Sammanträdesprotokoll
2018-12-12

Kultur- och fritidsnämnden
§ 59

Motionssvar – Residency program (KFN18/47)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.
Yrkanden
Gunnar Mossberg (M) yrkar enligt arbetsutskottets förslag.
Per Sjödin (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Sivert Åkerljung (KD) ställer yrkandena
under proposition och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Omröstning begärd och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar enligt arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som yrkar bifall till
motionen röstar nej.
Omröstningsresultat
8 röstar ja, 5 röstar nej. Ingen avstår.
Ordförande (KD) finner därmed att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Sammanfattning
Miljöpartiet har in en motion föreslagit ett Residence Ekerö kan vara en plats där
olika kunskaper och erfarenheter kan mötas och utvecklas, i gränslandet mellan
konstnärligt arbete, pedagogiskt arbete, forskning och samhällsbyggnad. Konceptet
går ut på att kommunen bjuder in kulturutövare från olika delar av världen som bor i
kommunen en kortare tid medan hen jobbar på ett konstprojekt som ska resultera i
ett konstarrangemang. Förslaget är att kultur- och fritidsförvaltningen:
- begär medlemskap i föreningen Res Artis för kommunens räkning
- utreder intresset bland kulturutövare i kommunen att delta i Residence Ekerö
- utreder tänkbara samarbetspartners inom den kommunala förvaltningen och i det
lokala näringslivet
- utreder möjlig bostad/ateljé där konstnären kan bo under vistelsen i kommunen.
Ett alternativ till detta är att erbjuda en konstnär att utarbeta ett konstprojekt som är
en del av konstnärlig gestaltning i kommande nybyggnadsprojekt som i motsvarande
mån involverar lokala föreningar, boende och andra samarbetsparter.
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Kultur- och fritidsnämnden
Även i ett sådant projekt finns möjlighet att koppla ihop detta med händelser eller
företeelser i andra delar av världen alternativt söka konstnärer med annan bakgrund
än svensk.
En förutsättning för att starta ett sådant projekt är att budgeterade medel ställs till
kultur- och fritidsnämndens förfogande för ett utökat konstuppdrag.

Beslutsunderlag
 Motion - Residency program
 § 16 KF 2018-03-06 Motion - Residency program
 § 94 KSau 2018-05-15 Motion - Residency program
 Motionssvar - Residency program
 §41 KFNau Motionssvar – Residency program
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsförvaltningen
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2018-12-12
Kultur- och fritidsnämnden

Voteringslista: § 59
Ärende: Motionssvar – Residency program, KFN18/47
Voteringslist(or)
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen

Ledamot
Gunnar Mossberg (M), vice ordförande
Hans Cronmark (M), ledamot
Monica Wallenius (M), ledamot
Maria Kvarnheden (M), ledamot
Mia Heurlin Norinder (C), ledamot
Sivert Åkerljung (KD), ordförande
Gunilla Lindberg (L), ledamot
Per Sjödin (S), 2:e vice ordförande
Ingrid Leander (S), ledamot
Marius Billy (MP), ledamot
Robert Oberascher (Ö), ledamot
Kerstin Balck-Ahlén (M), ersättare
Per Ahlqvist (M), ersättare
Resultat

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
8
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Motionssvar
2018-11-19
Elisabet Lunde
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen
Elisabet.lunde@ekero.se

