Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-06

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Hovden, Stadshuset 13.15 – 15.20

Beslutande

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

ordförande
vice ordförande
ledamot
ersättare
ledamot

Övriga deltagare

Therese Boman Nordlie (C)
Nils Farken (S)
Monika Kindberg (V)

adjungerad
adjungerad
adjungerad

Tomas Ekström
Maria Henriksson
Linda Svensson

fritidschef §§ 2-3
kulturchef §§ 4-7
museichef §§ 4-5

Justerare

Ida Ekeroth

Plats och tid för justeringen

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 1-8

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-02-06

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-06

Anslagsdatum

2018-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-03-05

Sammanträdesprotokoll
Sida 3

Sammanträdesdatum
2018-02-06

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 1

Dnr 2018/00074

Handlingar att anmäla

1.

Vadsbo hembygds- och fornminnesförening
Jubileumsskrift – Vadsbo hembygds- och fornminnesförening 100 år.

2.

Kultur- och fritidsutskottet

KS 2017/39

Jurybeslut gällande representationsgåva för Mariestads kommun,
2017-12-18.
3.

SKL
Inbjudan till kulturpolitiskt toppmöte – The Nordic cultural political summit i
Malmö den 8-9 maj 2018.

4.

Västergötlands museum
Inbjudan till vernissage av NE Forssells historiska fotografier i Skara den 14
oktober 2018.

5.

Aurora Music
Inbjudan till Aurora Winter festival i Trollhättan den 22-24 februari 2018.

Ärendena/inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 2

Dnr 2017/00399

Solskydd över barnbassängen på utebadet på Ekudden

Kultur- och fritidstutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att uppföra solskydd över barnbassängen på
utomhusbadet Ekudden enligt offert från Runnäs.
Kostnaden om 218 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens investeringsmedel
till förfogande.
Kapitaltjänstkostnaderna hanteras med övriga kapitalkostnader för fastigheten.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet beslutade på mötet i november 2017 att ge fritidschefen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra ett solskydd samt lämna ett
förslag på solskyddslösning över barnbassängen på utomhusbadet Ekudden.
Fritidschefen och fastighetschefen har i enlighet med uppdraget inhämtat offert från
Runnäs och Hags.
Offerten från Runnäs är ett solsegelskydd som kan varieras i storlek efter behov med
en kostnad inklusive arbete på 218 000 kronor.
Offerten från Hags är ett fast solsegelskydd med en kostnad inklusive arbete på 195
000 kronor inklusive arbete. Priserna är exklusive moms.
Fritidschefen förslår att kommunstyrelsen ska besluta om det något dyrare
alternativet från Runnäs eftersom bärmasterna hamnar utanför gummiasfalten i detta
förslag, (vilket de inte gör i alternativ från Hags), samt att detta alternativ går att
manuellt variera i storlek och kan ”dras in” varje kväll för att minska slitage och
risken för vandalisering.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28, Solskydd
över barnbassängen på utebadet på Ekudden
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-01-19, Solskydd över
barnbassängen på utebadet på Ekudden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 2 (forts).

____________________________
Offert på solskydd från Hags
Offert på solskydd från Runnäs

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Fastighetschef Robert Malmgren)
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 3

Dnr 2018/00062

Ansökan från Mariestads motorklubb (Örnarna) om ekonomiskt
stöd till nytt luftstaket

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avslå Mariestads motorklubbs ansökan om
ekonomiskt stöd till ett nytt säkerhetsstaket.
Kultur- och fritidsutskottet konstaterar att Mariestads Motorklubb tidigare har erhållit
ett årligt anläggningsbidrag. Klubben har möjlighet att inkomma med ansökan
om sådant bidrag även detta år. (Ansökan ska vara fritidskontoret tillhanda senast 30:e
april 2018).
Bakgrund

