Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-23

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, plan 5 i Stadshuset 13.15 – 14.50

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Ida Ekeroth (S)
Johan Gotthardsson (L)
Anette Karlsson (M)
Linnea Wall (S)

ordförande
vice ordförande
ledamot
tj.görande ersättare
ledamot

Övriga deltagare

Birgitta Svensson (C)
Fredrik Marcusson (S)
Monica Kindberg (V)

adjungerad
adjungerad
adjungerad

Maria Henriksson
Tomas Ekström
Kristofer Svensson
Malin Eriksson

kulturchef
fritidschef
kommunchef
sekreterare

§§ 39-42
§§ 43-46

Justerare

Ida Ekeroth

Plats och tid för justeringen

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 38-47

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2017-05-23

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-23

Anslagsdatum

2017-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2017-06-16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-23

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 38

Dnr 2017/00016

Handlingar att anmäla
Kulturallians Mariestad

Minnesanteckningar från möte med Kulturallians Mariestad 2017-03-23 anmäls och
läggs till handlingarna.
_____________________________
Vikingatid i Mariestad

Informationsskrift om kultur- och kunskapsarrangemanget ”Vikingatid i Mariestad”
vid Karleby och Kapellgärdet anmäls och läggs till handlingarna.
_____________________________
Delegationsbeslut – museichefen (KS 2017/130)

Delegationsbeslut gällande gallring av stolar, Vadsbo museums dnr 2017.09, 2017.10
och 2017.27 anmäls och läggs till handlingarna.

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 39

Dnr 2017/00137

Kulturstipendium och ungdomskulturstipendium 2017
Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att kulturstipendiet för år 2017 tilldelas
Sten-Inge Jonsson.

2.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ungdomskulturstipendiet för år 2017
tilldelas Hilda Melin och Majsan Gustavsson.

Stipendierna delas ut i samband med nationaldagsfirandet på residenset Marieholm
den 6 juni.
Bakgrund

Sedan 1983 har det årligen delats ut ett kulturstipendium som belöning för eller som
stöd till verksamhet inom litteratur, musik, dans, konst, teater, fotokonst,
konsthantverk eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Kultur- och
fritidsutskottet utser stipendiat/er och stipendiet delas ut till en person, grupp eller
organisation som är verksam i eller har särskild anknytning till Mariestad. Stipendiet
uppgår till en summa om 5000 kr.
Kultur- och fritidsutskottet delar även ut ett ungdomskulturstipendium, ett
arbetsstipendium, om 1000 kronor för att uppmuntra och stödja utbildning inom
estetiska ämnen.
Det har i år inkommit sju förslag på kulturstipendiater och tre förslag på
ungdomskulturstipendiater.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-12,
Kulturstipendium och ungdomskulturstipendium 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av kultursamordnare Martin Hermansson 2017-05-05,
Kulturstipendium 2017
Sammanställning över inkomna förslag på ungdomskulturstipendiater 2017-05-05
Sammanställning över inkomna förslag på kulturstipendiater 2017-05-12
Regler för kulturstipendium

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 39 (forts).
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kultursamordnare Martin Hermansson
Stipendiaterna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 40

Dnr 2017/00131

Diplom för god bebyggelsemiljö 2017
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att tilldela Mariestads Fyrsällskap diplom för god
bebyggelsemiljö år 2017.
Diplomet delas ut i samband med nationaldagsfirandet på residenset Marieholm den
6 juni.
Bakgrund

Syftet med diplomet för god bebyggelsemiljö är att inom Mariestads kommun
uppmärksamma personer, föreningar, organisationer och liknande i deras arbete med
goda bebyggelsemiljöer. Diplomet ska främja förtjänstfulla insatser där gott hantverk,
hållbar utveckling och estetiska värden är i fokus samt främja god arkitektur.
Diplomet kan sökas för förtjänstfulla insatser för god byggnadskultur,
kunskapshöjande insatser för hållbar utveckling, varsam renovering, restaurering av
byggnad med tidstypiska material och hantverksmässighet samt god samverkan med
platsens miljö och kulturvärden.
Diplomets ersättning uppgår till 5 000 kronor. Inkomna förslag granskas och beslutas
i Gestaltningsrådet med förstärkning från Göteborgs universitet och Vadsbo
museum. Stadsplanechefen formulerar nomineringen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-12, Diplom
för god bebyggelsemiljö 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2017-05-10, Diplom för god
bebyggelsemiljö 2017
Sammanställning över inkomna nomineringar
Regler för diplom för god bebyggelsemiljö

Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Kulturchef Maria Henriksson
Mariestads Fyrsällskap

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 41

Dnr 2016/00425

Ansökan till Leader Nordvästra Skaraborg om medfinansiering
av filmprojekt kring kulturpersonligheter längs Göta kanal
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ta fram en pilotfilm där Kjell Karlsson i
Norrqvarn filmas då han berättar om Göta kanal.
Kostnaden för filmen, ca 30 000 kronor, finansieras inom ramen för turistverksamhetens budget.
Det ursprungliga uppdraget att undersöka förutsättningarna för att gå in med en
ansökan till Leader Nordvästra Skaraborg gällande medfinansiering av filmprojekt
kring kulturpersonligheter längs med Göta kanal kvarstår dock.
Bakgrund

