Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-10

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 – 14.55

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Abrahamsson (M)
Ida Ekeroth (S)
Johan Gotthardsson (FP)
Morgan Forsberg (KD)
Marianne Kjellquist (S)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

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

adjungerad
adjungerad
adjungerad
adjungerad

Linda Svensson
Tomas Ekström
Maria Henriksson
Maria Vaziri
Lars Arvidsson
Malin Eriksson

museichef
§§ 21, 22
fritidschef
§ 23
kulturchef
chef sektor ledning
kommunchef
kommunsekreterare

Utses att justera

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

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

ej del av § 21
ordförande del av § 21

Paragrafer

19 - 25

Malin Eriksson
Ordförande

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

Johan Abrahamsson
Justerande

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

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 2

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 19

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Cultural planning

Inbjudan från Tjörns kommun att delta i ett seminarium och utbildning om Cultural planning-metoden den 15 april 2015 på Nordiska akvarellmuseet.
______________________________________________________

Politisk dialog

Västra Götalandsregionens kulturnämnds presidium bjuder in skaraborgskommunernas kulturnämndspresidier till gemensam träff för att diskutera förbättrad politisk dialog mellan
kommunerna och regionen. Mötet hålls i Skövde den 19 mars 2015 på Skövde kulturhus.
______________________________________________________

Vårmöte för Skaraborgs kulturpresidier

Skaraborgs kommunalförbund bjuder in Skaraborgs samtliga kulturnämnders presidier till
ett vårmöte den 19 mars 2015 på Skövde kulturhus för att bland annat informera om vad
som händer inom kulturområdet, ge möjlighet till erfarenhetsutbyte samt för att kunna vara
med och påverka det delregionala samarbetet inom kulturområdet.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) samt Marianne Kjellquist (S) deltar på mötet.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 20

Information: Kulturverksamheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Kulturchef Maria Henriksson informerar utskottet om kulturverksamheten (Vadsbo museum, biblioteket, Mariestads teater, musikskolan, allmänkultur och Vadsbo museum) samt
verksamhetens budget.
Underlag

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 21

KS 2015/27

Information: Delrapportering avseende givna uppdrag kring Vadsbo
museum - Handlingsprogram för Vadsbo museum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottes sammanträde den 17 februari fick kommunchefen i
uppdrag att arbeta fram en modell för styrning och ledning av verksamheten inom
Vadsbo museum. Han fick även i uppdrag att göra en översyn av samlingarna på
museet samt ta fram en handlingsplan. Vidare fick han också i uppdrag att revidera profildokumentet Vadsbo museum med riktning mot framtiden.
Museichef Linda Svensson informerar utskottet om det pågående arbetet med
ovanstående uppdrag samt framtagandet av ett handlingsprogram för Vadsbo museum.
Underlag

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson
museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 22

KS 2015/119

Entréavgifter Vadsbo museum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar om fritt inträde på Vadsbo museum hela året. De guidade turerna ska dock entrébeläggas och kosta 700 kronor samt 200 kronor för grupp med
egen guide.
Bakgrund

Under perioden då Marieholmsbron byggdes om, togs entréavgifterna på Vadsbo museum
bort. Sedan dess har avgiferna omprövats varje år, och från 2012 märktes en ökad vilja från
besökare/turister att lägga ett bidrag till entré under sommarsäsongen. Entrékostnad har
sedan dess tagits ut för sommarutställningarna.
Sommarutställningarna har en högre produktionskostnad och är till viss del inte försäljningsutställningar, och då är entréavgifter under sommaren ett sätt att bidra till det intäktskrav som museet har.
Övriga delar av året bedöms lämpliga att ha avgiftsfria, så att alla mariestadsbor kan ges
möjlighet att ta del av museet vid arrangemang som nationaldagsfirande, skördefest, privilegiedag, julmarknad samt övriga mindre utställningar.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) yrkar att det ska vara fritt inträde på Vadsbo museum hela året. De
guidade turerna ska dock entrébeläggas och kosta 700 kronor respektive 200 kronor för
grupp med egen guide. Morgan Forsberg (KD) tillstyrker Kjellquists (S) yrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp Kjellquists (S) förslag till beslut och finner att
utskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av museichef Linda Svensson 2015-02-26, Entréavgifter Vadsbo museum 2015
Förslag till prislista Vadsbo museum 2015
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 23

KS 2014/469

Ansökan från Jula BK om bidrag till robotgräsklippare
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen bifaller Jula BK:s ansökan om bidrag till robotgräsklippare. Bidraget om
55 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Bakgrund

