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Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset 13.15 – 15.05

Beslutande

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

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Therese Boman Nordlie
Birgitta Svensson
Emil Frick
Fredrik Marcusson

adjungerad
adjungerad
adjungerad
adjungerad

Tomas Ekström
Maria Henriksson
Malin Eriksson

fritidschef §§ 51-52
kulturchef §§ 53-58
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 50-58
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Sammanträdesdatum
2016-12-06

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2016-12-06

Anslagsdatum

2016-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-12-31
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Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 50

Dnr 2016/00045

Handlingar att anmäla

Rurban Planning Talks

Chalmers, DaCapo Mariestad, Mariestads kommun och Stads- och
kommunhistoriska institutet bjuder in till seminarium den 17 mars 2017 i Mariestads,
för dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som
pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Seminariet syftar till att
utveckla och diskutera olika möjligheter för att stärka samspelet mellan stad och land.
___________________________
Unga kreativa Skaraborg

Kulturchefsgruppen i Skaraborg bjuder in till seminarium om ungas delaktighet och
internationella mobilitet. Seminariet hålls på Jubileumsteatern i Mariestad den 9
december 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 51

Dnr 2016/00405

Ansökan om ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder vid
gevärsskjutbanan på Västeräng

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att utföra föreslagna säkerhetshöjande åtgärder på
gevärsskyttebanan vid Västerängs skjutbana.
Kostnaden om totalt 200 tkr finansieras genom kommunstyrelsens medel till
förfogande.
Bakgrund

Mariestads Skyttegille har inkommit med en ansökan om investering i
säkerhetshöjande åtgärder på gevärsskyttebanan på Västerängs skjutbana.
Investeringen består i ett skydd för rikoschetter så att banan går att använda utan att
göra stora investeringar i befintlig skyttevall.
Idag sker skyttet med dispens och en provisorisk ändring av banan, vilket innebär att
den är 312 meter lång istället för de 300 meter som är tävlings- och träningsavstånd.
Kostnaden för rikoschettskyddet inklusive montering är offererad till ett pris av
177 000 kronor inklusive oförutsedda utgifter om 23 000 kronor, det vill säga totalt
200 000 kronor.
Idrottsalliansens nyligen genomförda prioriteringsförslag för kommande
idrottsinvesteringar prioriterade ovanstående investering som nummer två på deras
framröstade lista.
I samband med att nödvändiga investeringar görs på Västeräng för att säkerställa
anläggningens framtida verksamhet, har fritidschef Tomas Ekström och
fastighetsförvaltare Magnus Persson tillsammans med företrädare för skjutbanan
inlett förhandlingar om ett kommunalt drift- och skötselavtal för hela anläggningen
samt även för skyttelokalen i Vadsbohallen. Ambitionen är att ha ett färdigt avtal till
den 1 januari 2017.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25, Ansökan om
ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder vid gevärsskyttebanan på Västeräng
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström och fastighetsförvaltare
Magnus Persson 2016-11-23, Ansökan om ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande
åtgärder på Västerängs gevärsskyttebana
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 51 (forts).

____________________________
Ansökan om ekonomiskt stöd från Mariestads Skyttegille, 2016-10-27

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(fritidschef Tomas Ekström)
(fastighetsförvaltare Magnus Persson)
(Mariestads skyttegille)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 52

Dnr 2016/00415

Drift- och skötselavtal för Västerängs skjutbana och
skyttelokalen i Vadsbohallen

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal om drift och skötsel av
Västerängs skjutbana samt skyttelokalen i Vadsbohallen med föreningen Mariestads
Skyttecenter.
Kommunstyrelsen beslutar att avtalsersättningen finansieras ur fritidskontorets
budget för anläggningsbidrag.
Bakgrund