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde i november 2016 fick kulturchefen
tillsammans med turistchefen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att gå in
med en ansökan till Leader Nordvästra Skaraborg gällande medfinansiering av
filmprojekt kring kulturpersonligheter längs med Göta kanal.
Kultur- och turismverksamheten har varit i kontakt med den västra delen av kanalens
kommuner för att undersöka om intresset för att delta i filmprojektet också finns hos
dem. Även Kanalbolaget och Västarvets (Västra Götalandsregionens organisation för
kulturarvsfrågor) har kontaktats. Samtliga aktörer anser frågan vara intressant men
begränsas av tid, resurser och prioriteringar.
För att en ansökan ska vara av intresse för Leader krävs att den kan placeras in inom
ramen för de nio insatsområdena och medföljande riktade aktiviteter. Ett filmprojekt
är därför för smalt för att passa in i Leaders struktur. Kulturchefen och turistchefen
föreslår därför att Mariestads kommun anlitar en filmare som filmar Kjell Karlsson i
Norrqvarn med syfte att göra en film i formatet kortfilm. Filmen ska dels kunna
arkiveras men också användas till hemsidor, utställningar och andra sammanhang
som handlar om berättelsen om kanalen. Filmen är tänkt att bli en sk ”pilot” för att
undersöka om Mariestads kommun kan arbeta vidare enligt denna metod. Faller
projektet det väl ut finns det anledning att inventera vilka fler berättelser och
personligheter som skulle kunna dokumenteras enligt samma principer.
Kostnaden om ca 30 000 kr för den inledande pilotfilmen finansieras av
turistenheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 41 (forts).

______________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-12,
Filmprojekt om och med kulturpersonligheter längs Göta kanal
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson och turistchef Lotta
Samuelsson 2017-04-19, Ansökan till Leader Nordvästra Skaraborg om
medfinansiering av filmprojekt kring kulturpersonligheter längs Göta kanal
Kriterier för ansökningar till Leader, http://www.leadernvskaraborg.se/drivaprojekt/ansoka/borja-har/

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Turistchef Lotta Samuelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 42

Dnr 2017/00116

Medborgarförslag om staty av Björn Berggren utanför
stadshuset
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att avporträttera Björn
Berggren som skulptur utanför stadshuset i Mariestad.
Bakgrund

Rolf Gustafsson på Altorpsvägen i Mariestad har i inkommit med ett
medborgarförslag där det föreslås att mariestadspersonligheten Björn Berggren ska
avporträtteras som staty utanför stadshuset alteranativt med placering i stadshusets
foajé.
Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beslut. Ärendet har beretts inom kulturavdelningen.
Björn Berggren har i decennier satt Mariestad på kartan och på olika sätt verkat för
mariestadsbornas trivsel. Efter att förslaget kommit till allmänhetens och Björn
Berggrens kännedom har Björn Berggren personligen hört av sig till kommunen och
uttryckt önskemål om att inte bli avporträtterad. Med hänsyn till Björn Berggrens
personliga önskan bör därför medborgarförslaget avslås.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-12, Svar på
medborgarförslag om staty av Björn Berggren utanför kommunhuset
Medborgarförslag från Rolf Gustavsson 2017-03-12 samt 2017-04-12
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2017-05-10,
Medborgarförslag om staty av Björn Berggren utanför kommunhuset

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Björn Berggren)
(Kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2017-05-23

Sida 10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 43

Dnr 2017/00162

Ansökan om ersättning för uteblivna inkomster samt extra
kostnader för Mariestads simsällskap med anledning av att
badhuset stänger för renovering hösten 2017
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge fritidschefen i uppdrag att med Mariestads
simsällskap förhandla fram en lämplig ersättningsnivå för uteblivna intäkter och extra
kostnader med anledning av att badhuset stänger för ombyggnad och renovering
hösten 2017.
Den överenskomna ersättningen till Mariestads simsällskap finanserias via budgeten
för projekt ”Nybyggnation och renovering av badhuset”.
Bakgrund

Mariestads Simsällskap har inkommit med en ansökan om bidrag för uteblivna
intäkter och extra kostnader i samband med att badhuset stänger för ombyggnad och
renovering hösten 2017. Ansökan avser bidrag för hösten 2017 och våren 2018.
Ansökan består av fem poster:
-

Ersättning för träningstid i andra badhus

69 760 kronor

-

Reseersättning för tränare

31 520 kronor

-

Fritidskort (buss) för barn och ungdomar

14 000 kronor

-

Uteblivna träningsavgifter

-

Uteblivna intäkter tekniksimning

-

Avgår 13 000 kronor för hyra av Mariestads badhus

-

Total summa ansökt bidragsbelopp

4 500 kronor
12 000 kronor

118 780 kronor

Ovanstående summa är sökt för hösten 2017. Föreningens ansökan för våren 2018
är utformad på samma sätt, dock med ett högre belopp på grund av längre
träningssäsong inomhus. Summa ansökt bidragsbelopp för våren 2018 uppgår till
144 100 kronor.
I samband med ombyggnationen av badhuset 2008-2009 sökte MSS inget bidrag för
kompensation enligt ovanstående.

