Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-10

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, tisdagen den 10 november 2015 kl 13.15 – 14.30

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Johan Gotthardsson (FP)
Marianne Kjellquist (S)
Sandra Magnusson (M)
Nils Farken (MP)

ordförande
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare
tj.görande ersättare

Övriga deltagare

Therése Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Lars Arvidsson
Tomas Ekström
Maria Henriksson
Linda Svensson
Malin Eriksson

adjungerad
adjungerad
kommunchef
fritidschef
kulturchef
museichef
sekreterare

§§ 82-85
§§ 85-92
§ 89

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 80-92

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2015-11-10

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2015-11-10

Anslagsdatum

2015-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2015-12-04
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Sammanträdesdatum
2015-11-10

Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 80

Inbjudningar

Alltid online? – Social mediers roll för ungas politiska deltagande

Inbjudan till seminarium om ungas politiska deltagande med utgångspunkt i ungas
användning av sociala medier. Seminariet arrangeras av Folkbildningsförbundet mfl och
genomförs i Stockholm den 12 oktober 2015.
_________________________________
Nya verksamheter och kommunikationssätt - erfarenhetskonferens

Inbjudan till erfarenhetskonferens för förtroendevalda och tjänstemän inom kultur- och
fritidssektorn den 4-5 februari 2015.
_________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 81

Handlingar att anmäla

Studieförbunden i Sverige

Skrift med information om studieförbunden i Sverige utgiven av Folkbildningsförbundet
anmäls och läggs till handlingarna.
____________________________
Referensgruppen för Vadsbo museum

Protokoll från möte 2015-03-31 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2015-05-21 anmäls och läggs till handlingarna.
Protokoll från möte 2015-08-26 anmäls och läggs till handlingarna.
___________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-11-10

Sida 5

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 82

Dnr 2013/00437

Information om flytten av Lockeruds fritidsgård

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Fritidschef Tomas Ekström informerar om den förestående flytten av Lockeruds
fritidsgård. Fritidgården ska med anledning av att det ska byggas en ny skola i området
flytta till nya lokaler i Blåbäret, Västra vägen. Fritidschefen informerar också om förslag till
nytt namn på fritidsgården.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-11-05, Information om flytt av
Lockeruds fritidsgård
Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 6

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 83

Dnr 2015/00366

Information om återtagen bidragsansökan från Korpen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Fritidschef Tomas Ekström har tidigare informerat utskottet om ett pågående ärende
rörande Korpen Mariestad med anledning av föreningens ekonomiska situation.
Föreningen har inkommit med en ansökan om föreningsbidrag men återtagit ansökan.
Fritidschefen informerar på dagens sammanträde om anledning till föreningens agerande.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-11-05, Information om återtagen
bidragsansökan, Korpen Mariestad
Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-10

Sida 7

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 84

Dnr 2015/00367

Begäran om omprövning av avslag på ansökan om
anläggningsbidrag för sommargården Segolstorp

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar att lämna Pingstkyrkans begäran om
omprövning av tidigare fattat beslut om avslag avseende ansökan om anläggningsbidrag
utan åtgärd.
Bakgrund

Kommunstyrelsen antog 2015-03-16 förslag till nytt regelverk för kommunalt
föreningsbidrag. Detta beslut innebär bland annat att politiska organisationer och religiösa
trossamfund undantas möjligheten att söka bidrag från fritidsförvaltningens budget för
bidrag till idrotts- och kulturföreningar.
I samband med kommunstyrelsens beslut om utbetalning av anläggningsbidrag erhöll
därför Pingstkyrkan i Mariestad inget bidrag av ovanstående skäl. Detta beslut har
Pingstkyrkan begärt omprövning av, med motiveringen att beslutet kan strida mot den
kommunala likställighetsprincipen.
För att undersöka om så skulle kunna vara fallet har fritidschef Tomas Ekström varit i
kontakt med SKL:s juridiska avdelning som svarat följande:
”Inom varje kategori så bör likvärdiga föreningar ha rätt till bidrag. Politiska föreningar och
religiösa är inte samma sak som idrottsföreningar. Man kan ta bort bidraget för de politiska
och religiösa föreningarna och behålla stödet för idrottsföreningarna. När det gäller stöd
till kulturen så finns det rättsfall om att hela kulturstödet kan ges till en enda lokal teater”.
Kultur- och fritidsutskottet föreslås, i enlighet med SKL:s yttrande, att lämna
Pingstkyrkans begäran om omprövning av beslutet utan åtgärd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprätad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-29, Begäran om omprövning
av avslag på ansökan om anläggningsbidrag för sommargården Segolstorp
(kommunchefens förslag till beslut)
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-10-07, Begäran om omprövning av
beslut, Pingstkyrkan Mariestad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 84 (forts).