Skjutbanan i Västeräng etablerades tidigt sjuttiotal i samband med att den s.k.
skyttepaviljongen flyttades för att ge plats åt Marieholmsskolan och sjukhuset. Sedan
dess har pistolklubben och skyttegillet förädlat och utvecklat Västeräng till den
välskötta och funktionella anläggning den är idag. Det ideella arbete föreningarna har
lagt ner på Västeräng i snart femtio år har utförts utan större kommunala bidrag.
Nyligen har de två verksamma föreningarna på Västeräng bildat en gemensam
anläggningsförening, Mariestads Skyttecenter.
Då Mariestads Skyttecenter har meddelat intresse för att avtala föreningens ansvar
för drift och skötsel av anläggningen har gemensamma avtalsförhandlingar resulterat
i ett förslag till drift- och skötselavtal.
Ersättningen finansieras med att Mariestads pistolklubbs och Mariestads Skyttegilles
anläggningsbidrag överförs till fritidskontorets budget för drift och
anläggningsbidrag, totalt 60 000 kronor.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström och fastighetsförvaltare
Magnus Persson 2016-11-25, Drift- och skötselavtal för Västerängs skjutbana och
skyttelokalen i Vadsbohallen
Förslag till drift- och skötselavtal för Västerängs skjutbana och skyttelokalen i
Vadsbohallen
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25, Förslag till
drift- och skötselavtal för Västerängs skjutbana och skyttelokalen i Vadsbohallen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 52 (forts).
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(fritidschef Tomas Ekström)
(fastighetsförvaltare Magnus Persson)
(Mariestads skyttecenter)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 8

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 53

Dnr 2016/00138

Information om nytt biblioteksdatasystem

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fridtidsutskottet noterar att verksamheten kommer att ansluta sig till det
gemensamma bibliotekssystemet Koha.
Bakgrund

Hösten 2014 upplyste företaget Axiell om att deras biblioteksdatasystem Libra, som
används av bland annat Mariestad, kommer att upphöra vid årsskiftet 2017-2018. Ett
nytt system måste således införskaffas och under 2015-2016 har bibliotekscheferna i
Skaraborg gemensamt arbetat vidare med denna fråga. Bland annat har en förstudie
och kartläggning av IT-stöd på biblioteken genomförts.
Hjo, Tibro, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Tidaholm och Skövde har
gemensamt kommit fram till att det nya systemet bör tillgodose följande krav:
-

Kunna möta dagens och morgondagens behov på ett resurseffektivt sätt

-

Att kunna utveckla biblioteksverksamheten

-

Att kunna ge bättre biblioteksservice till användarna i Skaraborg

Ett av målen för Skaraborgsbiblioteken är att finna det mest lämpliga och
användarvänliga biblioteksdatasystemet ur både driftsynpunkt och ekonomiskt
perspektiv.
2016-11-23 beslutade bibliotekscheferna i de åtta ovanstående kommunerna enhälligt
att open source-systemet Koha kommer bli det nya gemensamma bibliotekssystemet.
Att så många kommuner gör gemensam sak i valet av Koha är det första av sitt slag i
landet.
Koha är ett komplett biblioteksdatasystem baserat på fri och öppen källkod. Open
source innebär att systemet är ett fritt system som drivs och utvecklas av en
gemensam global community.
Bibliotekspersonal såväl som IT-personal ser fram emot att samarbeta kring den
spännande utmaning som just detta system innebär. Att kunna erbjuda
biblioteksanvändare en på många sätt enkel bibliotekskatalog är ett viktigt steg i det
utvidgade uppdraget att samverka mellan kommunerna för bättre service.
Vidare så ligger beslutet om Koha i linje med de demokratiska värden Sveriges
folkbibliotek står för. Stöd från fler håll finns såsom Kungliga biblioteket (KB), SKL
och Kultur i Väst.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 9

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 53 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25, Information
om nytt gemensamt biblioteksdatasystem
Tjänsteskrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt, 2016-11-24, Nytt
biblioteksdatasystem
Projektdirektiv från styrgruppen för Bibliotek Skaraborg 9-gruppen

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 54

Dnr 2015/00198

Förslag till diplom för god bebyggelsemiljö

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur och fritidsutskottet beslutar att ändra nuvarande ”Diplom för god
byggnadskonst” till ”Diplom för god bebyggelsemiljö”.

2.

Diplomet förses med en tillhörande stipendiesumma om 5 000 kronor och delas
ut årligen i samband med nationaldagsfirandet.

3.

Summan om 5 000 kronor finansieras ur kulturverksamhetens budget.

