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Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Karlsholme, Café Holmen kl 18.30-20.45

Beslutande

Gerd Larsson
Margareta Berggren
Fredrik Marcusson
Maj-Lis Johansson
Sonja Lundin
Bengt Erik Askerlund
Mikael Jonsson
Maj-Britt Tropp
Peter Thörn
Annika Jödahl
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Övriga deltagande

Gunilla Broberg
Elisabeth Göthberg
Lennart Högstedt

förvaltningschef
museichef
information § 11

Utses att justera

Fredrik Marcusson

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsnämndens kansli enligt överenskommelse

ordförande
vice ordförande
ledamot
”
”
”
”
”
”
till kl 20.00
”
till kl 20.15

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Gunilla Broberg
Ordförande

Gerd Larsson
Justerande

Fredrik Marcusson

Utdragsbestyrkande

11-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-02-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 11

Information
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lennart Högstedt informerar om det nybildade Mariestads Fyrsällskap, om Mariestad BOIS Hockey samt om Idrottsrörelsen i Mariestad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-02-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 12

Aktuell information
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rapport lämnas om branden i januari i ett bostadshus intill Leksbergs Skolmuseum. Museet evakuerades och trots närheten till branden kunde skolmuseet räddas.
Under våren kommer tre filosofiska caféer att äga rum den 2 mars, 23 mars och
20 april på Stadsbiblioteket med följande teman: Vem är ond och vem är god?,
Människovärdet, Etik och moral.
Statyn ”Bruksarbetaren” av Wanja ”Nones” Håkansson till Gamla Torget är nu
klar och kommer att sättas på plats någon gång under våren.
Information om rekrytering av förvaltningschef för kultur- och fritidsverksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att diskutera ärendet onsdagen
den 18 februari.
Information lämnas om plan för Intern kontroll 2009.
Projektering pågår om tillgänglighetsåtgärder vid Stadsbiblioteket. Ny hiss, två
nya RWC och ombyggnad av befintlig ramp planeras för att kunna färdigställas
under 2009.
Information lämnas om kultursamordnare inom MTG.
Helena Jannert har fått ett resestipendium av Svensk Biblioteksförening för att
studera biblioteksverksamheten i Rumänien.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-02-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 13

KFN 2007/0004

Attesträtt 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämndens beslutsattestanter och behörighetsattestanter för 2009 års verksamhet,
fr o m 2009-02-01, godkännes (Bilaga Kfn § 13 2009).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Ekonomikontoret begär in namn på ansvariga attestanter på konton för 2009 års
verksamhet.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-02-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 14

KFN 2008/0053

Årsredovisning för år 2008 med verksamhetsberättelse
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden överlämnar årsredovisningen för 2008 med verksamhetsberättelse till
ekonomikontoret.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Årsredovisningen för 2008 ska göras genom att en verksamhetsberättelse upprättas för det gångna året. Den har redan lämnats in till ekonomikontoret i december
2008 för att ingå i kommunens årsredovisning. Verksamhetsberättelsen är inordnad under följande rubriker: Ansvarsområde, Ekonomisk översikt, Årets viktiga
händelser, Framtiden och Vägvisaren.
Ekonomisk översikt för 2008 presenteras och information lämnas från redovisningen i kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 februari.
Underlag för beslutet
Årsredovisning för år 2008 med verksamhetsberättelse (Bilaga Kfn § 14 2009)
Bokslut 2008 för Kultur- och fritidsnämnden
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 15