Mariestads Motorklubb har inkommit med en ansökan om bidrag med 32000 EUR
(ca 315 000 kronor) för inköp av nytt säkerhetsstaket till Grevby speedwaybana.
Säsongen 2017 beviljades föreningen dispens från kravet på nytt staket med hjälp av
privat långivare och lån av staketdelar från andra speedwayklubbar.
I dispensbeslutet för 2017 utryckte förbundet (Svemo) tydligt att ingen ny dispens
kommer att beviljas för 2018. Staketet måste bytas ut för att Örnarna fortsatt ska
kunna bedriva tävlingsverksamhet på Grevby.
År 2017 sökte föreningen bidrag för nya luftkuddar till delar av luftstaketet med 8800
EUR. Ansökan avslogs av kultur- och fritidsutskottet med motiveringen:
”Kultur- och fritidsutskottet konstaterar att Mariestads Motorklubb har erhållit ett årligt
anläggningsbidrag om ca 100 tkr. Utskottet konstaterar att samma förutsättningar för bidrag till
Mariestads Motorklubb är aktuellt även under innevarande år.”
Säkerhetsstaketet är upptaget på Idrottsalliansens prioriteringslista över önskemål för
kommande idrottsinvesteringar som nummer fyra.
I fritidskontorets budget för föreningsbidrag; startbidrag, anläggningsbidrag,
hyresbidrag och verksamhetsbidrag (för barn och ungdomar mellan 7-20 år), medges
inte möjlighet till bidrag enligt Mariestads Motorklubbs ansökan.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Ansökan från Mariestads motorklubb (Örnarna) om ekonomiskt stöd till nytt
luftstaket
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfu § 3 (forts).

____________________________
Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-01-24, Ansökan
från Mariestads motorklubb (Örnarna) om ekonomiskt stöd till nytt luftstaket
Ansökan från Mariestads motorklubb om ekonomiskt stöd till nytt luftstaket,
2018-01-22

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Mariestads motorklubb

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sida 8

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 4

Dnr 2017/00204

Information: Arvet till Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen och konstaterar att arvet från
Dagny Beckeman ska användas för att stötta det långsiktiga
samlingsförvaltningsarbetet på Vadsbo museum och pengarna placeras på ett
balanskonto åtskilt från museets ordinarie budget.

2.

Kulturavdelningen ska återkomma löpande (1 gång/halvår) till utskottet med
redogörelser över hur museet planerar att använda och fördela arvet inom
verksamheten för att utskottet ska kunna fatta beslut gällande prioritering.

3.

Utskottet ger presidiet i uppdrag att tillsammans med museichefen kalla till ett
möte med fastighetsavdelningen för att bland annat diskutera förutsättningarna
för/kring installation av hiss, brandskydd, larm och lås i museet.

Bakgrund

En kvinna vid namn Dagny Beckeman testamenterade under 2017 hela sin
kvarlåtenskap till Vadsbo museum. De föremål museet inte önskade behålla skulle
lämnas till Kyrkornas second hand på Stockholmsvägen.
Tanken är att museet ska använda de ekonomiska tillgångarna för att skapa goda
förutsättningar för bevarande och tillgängliggörande av samlingen. Med det extra
tillskott i form av arvet från Beckeman kan museet komma ikapp gällande samlingen
så den blir i bra skick och får goda förutsättningar att kunna skötas i framtiden.
Pengarna från arvet placeras på ett balanskonto åtskilt från museets ordinarie budget
och redovisas och förs över år från år enligt anvisningar från redovisningsenheten.
Kulturavdelningen återkommer löpande till utskottet med redogörelser över hur
museet planerar att använda och fördela arvet inom verksamheten.
Museichef Linda Svensson informerar utskottet om att pengarna från arvet ska
placeras på ett balanskonto åtskilt från museets ordinarie budget samt om vilka
områden inom museet där det finns behov av att lägga pengar från arvet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Information: Arvet till Vadsbo museum
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2018-01-18, Arv till Vadsbo
museum
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfu § 4 (forts).

____________________________
Sammanställning – Behov för museet 2018
Protokollsutdrag Kfu § 51/17

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Museichef Linda Svensson
Fastighetschef Robert Malmgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 5

Dnr 2017/00291

Finansiering av Vadsbo museums 100-årsjubileum

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera Vadsbo museums 100-års jubileum med
60 000 kronor. Summan finansieras via kommunstyrelsens medel till förfogande
2018.
För att utöka budgeten för jubileet (utöver de avsatta 60 000 kronorna) får
verksamheten i uppdrag att söka ytterligare finansiering via externa parter som t ex
fonder och stiftelser.
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet ställer sig bakom det upprättade förslaget till program för 100årsjubileet med justeringen att det föreslagna ”Framtidsseminariet” utgår. Utskottet
påpekar att det är viktigt att särskilja jubileet i sin utformning från nationaldagsfirandet så
att jubileet blir mer ”unikt” och att det inte blir samma aktiviteter och förtäring vid de två
arrangemangen.
Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen i uppdrag att tillskriva kronprinsessan
Victoria, landshövdingen Anders Danielsson och kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke med en inbjudan att delta vid jubileet.
Bakgrund

