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Sammanträdesdatum
2017-10-10

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset 13.15-14.10

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Johan Gotthardsson (L)
Linnea Wall (S)
Janne Jansson (S)
Anette Karlsson (M)

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Therese Boman Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Fredrik Marcusson

Adjungerande
Adjungerande
Adjungerande

Katarina Lindberg
Tomas Ekström
Maria Henriksson
Anneli Bergqvist Gustavsson

Chef sektor ledning
Fritidschef §§ 56-58
Kulturchef §§ 60-61
Sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Anneli Bergqvist Gustavsson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Janne Jansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 55-62

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-10-10

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2017-10-10

Anslagsdatum

2017-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Anneli Bergqvist Gustavsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-11-06
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 55

Dnr 2017/00016

Handlingar att anmäla
Sveriges museer summerar den nya kulturarvspolitiken

Sveriges museers summering av den nya kulturarvspolitiken anmäls och läggs till
handlingarna.
Museilag (2017:563)

Ny museilag (2017:563) anmäls och läggs till handlingarna.

Cirkulär 17:44. Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala
musikskolorna

Information om att Sveriges kommuner och landsting tillsammans med
Musikförläggarna, Föreningen Svenska tonsättare och Sveriges kompositörer och
textförfattare har för avsikt att omförhandla Notkopieringsavtalen anmäls och läggs
till handlingarna.

Information om ekonomiskt stöd till studieförbund och till SISU

Skrivelse från Studieförbunden till nämndordförande och förvaltningschef om
ekonomiskt stöd till studieförbund och SISU anmäls och läggs till handlingarna.

Förslag till artotek i kommun och landsting

Förslag från Konstnärsförbundet Alliansen att kommuner och landsting ska starta ett
försöksprojekt med att införa ett Artotek anmäls och läggs till handlingarna.

Inbjudan till Vadsbo hembygds- och fornminnesförenings 100-årsjubileum

Inbjudan från Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförenings 100-årsjubileeum den
21 oktober 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 56

Dnr 2017/00282

Finansiering av innebandysarg med splitboard till Tunahallen

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att år 2017 finansiera en ny innebandysarg med splitboard
till Tunahallen. Kostnaden för sargen uppgår till 95 000 kronor exklusive moms.
Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsens investeringsmedel till förfogande år
2017.
Bakgrund

IBK Lockerud Mariestad har framfört önskemål om att Mariestads kommun ska
finansiera en ny innebandysarg med splitboard till Tunahallen eftersom den befintliga
sargen behöver bytas ut.
Föreningens förslag är att uppgradera Tunahallen med en ny sarg inklusive
splitboard. Splitboarden gör det möjligt att ha fler spelare samtidigt på plan då man
tränar/spelar på bredden vilket innebär att hallen kan nyttjas effektivare. Det blir
även enklare att bedriva träning med fler ungdomar/lag samtidigt i samma hall.
En ny sarg med splitboard kostar 95 000 kronor exklusive moms enligt offert till IBK
Lockerud Mariestad. Föreningen har meddelat att de på egen bekostnad kommer att
förvara och renovera den gamla sargen (så gott det går) för att vid behov kunna
använda den i reserv.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-09-22, Finansiering av
ny innebandysarg med splitboard till Tunahallen
Förfrågan från IBK Lockerud om finansiering för en ny innebandysarg med
splitboard 2017-08-25
Kommunstyrelsen
Expedierats till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(IBK Lockerud)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 57

Dnr 2017/00179

Motion om året-runt-öppen fritidsgård

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige finner att det inte finns något behov av att utöka Elvärkets
öppettider med anledning av att det har etablerats en så kallad ”bowl” på Elvärkets
utomhusgård.
Kommunfullmäktige har därmed avslagit motionen
Bakgrund