Bakgrund

Kulturnämnden inrättade 1995 ett diplom för god byggnadskonst som delats ut de år
då lämplig mottagare funnits. Under de senaste åren har de goda exemplen blivit
färre och färre vilket har gjort att kriterierna och formen för diplomet bör ses över.
Kultur och fritidsutskottet gav 2016-04-05 museichefen i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp med representanter från miljö- och byggnadsavdelningen, Vadsbo
museum samt Hantverkslaboratoriet för att utarbeta ett förslag till ett sökbart
byggnadsvård-/arkitektur-/renoveringsstipendium.
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag för nya kriterier och föreslår även att vidga
diplomet från byggnadskonst till ett större begrepp som innefattar hela
byggnadsmiljöer. Det är viktigt att man har kunskap och vård om husens karaktär,
där varje tidsepok har sin speciella stil och särskilda materialval. Lika viktigt är att ta
hand om 1700-talshus som att ta hand om en byggnad från 1970-talet med rätt
materialval och förståelse för arkitekturen vid om- och tillbyggnad. Även vård av
trädgårdsmiljöer ingår i begreppet god bebyggelsemiljö.
Att utveckla diplomet till ett sökbart stipendium, kopplat till en stipendiesumma à
10 000 kronor, är ett sätt att öka medvetenheten hos fastighetsägare om vikten av att
vårda rätt. Ett sökbart stipendium där en jury utser en vinnare/mottagare ger mer
status och lockar troligen fler att bli intresserade av vad man kan göra för att få
stipendiet. Arvbetsgruppen föreslår att stipendiet delas ut på Byggnadsvårdens
konvent som hålls vart annat år i Mariestad.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2016-11-24, Översyn av
kriterier för god byggnadskonst
Förslag till ”Diplom för god bebyggelsemiljö”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 54 (forts).

____________________________
Nuvarande regler för ”Diplom för god byggnadskonst”
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25, Förslag till
diplom för god bebyggelsemiljö

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 55

Dnr 2016/00409

Ansökan om medfinansiering för renovering av oratoriet vid
Lugnås kvarstensgruvor

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att delfinansiera renoveringen av oratoriet vid
Lugnås kvarnstensgruvor med 10 000 kronor.
Kostnaden finansieras inom ramen för turismverksamheten.
Bakgrund

Övre Lugnås Intresseförening har tillsammans med föreningen Qvarnstensgruvan
Minnesfjället sökt delfinansiering om 10 000 kr för att kunna rusta upp oratoriet vid
gruvan.
Lugnås kvarnstensgruva har under de senaste åren utvecklats till ett populärt
besöksmål i Mariestads kommun, både som plats för intressant arbetslivshistoria och
med unika geologiska förutsättningar. Verksamheten ger också möjlighet till ett tiotal
arbetstillfällen för ungdomar i området sommartid.
För att ge besökarna en bra bild av historien och en möjlighet att kunna samla en
grupp vid guidning byggdes oratoriet. Huset utformades som ett slags tillfälligt
kloster, ett så kallat conventum med tanke på kopplingen till Cistercienserorden som
grundade gruvan på 1100-talet. En elev från Göteborgs universitet genomförde
arbetet med att bygga oratoriet år 2005-2006. Byggnaden används dagligen
sommartid och används också för sommargudstjänster och mål för vandringar med
konfirmander.
Takspånen som användes var av olika kvalitet, vilket har gjort att huvuddelen av taket
som är lagt med hyvlade spån, har blivit så dåligt att det behöver läggas om. Ingen del
av byggnaden är heller behandlad med trätjära. Åtgärderna som behöver genomföras
är att lägga ett nytt spåntak som är handkluvet och står emot vatten samt sätta
trähängrännor, tjära ytterväggarna, justera stengrunden och komplettera huset med
ett litet klocktorn. Vissa moment av arbetet kan göras som kurser i samarbete med
Göteborgs universitet och byggnadsvårdsutbildningen.
Den totala kostnaden beräknas till 150 000 kronor varav 100 000 kronor troligen
finansieras av Länsstyrelsen. Övre Lugnås intresseförening och föreningen
Qvarnstensgruvan Minnesfjället bidrar med 10 000 kronor vardera. Svenska Kyrkan
har gett ett positivt förhandsbesked för medfinansiering och medel har också sökts
från Grevilli fond.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 55 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Ansökan från Övre Lugnås Intresseförening om medfinansiering för renovering av
oratoriet vid Lugnås kvarnstensgruvor, 2016-10-20
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2016-11-24, Yttrande över
ansökan om medfinansiering för renovering av oratoriet vid Lugnås
kvarnstensgruvor
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25, Ansökan om
medfinansiering för renovering av oratoriet vid Lugnås kvarnstensgruvor

