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Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 – 15.25

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Abrahamsson (M)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Kjellquist (S)
Henrik Karlsson (-)
Sandra Magnusson (M)

ordförande
vice ordförande
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare

Therése Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Fredrik Marcusson (S)

adjungerad
adjungerad
adjungerad

Maria Henriksson
Tomas Ekström
Linda Svensson
Lars Arvidsson
Malin Eriksson

kulturchef
fritidschef
museichef
kommunchef
sekreterare

Utses att justera

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

40 - 51

Malin Eriksson
Ordförande

.........................................................................................................................................

Johan Abrahamsson
Justerande

.........................................................................................................................................

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 40

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Inbjudan till vernissage, ”Skräpskultur – Transparanser”

Inbjudan till vernissage och utställningen ”Skräpskultur – Transparanser” av Harry Moberg
på galleri Imma den 2-17 maj 2015.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 41

KS 2015/156

Information: Muralmålning VA-brunn – kulturella mönster
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 7 april beslutade utskottet att bjuda in
kulturchefen för att informera om projektet ”Muralmålning VA-brunn”.
Kulturchef Maria Henriksson informerar om projektet som är ett skolprojekt som genomförs inom ramen för ämnet bild på Vadsbogymnasiet. Kultursamordnare Martin Hermansson deltar i projektet genom att samordna introduktion och utställning samt kunna vara ett
pedagogiskt bollplank för Vadsbogymnasiets bildlärare. Syftet med projektet är att eleverna
ska känna sig delaktiga i samhället, få uppleva en annorlunda och minnesvärd ämnesuppgift
samtidigt som de förskönar platsen där VA-brunnen står.
Underlag för beslut

Planering med tidschema för muralmålning VA-brunn – kulturella mönster, Vadsbogymnasiet hösten 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henrikson
kultursamordnare Martin Henriksson
Vadsbogymnasiet, bildlärarna

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 42

KS 2015/24

Information: Tidplan för pågående arbete med kulturplan
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur-och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Vid kultur-och fritidsutskottets sammanträde den 20 januari 2015 genomfördes en kort
idéverkstad där de initiala riktlinjerna för Mariestads kommuns kulturplan formades.
Utifrån de tankar, idéer och synpunkter som kom fram vid mötet i januari har verksamheten
under våren 2015 fortsatt arbetet med att ta fram en kulturplan för Mariestad. Den slutliga
versionen av planen kommer att presenteras för utskottet på sammanträdet i september.
Tidplanen för arbetet ser ut enligt följande:
4/5
12/5
13/5
18/5
2/6
8/9

workshop med skolor i Mariestad
information utbildningsnämnden
korrekturläsning slutversion
avstämning ursprunglig referensgrupp, informell remissomgång
beslut om remiss, kultur- och fritidsutskott (deadline 1 augusti)
beslut i kultur- och fritidsutskott

Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-04-24, Information rapport arbete med kulturplan
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 43

KS 2015/159

Regelverk för vidareuthyrning av mobil scen samt Jubileumsteaterns
gradänger
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 200 000 kr från kommunstyrelsens medel till förfogande för att täcka de kostnader som uppstår i samband med uthyrning av scenen.
Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att anta ”Regelverk för vidareuthyrning av mobil
scen” med förändringen att gradängerna på Jubileumsteatern inte ska ingå i regelverket.

2.

Vidare beslutar utskottet att uppdra åt kommunchefen att ytterligare utreda frågan om
vem/vilka som ska administrera bokningen av scenen.