KFN 2009/0008

Ombudgetering från 2008 till 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden begär hos Kommunstyrelsen att medel (211 tkr) på driftbudgeten
ombudgeteras till 2009.
2. Nämnden begär hos Kommunstyrelsen att kvarvarande medel (154 tkr) på investeringsbudgeten ombudgeteras till 2009.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Regler för ombudgetering framgår av styrprinciper som antagits av Kommunfullmäktige.
Ekonomikontoret har begärt in nämndens uppgifter för ombudgetering senast
2009-02-20. Begäran om ombudgetering ska vara väl motiverad.
Överskottet på driftbudgeten beror till största delen på ej utnyttjade medel för tillbyggnadsprojektet för Stadsbiblioteket (900 tkr). Summan återgår till Ekonomikontoret. Överskottet har även uppkommit genom viss återhållsamhet med utgifterna samt ökade intäkter och ej utnyttjade kapitalkostnader (211 tkr).
Den mindre summan av överskottet på driftbudgeten behövs för att täcka kostnaderna för nedanstående:
- Extra kostnader för materialupprustning av teatern samt för extra personalkostnader på teatern (30 tkr). En översyn har genomförts under 2008 av vaktmästar/ljud- och ljusteknikertjänsten vilket medfört en utökning av helg- och kvällstjänstgöringen med extra personal.
- Kostnader för att genomföra Skörde- och Kulturfesten i september, bland annat
tryckning av programfoldrar (20 tkr).
- Tryckning av bok om Mariestads bebyggelsehistoria. Det omfattande materialet
med text och bild togs fram för några år sedan av före detta länsarkitekten Inga
Friberg-Karlsson i samband med den fördjupade översiktsplanen (100 tkr).
- Kostnader för en förstudie av Marieholm och Vadsbo Museum i samverkan med
Göteborgs Universitet/Dacapo Hantverksskola.
Forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-02-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 15 forts
Kvarvarande medel på investeringsbudgeten (154 tkr) har uppstått genom att bibliotekstillbyggnaden inte blev av. Summan önskas ombudgeterad för att klara av
upprustning av ljudanläggningen på teatern. Nuvarande ljudanläggning uppfyller
inte alls de krav som ställs idag och behöver kompletteras med ny teknik.
Underlag för beslutet
Ombudgetering från 2008 till 2009 - Driftbudget 2008 inklusive ombudgetering
(Bilaga 1 Kfn § 15 2009)
Ombudgetering från 2008 till 2009 – Investeringsbudget 2008 inklusive ombudgetering (Bilaga 2 Kfn § 15 2009)
Ombudgetering av investeringsprojekt från 2008 till 2009 (Bilaga 3 Kfn § 15
2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-02-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 16

KFN 2009/0009

Statistik år 2008 för Stadsbiblioteket i Mariestad
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Informationen om Stadsbibliotekets statistik år 2008 läggs till handlingarna.
Bakgrund
Under 2008 har färre aktiviteter, studiebesök och visningar genomförts än under
2007. Under vintern och våren pågick ett intensivt arbete med planerna inför omoch tillbyggnaden.
Planering och möten kring bygget och den tänkta verksamhetsutvecklingen tog
mycket tid i anspråk. Genomgång av magasin, pannrum och vind ledde till gallring och omflyttning av föremål och samlingar. Även planering av evakueringslokaler, flytt och förändringar i arbetsorganisationen tog personalens tid i anspråk.
Antalet besökare på Stadsbiblioteket har varit 124 200. Under året har antalet aktiva låntagare i biblioteksdatabasen varit 6 020 stycken. Många familjer och par
använder ofta ett lånekort för hela familjen. Det totala antalet utlån är 170 100.
Media har köpts in för 1 074 tkr. Efterfrågan på av-material; dvd, cd-böcker, cdrom och digitala talböcker ökar stadigt, så även under 2008. Statens Kulturråd och
Regionbiblioteket i Västra Götaland har bidragit med böcker samt medel till inköp, totalt 1 071 böcker.
Biblioteket abonnerar på 14 betaldatabaser.
Den gemensamma webbkatalogen för Mariestad, Töreboda och Gullspång har
haft 30 315 besökare varav 21 176 unika besökare.
Biblioteken har under året börjat skicka ut förvarningar via e-post. Förvarningen
meddelar att lånen om ett par dagar går ut. Servicen har varit mycket uppskattad.
Stadsbiblioteket har tretton aktiva Boken kommer-låntagare som under året erhållit nya böcker elva gånger. Läscafé för omsorgstagare har ordnats vid åtta tillfällen. 127 boklådor har skickats ut till förskolor, fritidsverksamhet och skolor
samt 23 olika bokdepositioner till äldreomsorgen.
Biblioteksservicen till kriminalvården har inneburit att Johannesbergsanstalten
har utvecklas under året och nu liksom häktet, anstalten och Rödjan erhåller besök
av bibliotekspersonal.
Forts
Justerandes signatur
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Utlåningsfilialen i Sjötorp lades ner den sista mars 2008. Samhällsföreningen i
Sjötorp tog hand om alla bilderböcker, serieböcker, kapitelböcker för barn och en
del nyare romaner för vuxna. Resten av böckerna införlivades i huvudbibliotekets
bestånd, såldes eller gallrades bort.
Arbetsmiljöverket inspekterade Stadsbiblioteket under våren 2008. Verksamheten hade brister i dokumentationen av arbetsmiljöfrågor. En dokumentationshantering och uppföljning av tillbud, risker och olyckor har införts. En risk- och sårbarhetsanalys (RSA) påbörjades även under hösten.
Underlag för beslutet
Statistik år 2008 för Stadsbiblioteket i Mariestad (Bilaga Kfn § 16 2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten
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Kfn § 17