Expedieras till:
Övre Lugnås Intresseförening
Museichef Linda Svensson
Turistchef Lotta Samuelsson
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 56

Dnr 2015/00024

Återkoppling - Kulturplan för Mariestads kommun

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Hösten 2015 antogs Kulturplan för Mariestads kommun 2015-2022 av
kommunfullmäktige. Kulturplanen är ett viktigt styrande dokument vars syfte är att
få god struktur och riktlinje på kommunens kulturarbete. Vision 2030:s fem
byggstenar är vägledande för kulturplanen.
För att kulturplanen ska bli ett levande dokument krävs att det integreras i det dagliga
arbetet. Att detta sker säkerställs genom att verksamheten:
-

Årligen tar fram en verksamhetsplan som är kopplad till kulturplanens
temaområden.

-

Dialog och samverkan – kulturplanen ska vägleda samverkan inom MTG,
Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen samt arbete med
Skapande skola.

-

Dialog med kommuninvånare – en kortare mer publik version ska tas fram.

I halvtid, dvs någon gång under 2018-2019 kommer en större utvärdering av planen
att göras, dels för att se om planen följs, och dels för att se om den behöver
uppdateras.
Kulturchef Maria Henriksson informerar utskottet om genomfört arbete under 2015
och 2016 kopplat till kulturplanen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-11-24, Återkoppling
kulturplan 2015-2022
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25, Återkoppling
av kulturplan 2015-2022
Kulturplan för Mariestads kommun 2015-2022
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 57

Dnr 2016/00443

Off Season Art Gardening

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet ger kulturavdelningen i uppdrag att upprätta ett
projektförslag för Off Season Art Gardening för behandling och beslut på utskottets
sammanträde i februari 2017.
Bakgrund

Hur profilerar vi Mariestad och hur kan Kulturavdelningen bidra? Mariestads
kommuns styrka är den vackra äldre stadskärnan och det rika kultur- och
naturlandskapet - det vill säga Mariestad har fantastiska uterum. Off Season Art
Gardening är en idé som handlar om att stärka bilden av Mariestad i riktning mot
Vision 2030. Detta görs genom att arbeta med offentlig utsmyckning kring temat
trädgård/land-art. Året runt är en viktig faktor, därav namnet Off Season Art
Gardening.
För att växla upp investeringsmedel föreslås att kommunen går in med en EUansökan till Creative Europe. Behovet av att hitta utvecklingsmedel i internationella
projekt finns redan idag i kommunen, och Off Season Art Gardening skulle kunna
vara ett pilot- och lärandeprojekt i riktning mot detta. Kulturavdelningen söker
därför tillstånd att idéutveckla en projektansökan inom ramen för Creative Europe.
Projektet är ännu inte formulerat men två spår för projektet framstår som tydliga:
1. Installationer i det offentliga rummet. Det kan gälla upphandling med
professionella konstnärer för stora installationer men också mindre
installationer/aktiviteter som engagerar lokala aktörer och föreningar.
Förskolor skulle till exempel kunna ha som tema stubbmålning, stenmosaik
och blomsterbilder. Vissa installationer blir permanenta, andra är förgängliga.
2. Öppen trädgård vid Bäcken - ett öppet workshopområde där en inspirationsoch visningsmiljö skapas. Redan i vår planeras odlingslotter till studenterna
vid Göteborgs universitet. Spännande trädgårdsmiljöer kommer att skapas.
Medborgare skulle kunna få tips kring spännande plattläggning, hur man
bygger komposter med mera. Kanske kan odlingslotter också delas ut till
förskolor och nyanlända. Försäljning av produkter kan förekomma, inte
minst vad gäller tjänster. Studenternas närvaro stimulerar till kreativa näringar
och kopplingen till det lokala näringslivet är viktigt.
Off Season Art Gardening är ett projekt som har potential att på ett unikt och
lekfullt sätt profilera Mariestad i riktning mot Vision 2030. Projektet skapar
förutsättningar för medborgaraktiviteter i samarbete med kultur, samhällsplanering,
civilsamhälle, studieförbund, akademi och inte minst det lokala näringslivet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 57 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25, Information
om projektidén Off Season Art Gardening
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-11-24, Idé och
produktutveckling av Off Season Art Gardening