Bakgrund

Den 7 april beslutade kultur- och fritidsutskottet att under år 2016 köpa in en mobil scen.
Vidare beslutade utskottet att under 2015 hyra in en mobil scen vid behov. Fritidschef Tomas Ekström fick i samband med detta beslut i uppdrag att lämna förslag på regelverk för
uthyrning av den mobila scenen. I uppdraget ingick även att i regelverket inarbeta riktlinjer
för uthyrning av gradängerna på Jubileumsteatern.
Fritidschefen har tagit fram ett förslag till regelverk som innebär att Mariestads kommun
hyr in en scen för varje tillfälle från någon av de aktörer som finns på marknaden. Förslaget
utgår från den hyresoffert som lämnades från Allmusik i Skara i samband med att utskottet
beslöt att inte köpa in en mobil scen under innevarande år. Av de offerter på köp av mobil
scen som också innehöll hyrespriser var Allmusiks offert lägst.
Förslaget till regelverk är en modell där ingående parametrar givetvis kan ändras efter exempelvis graden av självfinansiering för användaren av scenen. Ansvaret för bokningen av
scenen föreslås skötas av teatersamordnaren. Faktureringen från Allmusik ställs direkt till
kommunen som i sin tur fakturera brukaren av scenen den subventionerade hyran.
Fritidschefens uppfattning är att gradängerna på Jubileumsteatern inte ska hyras/lånas ut.
Detta med tanke på slitage, säkerhet med mera. Riktlinjer för uthyrning av gradänger ingår
dock i regelverket enligt uppdrag.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att utskottet ska anta ”Regelverk för vidareuthyrning av mobil scen”, med förändringen att gradängerna på Jubileumsteatern inte ska ingå
i regelverket. Vidare yrkar Abrahamsson (M) att frågan om vem/vilka som ska administrera
bokningen av scenen ska utredas ytterligare.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 43 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag inklusive tilläggsyrkande till beslut
och finner att utskottet beslutar enligt förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-04-16, Uppdrag från kommunchefen: Förslag
på regelverk för uthyrning av mobil scen
Regelverk för vidareuthyrning av mobil scen och Jubileumsteaterns gradänger
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson
Jubileumsteatern (Folkparksföreningen)
fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 44

KS 2015/72

Revidering av idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottes förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av det idrottspolitiska programmet för
Mariestads kommun.
Bakgrund

Det idrottspolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige i januari 2012. Fritidschefen
har under våren 2015 arbetat fram ett förslag till revidering av programmet där vissa delar är
uppdaterade för att bättra anpassas till kommunens idrottsverksamhet idag. En del språkliga
förbättringar är även gjorda och avsnittet om folkhälsa har utvidgats och blivit mer omfattande och innefattar tydliga avsiktsförklaringar.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2015-02-17 att remittera förslaget till revidering av
programmet till samtliga partigrupper för yttrande innan beslut i kommunfullmäktige. Remissrundan är genomförd och inga förslag eller yttranden har inkommit, vilket innebär att
det ursprungliga förslaget till revidering går vidare för beslut.
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och idrottsrörelsen för att stärka och utveckla idrottsverksamheten för barn
och ungdomar. En grundläggande förutsättning för samarbetet är att idrottens verksamhet
bedrivs i enlighet med Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”.
Av det reviderade förslaget till idrottspolitiskt program framgår tydligt att Mariestads kommun prioriterar barn- och ungdomsidrott.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-04-24, Reviderat idrottspolitiskt program
Förslag till reviderat idrottspolitiskt program för Mariestads kommun
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(fritidschef Tomas Ekström)
(Idrottsalliansen)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 45

KS 2015/90

Fritidsverksamhetens detaljbudget 2015/16 - konsekvensbeskrivning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottet sammanträde den 2015-04-07 fick kommunchefen i uppdrag
att konsekvensbeskriva en besparing om 300 000 kronor inom fritidsavdelningens detaljbudget för innevarande år.
Fritidsavdelningen fick inför 2015 en budgetförstärkning av Elvärkets personalbudget med
200 000 kronor för att kunna anställa en operativt verksamhetsansvarig föreståndare, vilket
också är genomfört. Med detta som bakgrund har fritidschef Tomas Ekström gjort bedömningen att det inte är kommunstyrelsens syfte att den föreslanga besparingen ska innebära
personalneddragningar.
Fritidskontoret har i sin budget 2 165 000 kronor som inte är bundna i avtal och som kan
reduceras i sin helhet. I budgeten är medel avsatta till anläggningsbidrag med 1 275 000
kronor vilket föreslås minska med 100 000 kronor redan innevarande år.
Fritidskontoret har också i sin budget två avtal om ersättning till Sisu respektive Korpen.
Avtalsersättningen till Korpen föreslås minska med 50 000 kronor om året. Kommunen
äger ensidig rätt att bestämma nivån på ersättningen och minskningen kan träda i kraft
2016.
Skolans krav på simkunnighet för alla elever innebär att deltagarna i den frivilliga simskolan
på utomhusbadet Ekudden minskar betydligt. Därför föreslås simskolebussen upphöra helt
från och med 2016 vilket innebär en nettobesparing med 100 000 kronor.
Slutligen föreslås entréavgifterna höjas med 10 procent på badhuset och utomhusbadet.
Detta ökar nettointäkterna med 100 000 kronor. Besparingen för innevarande år beräknas
till 75 000 kronor. Med föreslagen höjning är entréavgiften fortfarande bland de lägsta jämfört med liknande anläggningar.
Förslaget innebär en besparing om 175 000 kronor innevarande år och 350 000 kronor år
2016.
Konsekvenser