Christer Dalvik (MAP) har inkommit med en motion i vilken han föreslår att
Elvärket ska vara öppet året runt. Dalvik motiverar motionen med att:
”Verksamhetsledaren vid Elvärket och kommunalrådet Johan Abrahamsson har
framfört i media hur viktigt det är med placeringen av skateparken samt
vuxennärvaro i omedelbar närhet. Som det ser ut nu är Elvärket stängt under hela
sommaren. Med andra ord finns ingen vuxennärvaro som kommunalrådet påstår”.
På Elvärket finns det sedan åtta år tillbaka en skatehall som är tillgänglig alla dagar i
veckan. Det finns även en utomhusyta för skate med en nybyggd bowl (nedsänkt
”betonggryta”) som är öppen dygnet runt. Bowlen har tillkommit på initiativ av
Mariestads skateboardförening. Föreningen har även finansierat bowlen till tre
femtedelar genom bidrag och eget arbete. Placeringen av bowlen på just Elvärket är
en direkt följd av föreningens vilja och arbete. Någon skatepark finns ännu inte på
Elvärket.
Skatehallen är öppen varje vardag mellan klockan 16.00 och 21.30 vilket motsvarar
Elvärkets öppettider. Hallen är öppen för alla och här går det att utföra skate, bmx,
kickbike och klättring. Under öppettiden finns alltid Elvärkets personal närvarande.
För att kunna ha hallen öppen även under de tider Elvärket är stängt har Mariestads
skateboardförening tecknat ett avtal med Elvärket där de förbinder sig att städa
lokalen, hålla den öppen på framförallt särskilda helgtider, ta hand om de unga
skejtare som besöker hallen och givetvis följa de regler som gäller vid Elvärkets
ordinarie öppettider. Detta avtal är inne på sitt sjätte år och fungerar enligt
fritidschefen mycket bra.
På samma sätt och med samma villkor har Korpen Mariestad tillgång till hallen för
sina kickbike-åkare och kommunens idrottsförening har tillgång till klätterväggen i
hallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 57 forts.

En förutsättning för att lämna ett sådant förtroende är givetvis att Elvärket har en tät
dialog och ett bra samarbete med de föreningar som använder hallen. Detta
samarbete möjliggörs av skatehallens fysiska placering vid Elvärket.
Samma förutsättningar och villkor gäller även för utomhusytan och bowlen.
Bowlen har varit färdig i fyra månader och genererar besök från hela Sverige.
Ingenting kopplat till den ökade sommaraktiviteten tyder på att det saknas vuxna i
anslutning till Elvärket under de stängda sommarmånaderna. Mariestads
skateboardförenings vuxna medlemmar har även här tagit ett bra ansvar.
Fritidsgårdsverksamheten på Elvärket (och nästan all fritidsgårdsverksamhet) är
starkt präglad av skolans indelning i höst- och vårtermin. Detta innebär att
besöksfrekvensen är som störst mellan oktober och december samt mellan januari
och april. September månad kan vara ”seg i starten” beroende på vädret och i maj
månad avtar besöksfrekvensen av samma skäl för att i juni vara markant lägre än
övriga öppetmånader.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår fritidschefen att kommunfullmäktige inte går
motionären till mötes. Om det finns ekonomiska resurser för att öka öppethållandet
på Elvärket anser fritidschefen att de istället bör användas till helgöppet under
vinterhalvåret eller särskild verksamhet utanför fritidsgårdens väggar under
sommarmånaderna.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-09-22, Motion om
året-runt-öppen fritidsgård på Elvärket
Motion från Christer Dalvik (MAP) om året-runt-öppen fritidsgård, 2017-04-24
Kommunstyrelsen
Expedierats till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Christer Dalvik)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 58

Dnr 2017/00158

Revidering av Mariestads kommuns idrottspolitiska program

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till reviderat idrottspolitiskt
program.
Bakgrund