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-12-06

Sida 17

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 58

Dnr 2016/00445

Marknadsföringsplattform för Kulturalliansen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bidra med 10 000 kronor för en
etablering (engångsbelopp) av en marknadsföringsplattform (en domän) till
Kulturalliansen. Utskottet beslutar även att finansiera den årliga
domänkostnaden för plattformen, ca 500 kr/år.
Ovanstående summor finansieras inom ramen för anslagna medel för
kulturverksamheten.
Kultur- och fritidsutskottet konstaterar att det är Kulturalliansen som själva
ansvarar för plattformens innehåll och uppdateringar.

2.

Kultur- och fritidsutskottet uppmanar Kulturalliansen att till fritidschefen
inkomma med uppgift om vad de vill ha ut ur föreningsregistret. Utifrån dessa
uppgifter får fritidschefen i uppdrag att sammanställa ett specifikt
föreningsregister över kulturföreningar. Registret lämnas sedan över till
Kulturalliansen som själva får sköta uppdateringen av registret.

Bakgrund

Kulturalliansen har ställt frågan till kommunen om stöd till en marknadsplattform.
Alliansen har även inkommit med en fråga om tillgång till föreningsregistret.
Mariestads kommun erbjuder via databasen Basetool möjligheten att marknadsföra
aktiviteter via kommunens turistsida och evenemangskalender. Här kan samtliga
föreningar, studieförbund och lokala aktörer på ett enkelt sätt lägga ut sina
evenemang och verksamheter (www.vastsverige.com/mariestad och hemsida
www.mariestad.se).
Kommunens webbportal ansvarar enbart för den kommunala organisationens
verksamheter. Föreningarna står självständiga i förhållande till den kommunala
organisationen. Förslaget är därför att Kulturalliansen etablerar en egen portal, som
en komplettering till Basetools marknadsföringskanal. För att stödja starten av denna,
föreslår kulturchefen att kommunen bidrar med ett "startbidrag" för etablering av
domänen (cirka 10 000 kr) samt bekostar den årliga domänkostnaden (cirka 500 kr
per år). Kulturalliansen ansvarar för portalens innehåll och uppdateringar.
Vad gäller tillgång till föreningsregister föreslås att Kulturalliansen definierar vad de
behöver ha ur föreningsregistret. Fritidsavdelningen sammanställer sedan ett specifikt
register för alla kulturföreningar utifrån denna kravspecifikation. Föreningarna måste
därefter själva sköta uppdateringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-12-06

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 58 (forts).

____________________________
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut i
sin helhet vilket är att bidra med 10 000 kronor till en marknadsföringsplattform
inklusive den årliga domänkostnaden om ca 500 kronor och även uppdra till
fritidschefen att utifrån inkomna uppgifter från Kulturalliansen sammanställa ett
föreningsregister över kulturföreningar som sedan överlämnas till Kulturalliansen.
Ida Ekeroth (S) yrkar avslag på förslaget om att bidra med medel till en
marknadsföringsplattform. Vidare tillstyrker Ekeroth (S) förslaget om att uppdra till
fritidschefen att utifrån inkomna uppgifter från Kulturalliansen sammanställa ett
föreningsregister över kulturföreningar.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att utskottet beslutar i enlighet med kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-11-25,
Marknadsföringsplattform för Kulturalliansen
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-11-25,
Marknadsföringsplattform för Kulturalliansen

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Fritidschef Tomas Ekström
Kulturalliansen
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