Konsekvenserna av de föreslagna besparingarna anser fritidschefen är fullt acceptabla.
Budgeten för anläggningsbidrag minskar med 7,2 procent. Kommunstyrelsen äger beslutet om tilldelning av anläggningsbidrag och kan i detalj styra besparingen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfu § 45 (forts)
______________________________________________________

Minskad avtalsersättning till Korpen från 150 tkr/år till 100 tkr/år följer den bidragspolicy
som är fastställd; barn- och ungdomsidrott är prioriterad.
Det minskade antalet deltagare på sommarsimskolan gör att det inte längre går att motivera
simskolebussen. Mariestad är förmodligen landets enda kommun som fortfarande har kvar
den tjänsten.
De höjda entréavgifterna kan motiveras med både renoverat badhus och utomhusbad. Höjningen innebär inte att Mariestad utmärker sig som högkostnadskommun avseende badavgifter. Efter höjningen finns vi fortfarande i det nedre prissegmentet. Motivet till den något
högre besparingen än beslutet beror på verksamhetens känslighet för dåligt väder sommartid och med det lägre entréintäkter. Med ovanstående förslag är besparingen också kvalitetssäkrad.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-04-15, Förslag till och konsekvensbeskrivning
av besparing med 300 000 kronor i fritidsavdelningens budget 2016 inklusive bilagan ”Ny
prislista för badhuset och utomhusbadet 2015”
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
akten
kommunchef Lars Arvidsson
fritidschef Tomas Ekström
ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 46

KS 2015/90

Kultuverksamhetens detaljbudget 2016 - konsekvensbeskrivning av
besparing om 340 000 kronor
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottets noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett uppdraget att beskriva konsekvenserna av ett frigörande av resurser inom kommunstyrelsens verksamheter om totalt 5 100 tkr. Av detta ska
kulturavdelningen beskriva en besparing på 340 tkr.
För att frigöra medel om 340 tkr är följande åtgärder möjliga:
- Inköp av möber till bibliotek, 200 tkr
Mariestads stadsbibliotek hade för avsikt att under 2015 öppna nya ytor för besökare på
grund av trångboddhet. Det skulle möjliggöra en sedan länge planerad omstrukturering
av sittplats och medier. Detta är ett återkommande önskemål från allmänheten. På grund
av besparingar blir detta inte genomför under 2015, men det har funnits en förhoppning
om att kunna genomförda arbetet 2016. Mariestads stadsbibliotek är den största kulturinstitutionen i kommunen. Biblioteket är välbesökt och möter över 400 besökare per
dag. Befintligt möblemang är från 1970 och äldre. Ett frigörande om 200 tkr innebär att
biblioteket inte kommer kunna forsätta med omstruktureringsplanerna vilket gör att biblioteksmiljöerna får vara kvar i sin nuvaranda form med befintliga möbler.
- Aktiviteter allmänkultur, 40 tkr
Allmänkultur arbetar med att övergripande stötta och samordna aktiviteter och projekt
inom och utanför verksamheten. Allmänkultur har ett fokus på ungas kulturutövande.
Ett frigörande om 40 tkr innebär att verksamheten får begränsade resurser att på olika
sätt stödja aktiviteter som gynnar ett bredare arbete för ungas kulturutövande i Mariestads kommun.
- Konsulttjänst, 50 tkr
För att stärka nivån och skapa en högre angelägenhet kring verksamhetens aktiviteter är
det viktigt att arbeta med professionella kulturaktörer. Ett frigörande av 50 tkr i konsulttjänster innebär att verksamheten inte kommer kunna arbeta med professionella kulturarbetare/arrangemang som ger höjd i kulturarbetet.
- Höjda elevavgifter musikskolan, 50 tkr
Ett frigörande av resurser i form av höjda elevavgifter innebär att musikskolans strävan
efter att ska en verksamhet som är tillgänglig för alla blir ännu mer avlägsen. Barn i verksamheten från familjer med svag ekonomi kommer sannolikt tvingas avsluta sina musikstudier. En minskning av antalet elever ger i sin tur färre elevavgifter och därmed minskade intäkter, vilket på sikt resulterar i en urkholkning av verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfu § 46 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-04-17, Konsekvensbeskrivning frigörande av
resurser kulturverksamhet 340 tkr
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson
ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 47