____________________________
Yttrande från SKL:s juridiska avdelning upprättat av Staffan Wikell 2015-10-02
Skrivelse från Mariestads pingstförsamling 2015-09-25, Begäran om överprövning
angående avslag på ansökan om anläggningsbidrag för Segolstorp

Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström
Mariestads pingstförsamling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-11-10

Sida 9

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 85

Dnr 2015/00154

Prognos 4 för kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Budgetuppföljning ska ske vid fyra tillfällen per år. Vid analys ska anges om
budgetförutsättningen stämmer och om omfattningen av verksamheten har överensstämt
med budget. En åtgärdsplan ska presenteras om prognosen visar underskott. Den aktuella
prognosen ska överlämnas till ekonomikontoret.
Kulturverksamheten uppvisar i prognos 4 ett positivt resultat om 700 tkr. Av dessa är 100
tkr avsedda för tjänsten som samlingsansvarig (konservator) på Vadsbo museum. Av
resterande är 400 tkr är vikta för kultur- och fritidsutskottets politiska prioriteringar inom
verksamheten och 200 tkr är ett plus på biblioteket.
Fritidsavdelningens enheter visar vid prognos 4 ett sammanlagt positivt resultat om 249
tkr, exklusive kostnaden för högre internhyra för badhuset och utomhusbadet. Inkluderar
man denna blir resultatet minus 150 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson (kommunchefens förslag till beslut)
2015-11-03, Prognos 4 år 2015 för kultur- och fritidsverksamheten
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-11-01, Prognos 4, 2015
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-11-03, Prognos 4 för
fritidsavdelningen
Prognos 4 år 2015 för kultur- och fritidsverksamheten

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
fritidschef Tomas Ekström
ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 86

Dnr 2015/00316

Upprustning av stadsbiblioteket

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1.

Kommunstyrelsen beslutar att genomför renoveringen av stadsbiblioteket.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en
upphandling för att få ned kostnaden av renoveringen till beslutad budgetnivå och
EPC.

3.

Renoveringen ska påbörjas under första kvartalet 2016.

Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 5 maj 2015 fick kommunchefen i
uppdrag att utreda kostnaderna för upprustning av stadsbiblioteket avseende inventarier
och fastighet (se kfu § 51/15).
Kostnaderna för upprustningen består i inköp av nya inventarier till en summa om 3 mkr
samt installation av ventilationsaggregat, ytskiktsarbete, byte av undertak och golv med
mera till en summa om 6 mkr. Totalt uppgår kostnaderna för hela upprustningen till en
summa om 9 mkr.
På utskottets sammanträde den 6 oktober fick kommunchefen i uppdrag att
konsekvensbeskriva ovan nämnda investeringar i driftbudgeten. Uppdraget delegerades till
kulturchefen. För att genomföra upprustningen av biblioteket krävs ett tillskott i
driftbudgeten med initialt 800 tkr per år för kapitalkostnader. Kalkylen utgår från
helårseffekt och har tagit hänsyn till att investeringarna har olika lång avskrivningstid.
Under de första tio åren ligger kostnaden förhållandevis konstant (kring 800 tkr/år) och
sjunker över denna tid med cirka 100 tkr. Följande tio år sjunker sedan kostnaderna till mer
än hälften.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-30, Utredning av kostnader
för upprustning av biblioteket - konsekvenser av investeringarna
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-10-29, Utredning av kostnader
för upprustning av biblioteket
Beräknade kapitalkostnader för upprustning av stadsbiblioteket
Protokollsutdrag Kfu § 76/15

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 86 (forts).