Det idrottspolitiska programmet för Mariestads kommun antogs av
kommunfullmäktige de 20 januari 2012 och reviderades år 2015.
Kultur- och fritidsutskottet gav vid sitt sammanträde 2017-04-04 fritidschefen i
uppdrag att åter revidera programmet med syfte att särskilt förtydliga riktlinjerna
gällande skrivningen kring föreningarnas drogförebyggande arbete.
Fritidschefen har reviderat det idrottspolitiska programmet utifrån ovanstående
uppdrag och det är även bättre anpassat det till den idrottsverksamhet som finns i
kommunen idag. Vissa språkliga förbättringar är gjorda och avsnittet om folkhälsa är
mer omfattande och med tydliga avsiktsförklaringar.
Förslaget har varit på remiss hos folkhälsostrategen, Idrottsalliansen samt SISU.
Folkhälsostrategens och SISU:s förslag har inarbetats i det reviderade förslaget.
Idrottsalliansen har inte lämnat något eget förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-09-22, Revidering av
Mariestads kommuns idrottspolitiska program
Förslag till reviderat idrottspolitiskt program
Gällande idrottspolitiskt program antaget av fullmäktige 2015-05-25
Kommunstyrelsen
Expedierats till:
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 59

Dnr 2017/00039

Val av representanter från kultur- och fritidsutskott till juryn i
tävlingen om representationsgåva

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att utse Anette Karlsson (M), Johan
Gotthardsson (FP), Ida Ekeroth (S) och Linnea Wall (S) att ingå i juryn som utser
representationsgåva för Mariestads kommun.
Bakgrund

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2017-02-07 beslutade utskottet att
utlysa en tävling för att utse en gåva för Mariestads kommun att använda vid
representation, uppvaktning och dylikt. Utskottet gav kulturchefen och
kommunikationschefen i uppdrag att upprätta kriterier för tävlingen samt att tillsätta
en jury som utser ett eller flera vinnande förslag.
Tävlingen utlystes i juni månad och har kungjorts i Mariestadstidningen, på
kommunens hemsida och i sociala medier. Slutligt datum för inlämnande av
tävlingsbidrag var den 15 september.
Inför planerat jurymöte där beslut om representationsgåva fattas ska utskottet nu
utse fyra representanter att ingå i juryn.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Kfu § 21/17
Expedierats till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kommunikationschef Annika Björklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 60

Dnr 2017/00291

Vadsbo museum 100 år 2018

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

År 2018 fyller Vadsbo museum 100 år. Museichef Linda Svensson har tillsammans
med verksamheten gjort en preliminär sammanställning över museets planerade
aktiviteter under kommande år som presenteras för utskottet på sammanträdet.
Hundraårsjubileet kommer att firas med utställningar, programpunkter och visningar.
Museets ”födelsedag” är den 14 september. Detta datum invigdes muséet år 1918.
Jubileet sammanfaller även med att Industrimuseet fyller 20 år. Industrimuseets
utställning kommer att byggas om i etapper under året.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2017-09-26, Vadsbo
museum 100 år 2018
Sammanställning över preliminära aktiviteter på Vadsbo museum under år 2018
Expedierats till:
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 61

Dnr 2014/00336

Information: Riktlinjer för Kulturskola i Mariestad

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge chefen för sektor ledning i uppdrag
att inrätta en projektledartjänst för att ta fram en förstudie för en kulturskola.
Tjänsten ska omfatta 20 procent under sex månader och finansieras genom
omprioriteringar i kulturavdelningens budget.
3. Kultur- och fritidsutskottet ger chefen för sektor ledning i uppdrag att gå
vidare med att utreda en flytt av musikskolan från Löfenskiöldska inom
ramen för förstudien.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottets har gett kulturchefen och musikskolechefen i uppdrag
att upprätta ett förslag till kulturskola. I ett initialt skede genom en förstudie. På
sammanträdet i september upprättades en politisk referensgrupp. Referensgruppen
har tagit fram uppdrag för denna förstudie vilken redovisas på innevarande kulturoch fritidsutskott.
Underlag för beslut

Uppdrag inför förstudie med syfte att inrätta en Kulturskola i Mariestad Presentation
Expedierats till:
Chef sektor ledning Katarina Lindberg

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 62

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Det ges inga uppdrag till kommunchefen vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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