KFN 2009/0010

Statistik år 2008 för biblioteksfilialer
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Informationen om biblioteksfilialerna läggs till handlingarna.
Bakgrund
Under året har nämnden bedrivit biblioteksverksamhet vid tre filialer, nämligen i
Hasslerör, Lyrestad och Lugnås. Filialerna är integrerade i skolans lokaler på orten. Kostnaden för varje filial är ca 150 tkr.
Sedan den 1 januari 2004 har utlåningsstationen i Sjötorp drivits genom samverkan mellan kommunen och affärsföreståndaren i Sjötorp. Samarbetet har reglerats
genom avtal, varvid kommunen stått för bokinköp och hyra och affärsföreståndaren stått för personalkostnaderna. I början av året avvecklades utlåningsstationen i
Sjötorp helt.
Filialernas nyförvärv var under året 823 volymer. Det totala bok- och tidskriftskostnaden var 130 tkr. Bokbeståndet är ca 18 000 volymer. Tillsammans lånade
de tre filialerna ut 25 344 böcker, vilket är något lägre än förra året.
Underlag för beslutet
Kostnader för filialerna 2008 samt Antal utlånade böcker 2008 (Bilaga Kfn § 17
2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten
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KFN 2009/0007

Statistik år 2008 för Mariestads Teater
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Informationen om statistik år 2008 för Mariestads Teater läggs till handlingarna.
Bakgrund
Statistik för teatern för år 2008 presenteras. Under året har teatern använts för offentliga evenemang vid 105 tillfällen av föreningar, institutioner, skolor och amatörgrupper.
Under sommaren var teatern stängd åtta veckor då bland annat en storstädning, en
målning av scengolvet och en genomgång av inventarier utfördes.
Repetition, scenbygge, pianostämning och brandsyn har ägt rum vid 69 tillfällen.
Underlag för beslutet
Statistik år 2008 för Mariestads Teater (Bilaga Kfn § 18 2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten
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KFN 2009/0012

Statistik år 2008 för Vadsbo Museum
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Informationen om statistik år 2008 för Vadsbo Museum läggs till handlingarna.
Bakgrund
Statistik och verksamhet för Vadsbo Museum för 2008 presenteras. Under förra
året besöktes museet av 11 445 personer. Museet visades för 5 barnomsorgsgrupper, 53 skolklasser och 26 övriga grupper från föreningar och organisationer. Museets verksamhet har även bestått av 16 utställningar och 35 program inklusive
musikkvällar under sommaren. Visningarna i Gamla stan var 28 till antalet.
Bland utställningarna märktes Skolornas vårsalong, sommarutställningen Slöjdglädje och jubileumsutställningarna Mariestad 425 år och Vadsbo Museum 90 år
samt Hertig Karls Marknad och Julmarknaden med pepparkaksutställning.
Underlag för beslutet
Vadsbo Museum – Statistik för 2008 (Bilaga § 19 2008)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten
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KFN 2009/0005

Mariestads Ridklubb – Ansökan om bidrag till inköp av traktor
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Mariestads Ridklubb erhåller 70 000 kronor som bidrag till inköp av traktor.
2. Bidraget utbetalas efter redovisning av verksamhet och kostnader.
Bakgrund
Mariestads Ridklubb ansöker om ett bidrag för att kunna köpa in en begagnad
traktor. Den gamla traktorn från 60-talet fungerar inte längre på grund av ålder
och en olyckshändelse. I ridklubbens verksamhet används traktorn dagligen till
markvård.
Det finns två alternativ för att klara skötseln vid ridhuset tillfredsställande. Antingen köper man in en begagnad fyrhjulsdriven traktor för 150 000 kronor eller
en begagnad tvåhjulsdriven för 70 000 kronor.
Ridklubben har cirka 400 medlemmar.
Underlag för beslut
Mariestads Ridklubbs ansökan om bidrag till inköp av traktor 2009-01-21
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads Ridklubb
Akten

