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Kulturnämnden

Plats och tid

Stadsbiblioteket, Sessionssalen klockan 18.30-19.30
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Övriga deltagande

Maria Henriksson
Elisabeth Göthberg
Åsa Hult
Margaretha Jonsson

kulturchef
museichef
kulturassistent, adjungerad
§ 115

Utses att justera

Margareta Berggren

Justeringens plats och tid

Kulturnämndens kansli enligt överenskommelse

ordförande
vice ordförande
ledamot
”
”
”
” , § 108-110, 112-116
tjänstgörande ersättare
”

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Åsa Hult
Ordförande

Gerd Larsson
Justerande

Margareta Berggren
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Aktuell information
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redovisning av nämndens utgifter i samband med Skörde- och Kulturfesten 2527 september 2009.
Ombyggnaden på Stadsbiblioteket är nu helt klar. Rampen har byggts om, två
RWC och ett WC har byggts och en ny större hiss har installerats.
En kaffeautomat har installerats på Stadsbiblioteket.
Stadsbibliotekets läsecirkel för äldre har varit lyckad och uppskattad. Den utökas
hela tiden och fortsätter nästa år.
Rapport lämnas från föredrag Refugium: Trädgård som tillflykt med författaren
Ingela Bendt på Stadsbiblioteket den 23 november.
Torsdagen den 17 december anordnas i samarbete med Vuxenskolan en Twilightkväll på Stadsbiblioteket.
Filialen i Lugnås kommer att avvecklas under december och filialen i Hasslerör
under januari. De flesta barnböckerna lämnas kvar i skolorna och vuxenböckerna
tas in till huvudbiblioteket.
Ombyggnaden på Mariestads sjukhus är framflyttad. Sjukhusbiblioteket blir kvar
ett år till och avtalet förlängs till och med 2010-12-31. Biblioteket får 15 000 kronor per år för att bedriva biblioteksservice på sjukhuset.
Information om årets kalender lämnas. Bilderna som är hämtade från Mariestads
Bildarkiv visar temat Mariestads hamn.
Rapport lämnas från Berättarcafé på temat Mariestads hamn och Vänersjöfart på
Industrimuseet den 4 november.
Rapport lämnas från Vadsbo Museums julmarknad som startade lördagen den
28 november och pågår till och med den 20 december. Museet har stängt från och
med den 21 december och öppnar åter den 11 januari.
Rapport lämnas från konferensen ”Kultur i samhällsutvecklingen” den 25 november i Göteborg där Elisabeth Göthberg och Helena Jannert deltagit.
Forts
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Porträtt av tidigare ordföranden i Kommunfullmäktige – de nio personer som
varit ordförande sedan 1971 då Mariestads kommun bildades – har hängt på prov i
Vänersalen under några veckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att de ska
tas bort.
Fredrik Marcusson rapporterar från kommunens målstyrningsarbete ”Vägvisaren” där han, Margareta Berggren och Maria Henriksson deltagit. Mer detaljerad
rapport kommer på nästa sammanträde.
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KN09 2009/0029

Stadsbibliotekets lokalbehov
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Presidiet får i uppdrag att åter aktualisera Stadsbibliotekets lokalbehov.
Bakgrund
Stadsbiblioteket har tillgänglighetsanpassats under 2009. Rampen har byggts om,
två RWC har installerats och huset har fått en ny större hiss. Denna tillgänglighetsanpassning har inte avhjälpt de problem med utrymmesbrist som råder på
Stadsbiblioteket sedan många år tillbaka.
Framtidens jobb och välfärd är starkt beroende av individens informationskompetens. Biblioteken spelar en central roll för kunskaps- och informationsinhämtning.
Att satsa på biblioteken är därför ett sätt för kommunen att rusta för framtiden.
Biblioteken bidrar också till andra mervärden som att stärka den lokala identiteten, förebygga sociala problem och ha gynnsamma effekter på det lokala näringslivet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-12-15

142

Kulturnämnden
Kn § 110

KN09 2009/0011

Namnbyte för Marieholm 10:1, Hjortgården i Mariestad
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att det tidigare kvartersnamnet Bromsen ska återtas i stället för
nuvarande namn Marieholm 10:1.
Bakgrund
Seniorer Hus & Hem SHH AB önskar förvärva tomten Marieholm 10:1 (tidigare
fanns här Hjortgårdens förskola). Företaget vill uppföra marknära mindre enplanslägenheter som ägs av de boende. Bostäderna kommer att vara anpassade för åldersgruppen 55+.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i maj (Ksau § 216 2009-05-13) att
medge Seniorer Hus & Hem SHH AB option på ett markområde om cirka 9 600
kvm inom en del av Marieholm 10:1. Optionen gäller till och med 2009-12-31 och
fram till dess ska förutsättningarna för en överlåtelse klarläggas.
Tekniska förvaltningen har framfört önskemål om namnbyte på fastigheten Marieholm 10:1 i Mariestad. Tidigare namn på fastigheten var Bromsen.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Akten
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KN09 2009/0027