fritidsnämnden

Kultur och

Motionssvar – Residency program
Dnr KFN18/47
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet har in en motion föreslagit ett Residence Ekerö kan vara en plats där
olika kunskaper och erfarenheter kan mötas och utvecklas, i gränslandet mellan
konstnärligt arbete, pedagogiskt arbete, forskning och samhällsbyggnad. Konceptet
går ut på att kommunen bjuder in kulturutövare från olika delar av världen som bor i
kommunen en kortare tid medan hen jobbar på ett konstprojekt som ska resultera i
ett konstarrangemang. Förslaget är att kultur- och fritidsförvaltningen:
- begär medlemskap i föreningen Res Artis för kommunens räkning
- utreder intresset bland kulturutövare i kommunen att delta i Residence Ekerö
- utreder tänkbara samarbetspartners inom den kommunala förvaltningen och i det
lokala näringslivet
- utreder möjlig bostad/ateljé där konstnären kan bo under vistelsen i kommunen.
Ett alternativ till detta är att erbjuda en konstnär att utarbeta ett konstprojekt som är
en del av konstnärlig gestaltning i kommande nybyggnadsprojekt som i motsvarande
mån involverar lokala föreningar, boende och andra samarbetsparter.
Även i ett sådant projekt finns möjlighet att koppla ihop detta med händelser eller
företeelser i andra delar av världen alternativt söka konstnärer med annan bakgrund
än svensk.
En förutsättning för att starta ett sådant projekt är att budgeterade medel ställs till
kultur- och fritidsnämndens förfogande för ett utökat konstuppdrag.
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Beslutsunderlag
Motion 2018-03-06
§ 16 KF 2018-03-06
§ 94 KSau 2018-05-15
Motionssvar 2018-11-19 Residency program, KFN 18/47
Ärendet
Miljöpartiet har in en motion föreslagit ett Residence Ekerö som kan vara en plats
där olika kunskaper och erfarenheter kan mötas och utvecklas, i gränslandet mellan
konstnärligt arbete, pedagogiskt arbete, forskning och samhällsbyggnad. Konceptet
går ut på att kommunen bjuder in kulturutövare från olika delar av världen som bor i
kommunen en kortare tid medan hen jobbar på ett konstprojekt som ska resultera i
ett konstarrangemang. Förslaget är att kultur- och fritidsförvaltningen:
begär medlemskap i föreningen Res Artis för kommunens räkning
utreder intresset bland kulturutövare i kommunen att delta i Residence Ekerö
utreder tänkbara samarbetspartners inom den kommunala förvaltningen och i det
lokala näringslivet
utreder möjlig bostad/ateljé där konstnären kan bo under vistelsen i kommunen
Angränsande beslut
KF behandlade 2015 motion om att kommunen skulle ansöka om att bli fristad för
förföljda författare. Beslutet blev att ingen sådan ansökan skulle göras och motionen
ansågs därmed behandlad.
Process
För att bjuda in en artist från utlandet förutsätter det ett stipendium som bekostar
husrum/ateljé, ersättning för resekostnader och viss ersättning för uppehälle.
Tidsperioden då stipendiaten gästar kommunen är också mycket varierande men är
vanligtvis mellan 1-6 månader. En motsvarande kostnad för en fristadsförfattare
under ett år beräknades till 400 tkr.
Ett alternativ till detta är att erbjuda en konstnär att utarbeta ett konstprojekt som är
en del av konstnärlig gestaltning i kommande nybyggnadsprojekt som i motsvarande
mån involverar lokala föreningar, boende och andra samarbetsparter.
Med utgångspunkt från kommunens mål med konstnärlig gestaltning kan då sökas
konstnärer som är villiga att delta, projektleda och erbjuda kommuninvånarna en
öppen process för deltagande. Även i ett sådant projekt finns möjlighet att koppla
ihop detta med händelser eller företeelser i andra delar av världen alternativt söka
konstnärer med annan bakgrund än svensk. Med ett uttalat konstprogram som grund
skulle sökprocessen sedan följa den ordinarie för konstuppdrag.
Kommande bostadsprojekt där ett brett deltagande kunde vara möjlig är till exempel
Stenhamra centrum och Träkvista Torg samt skolutbyggnader.
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En förutsättning för att starta ett sådant projekt är att budgeterade medel ställs till
kultur- och fritidsnämndens förfogande för ett utökat konstuppdrag.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kultur och fritidsförvaltningen

Elisabet Lunde
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