Jula BK har inkommit med en ansökan om bidrag på 55 000 kr för inköp av en robotgräsklippare.
Under 2014 fick fritidskontoret i uppdrag att kartlägga fotbollsföreningarnas behov av robotgräsklippare. Kartläggningen skulle i första hand visa på behov och möjlighet att använda robotgräsklippare för föreningarnas planskötsel.
Jula BK är en av tre föreningar som visade på akut investeringsbehov avseende klippare i
samband med kartläggningen.
Jula BK har totalt 35 000 m2 gräsyta att sköta, varav A-planens yta är 6 000 m2. Syftet med
robotgräsklipparen är att minimiera klipptiden på A-planen.
Av de två övriga föreningar som enligt kartläggningen har behov av nya klippare, har Björsäters IF och Tidavads IF beviljats bidrag om 55 000 kronor respektive 55 900 kronor.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2014-12-16, Jula BK, ansökan om bidrag till robotgräsklippare
Ansökan från Jula BK:s styrelse 2014-12-11, Ansökan om bidrag för robotgräsklippare
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström
Jula BK
ekonomienhetsansvarig Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 24

KS 2015/77

Återrapportering av uppdrag: Nationaldagsfirande
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen
för att få ett beslut/besked kring möjligheten att göra nationaldagsfirandet till ett årligt återkommande arrangemang på residensön Marieholm.

2.

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med Länsstyrelsen för att klargöra uppgifterna som framkommit kring önskemål om framtida utformning av av planteringen inne på Marieholm.

3.

Kultur- och fritidsutskottet uppdrar vidare till kommunchefen att konkretisera förslaget till nationaldagsfirande och presentera ett mer specifikt förslag för årets arrangemang vid utskottets nästa sammanträde.

Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet gav på sammanträdet den 17 februari kommunchefen
i uppdrag att lämna ett förslag på utformning av nationaldagsfirande. Förslaget
skulle presenteras på sammanträdet den 10 mars. Uppdraget vidaredelegerades till
kulturchefen som föreslår:

Justerandes signatur



Att nationaldagsfirandet äger rum på Marieholm.



Att utdelning av stipendier sker inom områdena kulturstipendium, ungdomsstipendium, inspirationspriset, miljövårdsstipendium och idrottsalliansens stipendium.



Att Mariestads blåsorkester sedvanligt deltar.



Att underhållning ingår. (Tidigare år har Mariestads kammarkör deltagit
men nya artister kan komma att bjudas in i deras ställe).



Att engagera en nationaldagstalare som talar inom ramen för ett givet
tema. (Med anledning av att kommunen från och med 2015 ingår i finskt
förvaltningsområde föreslås årets tema ha anknytning till detta och nationaldagstalare blir en person med finsk bakgrund och utställningen i Stallet
planeras att ha finskt tema).



Att museiverksamheten kommer att hålla öppet i alla byggnader och studenter från institutionen för kulturvård kommer att presentera arbetet
med residensets stora rabatt.



Att någon lokal näringsidkare kommer att erbjudas möjlighet att sälja kaffe
i köksflygeln.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 24 (forts).
______________________________________________________



Arrangemanget planeras äga rum kl 13.00 den 6 juni.

Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-03-02, Förslag på utformning av
nationaldagsfirande den 6 juni
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 25

KS 2015/27

Återrapportering av updprag:
Revidering av kulturverksamhetens detaljbudget
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

2.
3.

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en tydlig plan
över de pågående projekt som kulturverksamheten deltar i samt de projekt som verksamheten har för avsikt delta i, för ett politiskt ställningstagande.
Vidare uppdrar kultur- och fritidsutskottet åt kommunchefen att ta fram en
projekt/tidplan för arbetet med kulturskolan.
Kultur- och fritidsutskottet ger också kommunchefen i uppdrag att ta fram ett
underlag som beskriver konsvenserna av ett frigörande om 500 000 kronor i kulturverksamhetens detaljbudget innevarande år.

Bakgrund

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 17 februari fick kommunchefen i uppdrag att revidera kulturverksamhetens detaljbudget för 2015, med anledning av att kommunstyrelsen beslutat att inte genomföra vissa projekt. De pengar som var avsatta för dessa
projekt önskade kultur- och fritidsutskottet få särredovisade, med möjlighet att omdisponeras till andra kulturprojekt/-aktiviteter.
Kulturchef Maria Henriksson har gjort en sammanställning över de medel som avsatts för
projekt som inte ska genomföras. Sammanställningen presenteras på sammanträdet.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att utskottet ska ge kommunchefen i uppdrag att
ta fram en tydlig plan över samtliga projekt som kulturverksamheten deltar i samt har för
avsikt delta i, för ett politiskt ställningstagande. Vidare yrkar Abrahamsson (M) att utskottet
ska ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en projektplan/tidplan för arbetet med kulturskolan samt ta fram ett underlag som beskriver konsekvenserna av ett frigörande om
500 000 kronor i kultuverksamhetens detaljbudget innevarande år.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut, och finner att utskottet
beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-03-02, Revidering av kulturverksamhetens
detaljbudget för innevarande år med anledning av kommunstyrelsens beslut att inte genomföra vissa projekt.
______________________________________________________

Expedieras till: akten, kommunchef Lars Arvidsson, kulturchef Maria Henriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-10

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2015-03-24

Anslag tas ner

2015-04-16

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

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