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(tekniska nämnden)
(kulturchef Maria Henriksson)
(bibliotekschef Ragnhild Brandstedt)
(fastighetschef Bo Theorén)
(ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 87

Dnr 2015/00236

Tillsvidareanställning av konservator på Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att hanteras inom ramen
för detaljbudget 2016.
Bakgrund

I samband med kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 5 maj 2015 fick
kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att tillsvidareanställa
en konservator/samlingsansvarig på Vadsbo museum. Återrapportering skedde på
utskottets sammanträde den 2 juni.
Sammanfattningsvis kan en konservator i form av tjänsten ”samlingsansvarig” finansieras
inom ramen för kulturavdelningens budget under år 2015. För år 2016 kan verksamheten,
inom ramen för budget, fortsättningsvis finansiera tjänsten med 200 000 kronor, men
behöver ett tillskott på 190 000 kronor då den totala konstanden för tjänsten uppgår till
390 000 kr per år.
På utskottets sammanträde den 6 oktober fick kulturchefen i uppdrag att
konsekvensbeskriva hela finanseringen av tjänsten för en samlingsansvarig inom ramen för
anslagna medel från 2016 och framåt.
Kulturavdelningen har en budgetram (exklusive musikskolan) på 12 625 tkr. Den största
delen av denna summa går till hyreskostnader och personalkostnader. Medel som går till
olika aktiviteter utgör en mycket liten del av avdelningens budget.
I samband med tidigare års sparbeting har förslag inkommit att hitta alternativa lokaler,
externa fastighetsförvaltare med mera, för att nå nya finansiella lösningar för
verksamheten.
För att hitta finansiering för tjänsten som samlingsansvarig inom verksamhetens befintliga
budget är det enda alternativet att ta små poster på flera ställen. Ett positivt
tillskott/initiativ för museet kommer då få konsekvenser på den egna verksamheten och på
övriga kulturverksamheter som i vissa fall får direkt urholkande effekt. Verksamhetens
förslag till åtgärder för att kunna finansiera tjänsten samlingsansvarig utan tillskott i
budgeten är:

Justerandes signatur

- Tjänsten finansieras av externa medel

50 tkr

- Uppsägning av avtalet för skolmuseet

10 tkr

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 87 (forts).

____________________________
- Minskade aktiviteter och arrangemang 80 tkr
- Minskat bidrag till bildningsverksamet

50 tkr

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-10-29 (kommunchefens förslag
till beslut), Tillsvidareanställning av konservator på Vadsbo museum –
konsekvensbeskrivning
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-10-29, Konsekvensbeskrivning
finansiering av en tillsvidareanställning av konservator inom ramen för anslagna medel
2016 och framåt
Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
museichef Linda Svensson
ekonomienhetschef Jonas Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 14

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 88

Dnr 2015/00408

Upprustning av ljud- och ljusanläggning på Mariestads teater

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med
verksamheten utreda det generella renoverings- och underhållsbehovet på Mariestads
teater.
Bakgrund

Enligt beslut i kultur- och fritidsutskottet den 7 april 2015 (Kfu § 34/15) har 500 tkr av
kulturverksamhetens budget öronmärkts för politiska prioriteringar. Under året kommer
delar av kostnaden för en samlingsansvarig (konservator) att finansieras inom ramen för
dessa prioriteringar. Utöver detta ser verksamheten att det finns behov av upprustning av
bland annat ljud- och ljusanläggningen på Mariestads teater. Istället för att verksamheten
under kommande år begär extra medel för detta, föreslås att en upprustning av ljud- och
ljusanläggning samt scentyg sker inom ramen för de medel som öronmärktes i vid
utskottets möte i april.
Mariestads teater ska tillhandahålla enklare teknik avseende ljud och ljus. Den utrustning
som finns idag är gammal, drygt 20 år. Den är sliten och inte längre tillförlitlig. Ljusbordet
är ur funktion, trots upprepade reparationer, och behöver därför ersättas. Även
ljudutrustningen behöver bytas ut, med tanke på att tekniken ständigt utvecklas och
behöver vara kompatibel med dagens behov. Ridån och det svarta tyget runt scenen är
slitet och datum för brandskydd passerades för tio år sedan.
För att teatern även i fortsättningen ska vara attraktiv att hyra krävs pengar för att dels
ersätta sliten och trasig utrustning samt dels för nyinvesteringar. I dagsläget klarar teatern
inte av att hantera uppsättningar och evenemang av lite större karaktär på grund av den
slitna och föråldrade utrustningen, vilket påverkar t ex Mariestads Unica Revy,
Dansstationen, Old Ox och estetelevernas slutproduktion.
Uppskattade kostnader för upprustning av teknikanläggningen med mera på teatern är:
80 000 kr för ljusbord, 180 000 kr för ljudutrustning samt 140 000 kronor för scentyg.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson (kommunchefens förslag till beslut)
2015-11-03, Upprustning av ljud och ljusanläggning på Mariestads teater
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson och musikskolechef Kajsa Stenberg
Axelsson 2015-10-29, Behov av upprustning av ljus- och ljudteknik samt scentyg på teatern