Begäran om yttrande över ansökan om rivning av befintlig byggnad på fastigheten Gamla staden 4:1 i Mariestad
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden beslutar att vaktmästarbostaden inte bör rivas eftersom den är av stort
kulturhistoriskt värde.
2. Ytterligare utredning bör göras av dels renoveringsbehov och kostnader och
dels inpassning av vaktnästarbostaden i framtida byggnation.
Peter Thörn (kd) deltog inte i handläggningen av detta ärende.
Åke Krantz (s) deltog ej i beslutet.
Bakgrund
På fastigheten Gamla staden 4:1 ligger en byggnad som är q-märkt och i planen
framgår det att byggnaden inte får rivas. Byggnaden är i mycket dåligt skick och
fuktskadad. Fastigheten är besiktigad av konsult. I besiktningsprotokollet anges
att ”med anledning av byggnadens tekniska standard i kombination med angrepp
av svamp föreslås att byggnaden rivs”.
Kommunen har tagit ett beslut att ta fram en ny detaljplan över området och avsikten är att bygga seniorbostäder på fastigheten.
Mariehus anhåller om ”att vid köpet av fastighet även få tillstånd att riva befintlig
byggnad som är q-märkt enligt planbestämmelsen daterad 2002-09-23”.
Miljö- och byggnadsförvaltningen begär in yttrande från Kulturförvaltningen angående ansökan om rivningslov av befintlig byggnad, den så kallade vaktmästarbostaden, på fastigheten Gamla staden 4:1 samt garagebyggnad. Garagebyggnaden saknar kulturhistoriskt värde.
Underlag för beslut
Begäran om yttrande över ansökan om rivning av befintlig byggnad på fastigheten
Gamla staden 4:1 i Mariestad, Miljö- och byggnadsförvaltningen 2009-12-02.
Mariestad Gamla staden 4.1 – Förhandsbesked rivning av befintlig byggnad (Mbn
§ 206 2009-11-12)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Kerstin Andersson
Akten
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KN09 2009/0026

Detaljplan för kvarteret Bojen i Mariestad. Samrådsremiss
Kommunstyrelsen.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen för kvarteret Bojen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att detaljplanen för kvarteret Bojen i Mariestad ska
bli föremål för samråd.
Förslaget till detaljplan bygger på ”Projekt Sjöstaden” och det detaljplaneprogram
som antogs i Kommunfullmäktige i oktober 2009.
Området för detaljplanen ligger inom den större fastigheten Gamla staden 6:1,
vilken ägs av Mariestads kommun, direkt norr om Hamnmagasinet vid Hamngatan i Mariestads inre hamnområde. Området omfattar knappt 11 000 kvm, varav
cirka hälften är vattenområde. Gällande plan, Stadsplan 114 (1961), föreskriver
”område för hamnändamål”.
Eventuella synpunkter på förslaget ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast
den 23 december 2009.
Underlag för beslut
Detaljplan för kvarteret Bojen i Mariestad. Samrådsremiss Kommunstyrelsen
2009-11-19.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Akten
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KN09 2009/0028

Begäran om yttrande över ansökan om bygglov för garage på fastigheten Löjan 12 i Mariestad
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden beslutar att tillstyrka avvikelser från gällande plan vad gäller bygglov
för garage med takterrass.
2. Utförandet av ytskiktet bör ske i enlighet med boningshusets bottenvåning, det
vill säga med kvaderstensteckning.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsförvaltningen begär in yttrande från Kulturförvaltningen angående en ansökan om att få uppföra ett garage/förråd med takterrass. Byggnadsarean uppgår till 49 m2. Takterrassen är försedd med genombrutet järnräcke.
Räckets utformning ansluter till trädgårdens grind mot Nygatan.
Garagebyggnaden placeras inom den yta som anges i detaljplanen, men avviker
från gällande plan vad gäller höjd på färdigt golv, takets utformning och därmed
sammanhängande höjd. Förslaget innebär färdigt garagegolv på 47,8 istället för
48,5, takterrass istället för sadeltak vilket ger en byggnadshöjd på ca 2,7 m istället
för 2,5. Sökanden har som skäl för annan utformning angivit att terrass med räcket
blir mindre störande för omgivningen än det sadeltak som anges i planen.
Den föreslagna takterrassen gör att takbjälklaget blir kraftigare än motsvarande
konstruktion med takstol. Det ger en högre byggnadshöjd. Samtidigt vill sökanden
sänka höjden på färdigt golv, vilket gör att terrassens nivå hamnar i höjd med
marknivå bakom byggnaden.
Underlag för beslut
Begäran om yttrande över ansökan om bygglov för garage på fastigheten Löjan 12
i Mariestad, Miljö- och byggnadsförvaltningen 2009-12-02.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Akten
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Anmälningsärenden
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Arbetsgivarfrågor: Förslag att upphöra med anställningsstopp (Ksau § 453 200911-11)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KN09 2009/0010

Anhållan om medel för att finansiera halva kulturchefens tjänst samt återbesättning av en halvtidstjänst som bibliotekarie (Ksau § 440 2009-11-11)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

KN09 2009/0011

Detaljplan för Marieholm 10:1, Hjortgården i Mariestad. Underrättelse Kommunstyrelsen 2009-10-28 – Besvarad av Museichefen.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KN09 2009/0024

Utdelning av diplom för god byggnadskonst år 2009
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Till mottagare av 2009 års diplom för god byggnadskonst har Kulturnämnden utsett Hans och Margaretha Jonsson för deras varsamma renovering av fastigheten
Sälen 1 och 2, Västerlånggatan 23, Mariestad.
Vid kvällens sammanträde delar ordföranden ut diplom till Margaretha Jonsson.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Avslutning av verksamhetsåret
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kvällens sammanträde var det sista för år 2009 och avslutades med en gemensam
förtäring.
Ordföranden summerar det gångna året som medfört två stora omställningar. Den
tidigare Kultur- och fritidsnämnden har blivit en renodlad Kulturnämnd och förvaltningen har fått en ny chef.
Ordföranden tackar för det gångna året och önskar alla, såväl förtroendevalda som
personal, God jul och Gott nytt år!
Vice ordföranden tackar ordföranden för det gångna året och önskar alla en God
jul och ett Gott nytt år.
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Åsa Hult
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