöka och skapa plats i det offentliga rummet för
personer som kommer från Mariestad. Det kan till exempel vara Emanuella Carlbeck
som redan idag har sin Mosterdag eller Birgitta Andersson som skulle kunna ha
Teskedsgummans dag. Utöver detta finns Jan Rippe och många andra personligheter
som kan lyftas fram.
Kulturallians Mariestad söker via Grevillis fond 50 000 kr för detta pilotprojekt och
föreningen ansöker om samma summa från Mariestads kommun.
Kulturallians Mariestad är projektägare och ska i samråd med Mariestads kommun,
kulturchef Maria Henriksson, utse en resurs som kan genomföra pilotprojektet.
Föreningen och kommunen ska fungera som bollplank och handledare under
projekttiden.
Uppdraget är att ta fram till exempel tjugo personer som på kulturellt eller annat sätt
satt Mariestad på kartan under sin livsgärning. Det kan både vara nu levande
personer som personer som gått ur tiden. Projekttiden är beräknad till deltid under
fem månader. (Två veckor för att lägga upp format och eventuella frågor till
intervjuer, cirka tre månader till marknadsundersökning/intervjuer/
efterforskning och slutligen cirka en och en halv månad för sammanställning och
färdigställande av underlag).
Ekonomi
Projektarvode

53.500

Lokalkostnader

4.000

Marknadsföring

26.500

Reskostnader 300 mil x 27 kr
Justerandes signatur

8.100
Utdragsbestyrkande
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___________________________
Färdigställande av underlag

5.000

Förtäring Öppet Hus

2.900
______

Summa

100.000 kr

Mariestad har många intressanta kulturpersonligheter som är värda att lyfta fram,
men Kulturallians Mariestad behöver utveckla tydligare vad man vill göra med dem
och vilket forum ska de lyftas fram; gäller det en fokusdag på biblioteket, ta fram en
bok/film eller är det i form av aktivitetsdagar i staden? Det kan också vara värt för
Kulturallians Mariestad att omgående ”trycktesta” idén på några idag levande
kulturpersonligheter för att ta del av hur de ställer sig till förslaget, och i vilken form
som dessa i så fall skulle kunna tänka sig att medverka. Utefter detta kan projektidén
ytterligare utvecklas. Det kan också vara angeläget att ytterligare identifiera vilka
andra aktörer som i så fall borde medverka i projektet. Görs aktiviteterna i eventform
kan det till exempel vara värt att samverka med Tillväxt Mariestad.
Kulturchef Maria Henriksson uppger att det i dag är omöjligt att bevilja ansökan om
50 000 kronor inom ramen för verksamhetens budget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Kulturallians Mariestad 2016-12-05, Projektidé: Lokala
kulturpersonligheter
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-12-29, Ansökan om
medfinansiering för projektet Lokala kulturpersonligheter
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-01-.02,
Ansökan om medfinansiering till projektet ”Lokala kulturpersonligheter”

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kulturallians Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-01-10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 10

Dnr 2016/00209

Återrapportering av arrangemanget Mariestads kultur- och
skördefest 2016

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Kultur & Co samordnar varje år Kultur- och skördefesten genom att ansvara för
projektledning, tryckning av gemensamt program, marknadsföring med mera.
Föreningen mottog hösten 2016 ett bidrag från Mariestads kommun om 50 000
kronor. Föreningen har nu skickat in en projektrapport, en årsrapport samt ett
preliminärt bokslut för år 2016 som redovisning över genomfört evenemang.
Underlag för beslut

Preliminärt bokslut 2016 för Kultur & Co
Årsrapport 2016 för Kultur & Co samt evenemanget Kultur- och skördefesten
upprättad av styrelsen för Kultur & Co
Projektrapport Kultur- och skördefesten 2016 upprättad av Sofia Guldbrand 201609-26
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-11-24, Information
– återrapport ekonomiskt stöd Kultur- och skördefest 2016
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Återrapport av
arrangemanget Kultur-och skördefest 2016

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kultur & Co

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/00336

Kulturskola i Mariestads kommun

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen och musikskolechefen i uppdrag att
inrätta en projektgrupp för att upprätta ett förslag till en kulturskola i Mariestads
kommun. Ett första steg i uppdraget är att upprätta ett förslag till innehåll/
verksamhet i kulturskolan.
2. Kultur-och fritidsutskottet beslutar att 2017-01-23 genomföra en workshop på
musikskolan med berörda tjänstemän för att diskutera innehåll och verksamhet i
kulturskolan. (Workshopen börjar klockan 15.00). Ida Ekeroth (S) samt Therese
Boman Nordlie (C) är musikskolechefen behjälplig med dagordningen för
workshopen.
3. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att efter genomförd workshop (2017-01-23)
etablera en styrgrupp för projektet.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet diskuterar förutsättningar för att etablera en kulturskola i
Mariestads kommun.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 3388

Uppdrag till kommunchefen

Drogförebyggande arbete

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att tillskriva
samtliga föreningar som erhåller bidrag från kommunen och uppmana dem att
beskriva hur de arbetar förebyggande mot droger i linje med det idrottspolitiska
programmet.
__________________________
Teskedsgumman 50 år

Med anledning av att det i år är 50 år sedan mariestadsfödda skådespelerskan Birgitta
Andersson gestaltade Teskedgumman i Sveriges Televisions julkalender (1967),
beslutar kultur- och fritidsutskottet att ge kulturchefen i uppdrag att upprätta ett
förslag till hur Mariestads kommun kan hedra/uppmärksamma Birgitta Andersson.

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur
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Dnr 2016/00045

Handlingar att anmäla

Västra Götaland – en fristad i världen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd inbjuder till ett informations- och
dialogmöte om vad det innebär att vara en fristad för publicister och konstnärer vars
yttrandefrihet är hotad. Mötet hålls i Uddevalla den 17 februari 2017. Inbjudan
anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Halmstadkonferensen – Ska allt finnas på allas bibliotek?

Inbjudan till Halmstadskonferensen den 22-24 mars 2017 under temat ”Ska allt
finnas på allas bibliotek”? anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Diplom för genomförda sommarlovsaktiviteter

Diplom från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för
genomförda sommarlovsaktiviteter för kommunens barn och unga sommaren 2016
anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