KS 2015/90

Kultuverksamhetens detaljbudget 2016 - konsekvensbeskrivning av
frigörande av resurser om 600 000 kronor avsatta för kulturskola
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett uppdraget att beskriva konsekvenserna av ett frigörande av resurser inom kommunstyrelsens verksamheter om totalt 5 100 tkr. Av detta ska
kulturverksamheten beskriva en besparing om 600 tkr för medel avsatta till kulturskola.
I budgetbeslutet i juni 2014 gavs kulturavdelningen ett ramtillskott på 600 tkr i syfte att utveckla en kulturskola. Det operativa arbetet med kulturskolan beräknades inte komma igång
förrän 2016 (se drift- och investeringsbudget 2015 sid. 38).
Att kulturen är viktig för människan är välkänt. Forskning visar att kulturinsatser berikar
både individen och samhället. Genom att olika människor och grupper möts och verkar tillsammans utvecklas den sociala kompetensen. Barn och ungas emotionella och intellektuella
utveckling stimuleras.
Många oroas idag över sjunkande resultat i den svenska skolan. Många av varandra oberoende forskare har konstaterat att estetisk verksamhet främjar hjärnans utveckling till gang
för inlärning och kreativitet. Man menar också att kulturella insatser har en förmåga att påskynda läkninga och rehabilitering efter sjukdom.
Barn- och ungdomsperspektivet har ett centralt fokus i kulturavdelningens verksamhet och
bör präglas av demokratisk tillgänglighet och öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans,
ekonomisk potential och regional profilering. En inställd satsning på kulturskola innebär att
kommunen väljer bort ett naturligt och viktigt verktyg för organisationen att långsiktigt arbeta och stärka unga individers självförtroende, kreativa förmåga och innovativa förutsättningar.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-04-17, Konsekvensbeskrivning frigörande av
resurser kulturskola 600 tkr.
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson
ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-05

Sida 13

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 48

KS 2015/196

Samlingsförvaltningspolicy och handlingsprogram för Vadsbo
museum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

I tidigare utredningar om museet har bristen av rutiner och styrdokument för verksamheten påpekats. Under 2014-2015 har Vadsbo museum arbetat med att ta fram en samlingsförvaltningspolicy och ett handlingsprogram för att råda bot på detta. Till samlingsförvaltningspolicyn och handlingsplanen har ett antal rutindokument kopplats som
bland annat rör lånehandlingar, riskhantering, städrutiner med mera för att säkerställa en
god samlingsförvaltning.
I samlingsförvaltningspolicyn och handlingsprogrammet med tidsplan, ingår de delar
museet tidigare fått i uppdrag från kommunchefen, dvs att inventera samlingen, upprätta
en åtgärdsplan, revidera handlingsplanen ”Vadsbo museum- med riktning mot framtiden” samt att arbeta fram en modell för styrning och ledning av verksamheten.
Museet har tagit hänsyn och gjort förändringar i dokumentet utifrån delar av de synpunkter Vadsbo hembygds- och fornminnesförenings har gett i sitt yttrande daterat
2015-04-21.
Underlag för beslut

Skrivelse av museichef Linda Svensson 2015-04-27, Samlingsförvaltningspolicy och
handlingsprogram för Vadsbo museum
Förslag till samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum
Förslag till handlingsprogram för Vadsbo museum
Yttrande från Vadsbo Hembygds- och fornminnesförening 2015-04-21
Kommentarer till yttrandet från museichef och konservator 2015-04-28
ICOM´s etiska regler
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
akten
museichef Linda Svensson, konservator Alissa Anderson, kulturchef Maria Henriksson
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 49

