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Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen kl 18.30-20.30

Beslutande

Gerd Larsson
Margareta Berggren
Bengt Erik Askerlund
Mikael Jonsson
Björn Andersson
Maj-Britt Tropp
Peter Thörn
Annika Jödahl
Claes-Göran Henricsson
Åke Krantz
Kjell Carlsson
Kjell R Eriksson
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Övriga deltagande

Gunilla Broberg
Elisabeth Göthberg
Ronny Jönsson

förvaltningschef
museichef
turist- och fritidschef

Utses att justera

Peter Thörn

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsnämndens kansli enligt överenskommelse

ordförande
vice ordförande
ledamot
”
”
”
”
”
tjänstgörande ersättare
”
”
ersättare

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Gunilla Broberg
Ordförande

Gerd Larsson
Justerande

Peter Thörn

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-01-20
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 1

Aktuell information
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information om Skörde- och Kulturfesten 2009 som kommer att äga rum den
sista helgen i september.
Information om konsert med Bohusläns Big Band den 11 mars på Mariestads Teater.
Information om förändringar i bibliotekshuset.
Taxor Kultur- och fritidsnämnden, anmälda till ekonomikontoret.
Rekrytering av förvaltningschef för Kultur och Fritid.
Utredningen om Vadsbo Museum och Marieholm presenteras.
Information om bibliotekets barnprogram för våren 2009.
Museets program för våren 2009 presenteras.
Folder om Bertha Petterssons Hus presenteras.
Inbjudan till konferens ”Städer som sticker ut” den 18 februari.
Information om hiss i Stallet, Vadsbo Museum.
Information lämnas om en eventuell kultursamordnare i MTG.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfn 2007/0004

Attesträtt 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämndens beslutsattestanter och behörighetsattestanter för 2009 godkännes (Bilaga Kfn § 2 2009).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Ekonomikontoret begär in namn på ansvariga attestanter på konto för 2009 års
verksamhet.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 3

Kfn 2007/0006

Intern kontroll
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Intern kontroll – Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 2008 godkänns och
överlämnas till Ekonomikontoret (Bilaga 1 § 3 2009).
2. Rutiner för Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, Stadsbiblioteket, Mariestads Teater, Vadsbo Museum och Fritidskontoret godkänns och överlämnas till
Ekonomikontoret (Bilaga 2 § 3 2009).
3. Redovisning av Intern kontroll 2008 för Kultur- och fritidsnämnden godkänns
och överlämnas till Ekonomikontoret (Bilaga 3 § 3 2009).
4. Plan för intern kontroll 2009 för Kultur- och fritidsnämnden godkänns och
överlämnas till Ekonomikontoret (Bilaga 4 § 3 2009).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Ett reglemente om intern kontroll har antagits av kommunfullmäktige (Kf 36/2000
§ 6). Kontrollen innehåller dels en redovisningsdel och dels en administrativ del.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av all verksamhet
inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska se till att en organisation och en
plan finns för den interna kontrollen. Nämnden är ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Intern kontroll avser nämndens eller förvaltningens system för kontroll. Avsikten
är att få en effektiv organisation och en förvaltning som undviker allvarliga fel.
För att nå bästa resultat ska det finnas regler, rutiner, anvisningar och bestämmelser som ska tillämpas i den löpande verksamheten. En handlingsplan och en
granskningsrapport för den interna kontrollen ska upprättas. Vid årets slut ska redovisas hur den interna kontrollen har genomförts, vilket resultat som har framkommit och vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av resultatet.
Förutom de övergripande styrinstrumenten och reglementen, vilka gäller för alla
kommunala nämnder, har Kultur- och fritidsnämnden antagit ett reglemente och
en delegationsordning för sitt verksamhetsområde. Dessutom har utarbetats ett
skriftligt dokument med rutiner vid förvaltningen.
Forts

Justerandes signatur
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 3 forts
Inför 2008 infördes nya rutiner för intern kontroll. Nämnden antog en plan med ett
antal rutiner som ska kontrolleras för att sedan redovisas i bokslutet för 2008.
Nämndens rapport för intern kontroll, förvaltningens rutiner, redovisning av intern
kontroll samt plan för intern kontroll presenteras. Handlingarna ska överlämnas
till Kommunstyrelsen senast den 28 januari 2009.
Underlag för beslut
Intern kontroll – Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 2009
Rutiner för Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, Stadsbiblioteket, Mariestads
Teater, Vadsbo Museum och Fritidskontoret – Uppdaterade 2009-01-01
Redovisning av Intern kontroll 2008 för Kultur- och fritidsnämnden
Plan för Intern kontroll 2009 för Kultur- och fritidsnämnden
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret, Lars Bergqvist
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfn 2007/0013

Revidering av jämställdhetsplan 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Jämställdhetsplanen 2009 för Kultur- och fritidsförvaltningen godkännes.
Bakgrund
Jämställdhetsplan för Mariestads kommun har antagits av fullmäktige. Planen har
reviderats av Kommunstyrelsen.
Jämställdhetslagen anger att en jämställdhetsplan ska revideras årligen.
År 2006 utsågs ett ombud för jämställdhetsfrågor vid förvaltningen.
Underlag för beslutet
Jämställdhetsplan för Mariestads kommun (Kf § 64 2007)
Jämställdhetsplan för Kultur- och fritidsförvaltningen 2009 (Bilaga Kfn § 4 2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personalkontoret
SKTF
Kommunal
DIK
SSR
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfn 2007/0003

