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§ 25

Inrättande av Konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall
Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden inrättar ett Konsthallsråd för Gustavsbergs
Konsthall.
2. Beskrivning av uppgifter och arbetsformer fastställs.
3. Kultur- och fritidsnämnden fastställer att kommunens representanter
ska bestå av två tjänstemän som utses av kommundirektören och två
politiskt förtroendevalda som utses av kultur- och fritidsnämnden.
De två politiker som väljs är Fredrik Sneibjerg (FP) som ordförande
och Peter Ekroth (S) som ledamot i Konsthallsrådet
Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning
Värmdö kommun övertog Gustavsbergs konsthall från den Ideella föreningen
Gustavsbergs Konsthall (IFGK) den 1januari2015. Av överlåtelseavtalet
framgår att kommunen ansvarar för att ett konsthallsråd inrättas. Rådet ska
bestå av representanter som väljs genom den ideella föreningen och
representanter för Värmdö kommun.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås inrätta ett konsthallsråd för Gustavsbergs
Konsthall i enlighet med avtalet.
Uppgifter och arbetsformer för konsthallsrådet föreslås.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Inrättande av Konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall,
20 15-03-19.
Yrkanden
Mica Nordström (C) yrkar Fredrik Sneibjerg (FP) blir vald som ordförande.
Karin Aaseby (S) yrkar att Peter Ekroth (5) blir vald som ledamot.
Beslutsgång
Ordförande frågar om Mica Nordströms (C) yrkande ska bifallas eller ej och
finner att det bifalles.
Ordförande frågar om Karin Aasebys yrkande ska bifallas eller ej och finner att
det bifalles.
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Inrättande av Konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden inrättar ett Konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall.
2. Beskrivning av uppgifter och arbetsformer fastställs.
3. Kultur- och fritidsnämnden fastställer att kommunens representanter ska bestå av
två tjänstemän som utses av kommundirektören och två politiskt förtroendevalda
som utses av kultur- och fritidsnämnden.

Besi utsn ivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning
Värmdö kommun övertog Gustavsbergs konsthall från den Ideella föreningen
Gustavsbergs Konsthall (IFGK) den 1januari 2015. Av överlåtelseavtalet framgår att
kommunen ansvarar för att ett konsthallsråd inrättas. Rådet ska bestå av representanter
som väljs genom den ideella föreningen och representanter för Värmdö kommun.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås inrätta ett konsthallsråd för Gustavsbergs Konsthall
i enlighet med avtalet.
Uppgifter och arbetsformer för konsthallsrådet föreslås.

Bakgrund
Värmdö kommun övertog Gustavsbergs Konsthall från den Ideella föreningen
Gustavsbergs Konsthall (IFGK) den 1januari 2015. Av överlåtelseavtalet framgår att
kommunen ansvarar för att ett konsthallsråd inrättas.

Ärendebeskrivning
1 överlåtelseavtalet mellan den Ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall (IFGK)
regleras att kommunen ska säkerställa att ett konsthallsråd inrättas i syfte att stödja och
värna konsthallens konstnärliga kvalitet och inriktning. Vidare anges att antalet
rådsmedlemmar inte ska överstiga 10 och för tillsättningen av rådets medlemmar
ansvarar IFGK, eller av IFGK utsedda, för 50 procent och Värmdö kommun för 50
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procent.

Konsthallsrådets uppgifter och arbetsformer
Uppgifter och arbetsformer för konsthallsrådet bör fastställas.

§ Konsthallsrådets uppgifter
Konsthallsrådet ska stödja och värna konsthallens konstnärliga kvalitet och inriktning på
samtida konsthantverk.

§ Konsthallsrådets sammansättning
Konsthallsrådet ska bestå av åtta ledamöter. Inga ersättare ska finnas.
Hälften av ledamöterna utses av Värmdö kommun och hälften av ledamöterna utses av
en expertgrupp utsedd av Ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall (TFGK).
Kommunens förtroendevalda representanter i rådet väljs av kultur- och fritidsnämnde
n.

§ Sammanträdestider och kallelser
Rådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Sammanträden ska också hål
las när ordföranden anser att det behövs. Ordföranden har ansvaret för att se till att leda
möterna kallas till rådets sammanträden. Kallelsen ska skickas med e-post, eller efter
särskilt önskemål per post, till rådets ledamöter senast en vecka innan rådets samma
n
träde.

§ Sammanträden
Rådet ska sammanträda minst två gånger per år. Vid det första mötet fastställs datum
för
ordinarie möten under hela året.
Rådet kan bjuda in sakkunniga, tjänstemän, föreläsare eller andra gäster till sina möten.
Ordföranden beslutar vilka utöver rådets ledamöter som har rätt att närvara vid rådets
sammanträden.
Sekreteraren för minnesanteckningar vid varje sammanträde. Minnesanteckningar från
rådets sammanträden är allmänna handlingar och ska registreras i kommunens ärende
hanteringssystem.

§ Ekonomi
De politiska företrädarna uppbär sammanträdesarvode enligt “Bestämmelser om ersätt
ning till förtroendevalda med flera i Värmdö kommun”.
Rådet har ingen egen budget.
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§ Ordförande
Ordförande i konsthallsrådet ska vara politisk förtroendevald i kultur- och
fritidsnämnden och utses av kultur- och fritidsnämnden.

Representanter i konsthallsrådet
Eftersom den ideella föreningen upphör och därför inte på sikt kan utse representanter
i Konsthallsrådet har föreningen inrättat en expertgrupp. Expertgruppen ska utse 50
procent av ledamöterna i Konsthallsrådet, dvs, fyra ledamöter.
—

—

Värmdö kommun ska enligt förslaget till uppgifter och arbetsformer utse fyra ledamöter
i Konsthallsrådet. Dessa föreslås vara två tjänstemän som utses av kommundirektören
och två politiskt förtroendevalda som utses av kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och
fritidsnämnden ska även utse ordförande bland sina ledamöter.

Bedömning
1 enlighet med det överlåtelseavtal som Värmdö kommun ingått bör ett konsthallsråd
inrättas, benämnt Konsthallsrådet för Gustavsbergs konsthall.
Konsthallsrådets uppgifter och arbetsformer bör fastställas, vilka föreslås i föreliggande
dokument.
Konsthallsrådet är inte att likställa med kommunens övriga råd, såsom till exempel
Pensionärsrådet och Skärgårdsrådet då dess framförallt har till uppgift att fungera som
en länk mellan medborgargrupper och Värmdö kommun.

Ekonomiska konsekvenser
Inrättandet av ett konsthallsråd har ekonomiska konsekvenser men endast i ringa
omfattning och främst i form av arbetstid.
Konsekvenser för miljön
Inga konsekvenser för miljön har identifierats.
Konsekvenser för medborgarna
Konsekvenser för medborgarna är positiva genom att konsthallsrådet ska bidra till att
stödja och värna konsthallens konstnärliga kvalitet och inriktning.
Konsekvenser för barn
Inga särskilda konsekvenser för medborgarna har identifierats, utöver angivna
konsekvenser för medborgare.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kultur- och fritidsavdelningen samt genom dialog med
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representant för den Ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall.

Sändlista för beslutsexpediering
Ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall
Författningssamling

Pia Andersen
Sektorschef kultur och utbildning
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