Justerandes signatur
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KFN 2009/0006

Sjötorps Bygdegårdsförening – Ansökan om bidrag till allsångskvällar i Sjötorp
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Sjötorps Bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på 5 000 kronor till allsångskvällar i Sjötorp.
2. Beviljat bidrag innebär att Kultur- och fritidsnämnden är medarrangör, vilket
bör framgå i information om evenemanget.
3. Efter arrangemanget ska en ekonomisk redovisning överlämnas till nämnden.
Bakgrund
Under de senaste åren har Sjötorps Bygdegårdsförening anordnat allsångskvällar i
bygdegården i Sjötorp. Programmet har bestått av allsång, uppträdande av lokala
artister och körer samt inbjudna artister. Bygdegårdsföreningen har hitintills stått
för merparten av kostnaderna i samband med arrangemangen. Förra året bidrog
nämnden med 5 000 kronor till evenemanget.
Bygdegårdsföreningen ansöker nu om ett bidrag på 10 000 kronor för att täcka
kostnader för annonsering, reseersättning samt gage till inbjudna artister.
Underlag för beslut
Sjötorps Bygdegårdsförening – Ansökan om bidrag till allsångskvällar i Sjötorp
2009-01-25
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sjötorps Bygdegårdsförening
Akten
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KFN 2009/0004

Mariestads Fyrsällskap – Ansökan om bidrag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Mariestads Fyrsällskap registreras som bidragsberättigad förening i Mariestads
kommun.
2. Föreningen beviljas ett startbidrag på 1 200 kronor.
Bakgrund
Mariestads Fyrsällskap ansöker om startbidrag för 2009. Föreningen bildades i
december 2008.
Föreningen har planer på aktiviteter och information kring fyrarna i kommunen.
Underlag för beslut
Mariestads Fyrsällskaps ansökan om startbidrag 2009-01-16
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads Fyrsällskap
Akten
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KFN 2009/0003

Projekt Sjöstaden etapp 1 – Samråd inför ansökan om tillstånd
för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet Miljöbalken
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden har inget att erinra mot Projekt Sjöstaden etapp 1.
Bakgrund
Utbyggnaden av den nya stadsdelen Sjöstaden är ett omfattande och långsiktigt
projekt som kräver stora anläggningsarbeten både på land och i vattnet i samband
med byggnation av hus. Den aktuella ansökan ligger till grund för detaljplanering,
projektering och genomförande av de västra delarna inom Sjöstadenprojektet.
Projektet innebär att Mariestad stärker sin identitet som sjöstad och gör staden
mer attraktiv för boende och fritid.
Kommunen ämnar ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet
Miljöbalken för strandzonen mellan Länsstyrelsen och Östra hamnen.
Eventuella synpunkter på Projekt Sjöstaden etapp 1 ska vara Kommunledningskontoret tillhanda senast den 2 mars 2009.
Underlag för beslut
Projekt Sjöstaden etapp 1 – Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet Miljöbalken 2009-01-28
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-02-17

30

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 24

Anmälningsärenden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

KFN 2008/0032

Kultursamordnare i Mariestad, Töreboda och Gullspång (Ks § 13 2008-09-11)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LL-gruppen
Verksamhetsberättelse för LL-gruppen 2008
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elisabeth Göthberg
Tack för uppvaktning i samband med mitt 25-årsjubileum som anställd
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konungariket Sverige, Patent- och registreringsverket KFN 2009/0011
Varumärke nummer 400963 – SpeedArtDesign
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Swedbank

KFN 2003/0019

Mariestads Ungdomsråd - Årsbesked företagskonto 2008-12-31
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANSLAGSBEVIS

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-02-17
Anslag tas ner
2009-02-25
Kultur- och fritidsnämndens kansli

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Åsa Hult

2009-03-20