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfu § 88 (forts).

____________________________
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsutskottet § 34/15, Kulturverksamhetens
detaljbudget 2015

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
kommunchef Lars Arvidsson
musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 16

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Ks § 89

Dnr 2015/00029

Flytt och utlån av vagnarna på Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna att museet lånar ut ett antal vagnar
och placeras hos låntagare vilka även kan tänkas vara mottagare vid en eventuell
framtida avyttring.

2.

Utskottet beslutar också att återlämna begravningsvagnen till tidigare ägare. Denna
vagn är inte inmärkt i samlingen.

Bakgrund

Museet har från referensgruppen för Vadsbo museum fått i uppdrag att se över alternativa
placeringar för vagnarna till förmån för museets övriga samling och verksamhet.
Under julmarknaden har museet stora behov av att frigöra yta för utställare i Stallets
bottenvåning då marknaden har vuxit för varje år och är en viktig del av museets
verksamhet. Stallet är för närvarande mycket trångt då samtliga vagnar utom tre är
placerade där. För att frigöra yta finns möjlighet att låna ut föremål.
De vagnar som kommer lånas ut, placeras hos låntagare som i framtiden också kan tänkas
vara mottagare vid en eventuell överlåtelse. Utlånen regleras och dokumenteras med
museets låneinstrument.
Vid en eventuell framtida överlåtelse till annan institution/förening/övrig, arbetar museets
efter gällande gallringsplan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-11-05 (kommunchefens förslag
till beslut), Flytt och utlån av vagnarna på Vadsbo museum
Skrivelse upprättad av museichef Linda Svensson och kulturchef Maria Henriksson 201511-05, Flytt och utlån av vagnar
Protokollsutdrag från referensgruppen för Vadsbo museum 2015-05-21

Expedieras till:
museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 90

Uppdrag till kommunchefen

Investering- och förvaltningsplan för fastigheter inom kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att redovisa en fullständig
investering- och förvaltningsplan för följande fastigheter:
-

Elvärket

-

Badhuset

-

Utebadet

-

Museet

-

Teatern

-

Musikskolan

-

Stadsbiblioteket

-

Skolmuseet

Uppdraget ska återrapporteras på utskottets sammanträde den 8 december.

Expedieras till:
kommunchef Lars Arvidsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 91

Möte med Kulturalliansen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bjuda in Kulturalliansen (kommunens samlade
kulturföreningar) till ett samverkansmöte torsdagen den 3 december klockan 18.00.

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
kulturalliansen
ledamöter och adjungerade i kultur- och fritidsutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 92

Dnr 2015/00335

Inbjudan till samråd över den statliga kulturskoleutredningen
Den 1 december 2015, klockan 13-15.30, genomförs i Göteborg ett samråd för
framtagande av en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.
Förvaltningschefer och politiker på kommunal nivå är inbjudna att delta.
Kultur- och fritidsutskottet har sedan tidigare beslutat att skicka två representanter från
utskottet att delta på samrådet. Vid dagens möte utses Therése Nordlie (C) och Nils
Farken (MP) att tillsammans med kulturchef Maria Henriksson delta på mötet.

Expedieras till:
Therése Nordlie
Nils Farken

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