Valärenden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Till ledamöter i konstkommittén för år 2009 väljs Bengt Erik Askerlund och Annika Jödahl.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten

Justerandes signatur
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 6

Kfn 2009/0002

Motion om inomhusfotboll i Vadsbohallen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Under skolloven 2009 tillåts inomhusfotboll på prov i Vadsbohallen.
2. I slutet av året görs en utvärdering som presenteras för nämnden i december
2009.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Johan Abrahamsson (m) har i en motion föreslagit att reglementet ändras så att
man kan spela fotboll inomhus i Vadsbohallen. Kommunens idrottsföreningar
skulle kunna hyra hallen under skollov för att spela inomhusfotboll.
Den tidigare fritidsnämnden beslutade i början av 80-talet att fotbollsspel inte får
förekomma i hallen. Tekniska förvaltningen ställer sig bakom fritidskontorets
synpunkt. Motivering till beslutet är att inomhusfotboll skadar hall, inredning och
övrigt material. Vadsbohallen används till evenemang och annan idrott. Under
skoltid spelas inomhusfotboll på skolans ansvar.
Nämnden har fått motionen på remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott för
yttrande senast den 28 februari 2008.
Behandling i nämnden
Ärendet diskuteras.
Bengt Erik Askerlund föreslår att idrottsföreningarna får möjlighet att under en
prövotid, skolloven 2009, hyra Vadsbohallen för att spela inomhusfotboll. I slutet
av året ska en utvärdering göras och eventuella skador på lokalen redovisas.
Underlag för beslut
Motion från Johan Abrahamsson (m) 2008-01-28
Yttrande från Fritidskontoret avseende Inomhusfotboll i Vadsbohallen 2008-1222
Forts
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Yttrande från Tekniska förvaltningen avseende Inomhusfotboll i Vadsbohallen
2008-11-11
Motion om inomhusfotboll i Vadsbohallen (Ksau § 8 2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerandes signatur
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Kfn 2007/0007

Bokgåva till sexåringar
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Även under 2009 ska en bokgåva till samtliga sexåringar i kommunen delas
ut.
2. Kostnaden för bokgåvan ska tas ur det ordinarie bokanslaget.
Bakgrund
Nämnden har under tidigare år erhållit bidrag från Statens kulturråd. Bidraget
finns för att öka tillgången till litteratur för barn och ungdomar samt för att stimulera intresset för läsning. En förutsättning för att erhålla bidrag är att det kommunala bokanslaget inte sänks.
En av nämndens motprestationer under tidigare år då statligt bidrag erhållits har
bland annat varit att finansiera inköp av en bokgåva till samtliga sexåringar i
kommunen. Bokgåvan har varit en bilderbok utgiven av förlaget En bok för alla.
Den delas ut i samband med studiebesök på biblioteket.
En fortsättning på projektet en bokgåva till alla sexåringar (260 st) även under
2009 skulle kosta 14 300 tkr.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barn- och ungdomsbibliotekarien
Barn- och utbildningskontoret, Rolf Karlsson
Barn- och utbildningsnämnden
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-01-20
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 8

Kfn 2009/0001

Bygglovsansökan för Tranan 3. Remiss Miljö- och byggnadsförvaltningen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden har inget att erinra mot förändringarna på fastigheten Tranan 3.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
En ansökan om bygglov har lämnats in för att uppföra ett tak utmed den byggnad
där idag Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har sina lokaler. Vidare ska
fönsterpartierna utmed Kungsgatan förändras till låg bröstningshöjd för att möjliggöra butiksskyltning. En ramp ska uppföras på trottoaren för att komma in i ett
nytt entréparti utmed gatan i fastigheten.
Fastigheten Tranan 3 ligger i Gamla Stan i Mariestad och ingår i det område som
har utpekats som ett kulturhistoriskt riksintresseområde.
Rampen ska uppföras inom ett område där det föreligger ledningsrätt. Vidare ska
en lyktstolpe flyttas. Parkeringsplatser utmed gatan ska flyttas längre österut.
Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig med eventuella synpunkter senast den 21
januari 2009.
Underlag för beslut
Remiss avseende bygglovsansökan för Tranan 3. Miljö- och byggnadsförvaltningen 2008-12-22.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 9

Anmälningsärenden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

Kfn 2008/0047

Förhandsbesked om deltagande i projektet Visioner vid vatten (Ks § 187 200811-27)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Töreboda kommun, Kultur- och fritidsnämnden

Kfn 2008/0032

Medfinansiering, Kultursamordnare
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Falbygdens museum – Vadsbo museum
Avtal angående utbyte av tjänster 2009-01-01—06-30
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige
Redovisning i Kommunfullmäktige av nämndernas verksamhet
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige

Kfn 2008/0016

Motion om möjligheten med direktsänd digitalbio på Mariestads Teater
(Kf § 141 2008-12-15)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsnämnden

Kfn 2007/0006

Rapport till Kommunstyrelsens arbetsutskott: Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av den kommunövergripande internkontrollen för år 2008
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Avtackning av turist- och fritidschefen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Turist- och fritidschefen Ronny Jönsson som går i pension den 31 januari 2009
avtackades med en gåva och blommor.
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ANSLAGSBEVIS

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-01-20
Anslag tas ner
2009-01-28
Kultur- och fritidsnämndens kansli

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Åsa Hult

2009-02-20