Justerandes signatur

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

______________________________
Fritidsavdelningen har inget regelverk eller rutiner som vägledning för hur MSS
ansökan ska besvaras. Då den uppkomna situationen kan komma att skapa ett
prejudikat, beroende på politiskt beslut, har fritidschefen inte lämnat något förslag till
beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-12, Ansökan
från Mariestads simsällskap om ersättning för uteblivna inkomster med anledning av
stängningen av badhuset
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-05-11, Ansökan om
ersättning för uteblivna inkomster samt extra kostnader för Mariestads simsällskap
med anledning av att badhuset stänger för renovering hösten 2017
Ansökan om ersättning från Mariestads simsällskap 2017-04-04

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Ekonomichef Jonas Eriksson
Mariestads simsällskap

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 44

Dnr 2017/00192

Fördelning och utbetalning av anläggningsbidrag 2017
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fördela och utbetala anläggningsbidrag till
kommunens föreningar i enlighet med fritidschefens förslag.
Bakgrund

18 ansökningar om anläggningsbidrag för år 2017 har inkommit till fritidskontoret.
Av dessa ansökningar är 17 stycken berättigade till anläggningsbidrag enligt
regelverket.
Hur förslaget till fördelning av 2017 års bidrag ser ut framgår av bilagd
sammanställning.
Totalsumman för anläggningsbidraget enligt föreslagen fördelning uppgår till
1 075 tkr vilket är överensstämmande med den fastlagda budgeten.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-12,
Anläggningsbidrag 2017
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2017-05-11, Fördelning
och utbetalning av anläggningsbidrag 2017
Förslag på fördelning av anläggningsbidrag 2017

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 45

Dnr 2017/00205

Revidering av drift- och skötselavtal för Novab Arena
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag av reviderat drift- och
skötselavtal för Novab Arena.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera de ökade kostnaderna som det reviderade
avtalet innebär genom att 85 000 kronor flyttas från fastighetsavdelningens ram,
ansvar 2070, till ansvar 1090 verksamhet 45302 för andra halvåret 2017 och
ytterligare 85 000 kronor år 2018 för att täcka hela den ökade årskostnaden, totalt
170 000 kronor.
Bakgrund

IBK Lockerud Mariestad har sedan 1 januari 2013 ett tioårigt drift- och skötselavtal
för Novab Arena. Avtalet har justerats två gånger under avtalstiden. År 2013 övertog
föreningen också ansvaret för städning och skötsel av Vadsbohallens bottenplan och
2014 utökades verksamhetstiden i hela anläggningen.
IBK inkom i slutet av år 2016 med en framställan om att det från föreningens sida
också fanns ett intresse för att ta över drift och skötsel av Tunahallen. Då Tunahallen
idag är sammanbyggd med Novab arena ser fritidschefen möjligheter till positiva
synergieffekter om även Tunahallen sköts av IBK. Det gäller framförallt städning och
säkerhet samt att det skapas ännu bättre möjligheter för ett effektivt lokalutnyttjande
i samband med arrangemang som exempelvis större tävlingar och mässor.
I det reviderade avtalsförslaget ingår Tunahallen och förslaget är också justerat i vissa
delar vilket innebär en anpassning till de verkliga förhållandena som gäller för Novab
arena. Merkostnaden om 170 000 kronor som det reviderade avtalet innebär,
finansieras med fastighetsavdelningens budget för städ och skötsel av Tunahallen och
är något kostnadseffektivare än det kommunala ansvaret.
Avtalstiden är inte förlängd utan löper fortsatt från 2013 och tio år framåt.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-05-12,
Revidering av drift- och skötselavtal för Novab Arena
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström och fastighetsförvaltare
Magnus Persson 2017-05-11, Revidering av drift- och skötselavtal för Novab Arena
Förslag till reviderat drift- och skötselavtal för Novab arena

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 45 (forts).

______________________________
Aktuellt skötselavtal för bollhallen och Vadsbohallen mellan Mariestads kommun
och IBK Lockerud, antaget av kommunstyrelsen 2012-04-11

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fritidschef Tomas Ekström)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)
(IBK Lockerud)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 46

Dnr 5580

Information på sammanträdet
Fördelning av träningslokaler/-hallar

Kultur- och fritidsutskottet konstaterar att det ingår i fritidschef Tomas Ekström
uppdrag att besluta om och fördela träningslokaler/-hallar mellan kommunens olika
idrottsföreningar.
_______________________________
Sport- och fritidsbibliotek

I november 2016 beslutade kommunfullmäktige att överlämna en motion om att
inrätta ett sport- och fritidsbibliotek till kommunstyrelsen och Idrottsalliansen för
beredning. Fritidschef Tomas Ekström informerar utskottet om den pågående
beredningen av ärendet.

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 47

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Det gavs inget uppdrag till kommunchefen på sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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