Museichef Linda Svensson fick i uppdrag att utveckla det preliminära programmet
för 100-årsjubileet vid kultur- och fritidsutskottets möte 2017-12-05 och återkomma
till utskottet med ett förslag till program samt även förslag på vilka personer som ska
bjudas in till jubileet.
Vadsbo museum fyller 100 år 2018. Museet planerar att uppmärksamma detta genom
att genomföra ett antal extra aktiviteter och arrangemang (utöver den ordinarie
verksamheten).
Den 14 september (som är museets officiella födelsedag) planeras ett framtidsseminarium i samarbete med Västarvet, VG regionen och Riksantikvarieämbetet för
att sätta fokus på de nästkommande 100 åren och hur framtiden för museerna i vår
region och Sverige ser ut. Den dagen vänder sig främst till musei- och
kulturarvssektorn med inbjudna från bland annat Riksantikvarieämbetet,
museikollegiet, regionen och hembygdsrörelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 11

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 5 (forts).

____________________________
Den 15 september bjuder museet in till stor familjedag med tårtkalas på tema 1918.
Residensön kommer att sjuda av liv där man får möta människor klädda i tidsenliga
kläder. Som besökare får man delta i ”kalvalekar”- lekar från tiden, möta spelemän,
dricka lemonad, åka handvevad karusell och se en äkta tidstypisk cirkusföreställning.
Museet ”nyinvigs” av landshövdingen så som invigningen gjordes 1918.
Kostnaderna för ovan beskrivna aktiviteter inklusive kostnader för marknadsföring
uppgår till ca 105 000 kronor. Denna summa finns inte i museets budget, varför extra
pengar behöver tillföras.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Finansiering av Vadsbo museums 100-årsjubileum
Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2018-01-23, Vadsbo
museum 100 åar 2018
Sammanställning över kostnader för jubileumsaktiviteter 2018
Preliminärt program över museets 100-årsfirande samt inbjudningslista

Kommunstyrelsen
Kulturchef Maria Henriksson
Museichef Linda Svensson
Expedieras till:
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Museichef Linda Svensson)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Ekonom Ida Nilsson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 12

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 6

Dnr 2018/00067

Statistik för år 2017 gällande verksamheterna inom
kulturavdelningen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner rapporteringen av kulturverksamhetens
statistik för år 2017 och lägger statistiken till handlingarna.
Bakgrund

Kulturavdelningens verksamheter, (musikskolan, muséet, stadsbiblioteket och
teatern) har sammanställt statistik över det gångna årets verksamhet. Statistiken
innefattar uppgift om genomförda arrangemang, aktiviteter och antal besökare under
år 2017.
Kulturchef Maria Henriksson informerar utskottet om statistiken på sammanträdet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28, Statistik
för år 2017 gällande verksamheterna inom kulturavdelningen
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2018-01-25, Statistik för
år 2017 gällande verksamheterna inom kulturavdelningen
Sammanställning över statistik från museet, teatern, musikskolan och stadsbiblioteket
2017

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 13

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 7

Dnr 2018/00066

Verksamhetsplan 2018-2020 för kulturavdelningen

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner den upprättade verksamhetsplanen för
kulturavdelningen för år 2018 med inriktning för åren 2019-2020.
Bakgrund

I oktober 2015 antog kommunfullmäktige ”Kulturplan 2015-2022 för Mariestads
kommun”. Kulturplanen ligger till grund för all verksamhet och aktiviteter som
utförs inom kulturavdelningen. Det horisontella perspektivet i kulturplanen är ”ungas
skapande”, något som ska prägla alla temaområden.
Kulturavdelningen har utifrån gällande kulturplan tagit fram en verksamhetsplan som
har ett treårsperspektiv. Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra
kulturavdelningens uppdrag och prioriterade områden kommande tre år. Vidare ska
planen vara ett transparent verktyg som stärker kunskapen och arbetet med kultur
mellan förtroendevald och tjänsteman.
I planen redovisas planerade prioriterade aktiviteter och fokusområden årsvis. En del
aktiviteter löper dock över flera år, så att övergripande frågor kan följas upp.
Verksamhetsplanen är ett levande dokument som kan revideras om behov uppstår.
Utöver kulturplanen arbetar kulturavdelningen efter riktlinjer ur Vision 2030,
Mariestads varumärkesplattform, kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan samt
den fördjupade översiktsplanen
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-01-28,
Verksamhetsplan 2018-2020 för kulturavdelningen
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2018-01-25,
Verksamhetsplan 2018-2020 för kulturavdelningen
Verksamhetsplan 2018-2020

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 8

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Verksamhetsplan 2018 för fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsutskottet ger fritidschefen i uppdrag att upprätta en
verksamhetsplan för år 2018 för fritidsavdelningen. Verksamhetsplanen ska redovisas
för utskottet och kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

