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Kommunförvaltningen
Rickard Wennerberg
telefon 0304-33 42 53
e-post: rickard.wennerberg@orust.se

Avgiftsbeläggning av utställningar och andra komersiella arrangemang i
konsthallen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Om konstföreningen önskar arrangera kommersiella arrangemang ska dessa
avgiftsbeläggas enligt taxa i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2019-02-14 § 8.
2. Utställningsverksamheten fortsätter enligt gällande avtal med konstföreningen.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge i förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på avgiftsbeläggning av utställningar och andra kommersiella
arrangemang i konsthallen.
Information i frågan lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Bedömning
Förvaltningen föreslår att avtalet med konstföreningen ska fortsätta som vanligt. Avtalet
reglerar hur utställningsverksamheten sköts. I fall att konstföreningen önskar arrangera
kommersiella arrangemang ska dessa avgiftsbeläggas enligt beslutad taxa xxxx.
För att göra provisionsbaserade utställningar krävs
- att verken har en högre kostnad för att det skall generera intäkter
- att utställningarna har en intendent som kan berätta om konsten
- att utställningarna är ”bevakade” så att de inte bärs ut
- kraven från utställaren kommer öka där konstnärerna betalar för en tjänst, vilket
kommer leda till ökade kostnader i investeringar och drift.
Efter diskussion med konstföreningen föreslår förvaltningen, eftersom
utställningsverksamheten i konsthallen sköts extremt effektivt både sett till ekonomi och
organisation, att utställningsverksamheten fortsätter enligt gällande avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
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Kommunförvaltningen
Rickard Wennerberg
telefon 0304-33 42 53
e-post: rickard.wennerberg@orust.se

Revidering av regler för Orust kulturpris
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anta de föreslagna ändringarna enligt bilaga ”Kulturpris – regler” daterad 2021-02-22.
Sammanfattning av ärendet
Stadgarna för Orust kulturpris antogs av kommunfullmäktige § 87/1995.
Orust kulturpris utdelas årligen för förtjänstfulla insatser såsom inom litteratur, konst,
kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd, bildningsverksamhet
eller annan kulturell verksamhet för Orust kommun och dess invånare.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag
att lämna förslag på revidering av reglerna för kulturpriset.
Information om förslag till ändringar lämnades vid utskottet för samhällsutveckling
2021-02-08 § 35.
I bilagan daterad 2021-02-22 finns förslag till ändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
Kulturpris – regler daterad 2021-02-22
Beslutet skickas till
Orust kommuns författningssamling
Kultur- och bibliotekschef
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Rickard Wennerberg
Kultur- och bibliotekschef

2021-02-22

Kulturpris
Regler – Kulturpris

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)

Regler

Kommunstyrelsen

KS/1995:156 § 87/95 (xxxx-xx-xx)

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.

Dokumentansvarig i förvaltningen

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

20xx-xx-xx - Gäller tills

Kultur- och

KS/2021:139 § NNN (201x-xx-xx)

vidare

bibliotekschef

Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00
e-post: kommun@orust.se
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Kulturpris – Regler
Inledning
Orust kulturpris delas ut till en pristagare som på ett förtjänstfullt sätt har utfört en
kulturgärning för Orust kommun och dess invånare. Priset uppgår till 10 000 kronor
och med priset följer ett särskilt diplom.
Reglernas syfte och målgrupp
Reglerna syftar till att ange ramarna för tilldelning av Orust kommuns kulturpris.
Regler
 Orust kulturpris utdelas årligen för förtjänstfulla insatser såsom litteratur,
konst, kulturminnesvård, hembygdsforskning, musik, dans, teater, slöjd,
bildningsverksamhet eller annan kulturell verksamhet för Orust kommun och
dess invånare.
 Kulturpriset kan utdelas till enskild person, till flera personer gemensamt eller
till förening eller annan sammanslutning.
 Ingen enskild person eller förening kan få kulturpriset mer än en gång.
 Vem eller vilka som helst, utom kommunstyrelsen eller utskottet för
samhällsutvecklings ledamöter gemensamt, får föreslå kulturpristagare.
Förslagen skall lämnas till utskottet för samhällsutveckling senast den 20
oktober årligen. Endast de kandidater som föreslås aktuellt utdelningsår kan
utses till årets kulturpristagare. Utskottet för samhällsutveckling förbehåller sig
rätten att avstå från att dela ut priset.
 Senast en månad före förslagstidens utgång skall utannonsering om förslag till
kulturpristagare verkställas.
 Beslut om utdelning av kulturpriset fattas av utskottet för samhällsutveckling
under november månad.
 Kulturpriset uppgår till ett värde som kommunstyrelsen i aktuell årsbudget
beslutat.
 Med priset förslagsvis följer ett särskilt diplom undertecknat av
kommunfullmäktiges och utskottet för samhällsutvecklings ordförande.
 Kulturpriset utdelas av kommunfullmäktiges och utskottet för
samhällsutvecklings ordförande gemensamt i samband med en representativ
kommunal sammankomst under december månad om inget annat föreslås.
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Kulturpris – Regler
Förvalta regeln
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
Målgruppen för regeln ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser regeln och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar regeln såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för regeln.
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Datum

Diarienummer

2021-02-22

KS/2020:186

1(1)

Kommunförvaltningen
Rickard Wennerberg
telefon 0304-33 42 53
e-post: rickard.wennerberg@orust.se

Utökade öppettider på huvudbiblioteket
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förvaltningen möjliggör måndagsöppet några timmar på eftermiddag/kväll, och
att utökning av öppettider sker inom ram, och om så krävs via omfördelning av
medel inom sektorn.
2. Förändringen beräknas kunna genomföras från och med 1 september 2021.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2021-01-11 § 3 att ge förvaltningen i uppdrag
att återkomma med förslag hur huvudbiblioteket kan vara öppet även på måndagar, i
samband med att kulturplanen 2021-2023 behandlades. Information om
förutsättningarna lämnades vid utskottet för samhällsutveckling 2021-02-08 § 35.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef
Sektorschef samhällsutveckling
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Carina Johansson
Sektorschef samhällsutveckling

Rickard Wennerberg
Kultur- och bibliotekschef