KS 2015/197

Kulturstipendium 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kulturstipendiet för 2015 tilldelas Mariestads fyrsällskap med motiveringen:
”För ett entusiastiskt och målmedvetet arbete med att bevara och sprida kunskap om ett hotat kulturarv. Med stor arbetsglädje och gemenskap verkar Mariestads fyrsällskap för att
levandegöra livsmiljöer och levnadsöden vid fyrplatserna i Mariestads skärgård”.
2. Ungdomsstipendiet för 2015 tilldelas Moa Andersson
3. Stipendierna ska delas ut på nationaldagen den 6 juni.
Bakgrund

Sedan 1983 har det årligen delats ut kulturstipendium samt arbetsstipendium till ungdomar
som belöning för eller som stöd till verksamhet inom litteratur, musik, dans, konst, teater,
fotokonst, konsthantverk eller andra därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.
I år har det inkommit nio förslag på kulturstipendiat till kommunstyrelsen samt två förslag
till ungdomsstipendiater.
Underlag för beslut

Skrivelse av kultursamordnare Martin Hermansson och kulturchef Maria Henriksson 201504-22, Kulturstipendium 2015
Sammanställning över inkomna förslag på stipendiater
Sammanställning över tidigare stipendiater
Regler för kulturstipendium
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
Mariestads fyrsällskap
Moa Andersson
kultursamordnare Martin Hermansson
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-05

Sida 15

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 50

KS 2015/198

Diplom för god byggnadskonst
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte dela ut något diplom 2015.
2. Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen i uppdrag att se över kriterierna för
diplom för god byggnadskonst.
Bakgrund

Syftet med diplom för god byggnadskonst är att inom Mariestads kommun uppmärksamma
personer, föreningar och organisationer som vid renovering använt sig av äldre husbyggnads- och hantverksmetoder.
Vid bedömningen ska stor vikt läggas vid vidareförmedling av dessa kunskaper, till exempel
genom utbildningsverksamhet.
Diplomet delas ut årligen då lämplig kandidat/er finns. Det står även utskottet fritt att själv
utse kandidat. Kultur- och fritidsutskottet utser mottagare av diplomet efter fackgranskning.
Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.
I år har det inkommit ett förslag på mottagare av diplomet och det är Jörgen Rånge på
Knapegårdens bygg & hantverk. Nomineringen har lämnats in av Gunnar Almevik på Göteborgs universitet med motiveringen: ”För varsamma restaureringar med gott hantverk
bl.a. i Gamla stan”.
Underlag för beslut

Skrivelse av museichef Linda Svensson 2015-04-23, Diplom för god byggnadskonst
Regler för diplom för god byggnadskonst
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
museichef Linda Svensson
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-05

Sida 16

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 51

Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Utredning bibliotek

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda kostnaderna för en
upprustning av stadsbiblioteket avseende fastigheten (bland annat energisparåtgärder) och
inventarier. Ärendet ska återrapporteras på utskottets sammanträde den 8 september.
______________________________________________________

Konservator

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar och
kostnader för att tillsvidareanställa en konservator. Kostnaderna avser i första hand innevarande år men även 2016 vid behov. Utredningen ska även innefatta behov av eventuellt tillkommande resurser. Ärendet ska återrapporteras på utskottets sammanträde den 2 juni.
______________________________________________________

Sommaröppet på teatern

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att se över möjligheterna att hyra
ut/använda teatern även under sommaren. Ärendet ska återrapporteras på utskottets sammanträde den 2 juni.
______________________________________________________

Bertha Petterssons hus

Kultur- och fritidsutskottet ger stadsjuristen i uppdrag att utreda förutsättningarna kring
Bertha Petterssons Hus.
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kommunchef Lars Arvidsson
kommunsekreterare Malin Eriksson
stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kultur- och fritidsutskottet

Sammanträdesdatum

2015-05-05

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2015-05-21

Anslag tas ner

2015-06-13

Kommunledningskontorets arkiv, Stadshuset
...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

