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Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen kl 18.30-20.00

Beslutande

Gerd Larsson
Margareta Berggren
Fredrik Marcusson
Maj-Lis Johansson
Sonja Lundin
Bengt Erik Askerlund
Björn Andersson
Maj-Britt Tropp
Peter Thörn
Carina Hillsjö
Anita Öhlander
Kjell R Eriksson
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Övriga deltagande

Gunilla Broberg
Elisabeth Göthberg
Åsa Hult

förvaltningschef
museichef
kulturassistent, adjungerad

Utses att justera

Margareta Berggren

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsnämndens kansli enligt överenskommelse

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

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Åsa Hult
Ordförande

Gerd Larsson
Justerande

Margareta Berggren

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-03-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 25

Aktuell information
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Folkhälsorådet inbjuder till fortbildningsdag ”Folkhälsa är politik” måndagen
den 4 maj på Residenset Marieholm i Mariestad.
Information lämnas om Skörde- och kulturfesten i slutet av september.
Rapport lämnas om konserten med Bohusläns Big Band onsdagen den 11 mars
på Mariestads Teater.
Rapport lämnas från musikfesten ”Musik direkt” den 21-22 februari på Mariestads Teater.
UKM – Ung Kultur Möts – äger rum lördagen den 21 mars på Elvärket.
Bibliotek Norra Skaraborgs blogg presenteras.
Information lämnas om rekrytering av ny förvaltningschef för Kultur och Fritid
som ska påbörjas omgående (Ksau § 112 2009-03-04).
Den 23 april kommer Kommunalförbundet att anordna en informationsdag för
MTG. Då ska regionens fyra handlingsplaner att diskuteras. Handlingsplanerna är
följande: Barn och ungdomars kultur, Lust att lära: kulturen som kraftkälla i det
livslånga lärandet, Maritimt och industrihistoriskt kulturarv i Västra Götaland
samt Den regionala biblioteksplanen.
Ett projekt med ”Temapåsar till förskolan” startar under våren. De 27 temapåsarna innehåller böcker, foldrar, information. Låntagare är förskolor och dagbarnvårdare i kommunen.
Mariestads BOIS Hockey inbjöd nämnden den 25 februari till information om sin
verksamhet samt till matchen mellan BOIS och Björklöven.
Peter Thörn informerade om möte med Arkitekturum om nytt RWC i samband
med tillgänglighetsanpassningen av biblioteket.
Statyn ”Bruksarbetaren” av Wanja ”Nones” Håkansson till Gamla Torget föreslås
invigas lördagen den 9 maj.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 26

KFN 2009/0018

Förslag till förändrad ansvarsfördelning för fritidsärenden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker att fritidsverksamheten överförs till
Kommunstyrelsen för att ge en bättre samordning när det gäller fritidsfrågorna i
kommunen.
2. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker att en renodlad Kulturnämnd inrättas.
Denna nämnd bör då också handha besluten om bidrag till kulturföreningar.
3. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker att den operativa hanteringen av fritidsärenden ska ligga på Medborgarkontoret.
4. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker att de medel som nu tillhör fritidsverksamheten i Kultur- och fritidsnämndens budget förs över till Kommunstyrelsen.
5. Kultur- och fritidsnämnden påtalar vikten av att en ansvarig för föreningsfrågor
och lotterier utses inom Kommunledningskontoret. Den ”fritidsansvarige” ska
även ansvara för genomförandet av det Idrottspolitiska handlingsprogrammet.
Denne ska dessutom vara samordnare för de olika andra aktörerna (tekniska kontoret, kommunledningskontoret, medborgarkontoret och nuvarande fritidskontoret) i kommunens fritidsfrågor. En genomgripande utredning förordas.
6. Kultur- och fritidsnämnden förordar att stödet till studieförbunden ligger på den
nya Kulturnämnden.
7. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker att en kulturchef tillsätts om finansieringen kan lösas utan att resurser tas från den kulturella basverksamheten (bibliotek, museum, kulturverksamhet för barn). På grund av pensionsavgång finns tre
halvtids chefstjänster med olika ansvarsområden tillgängliga inom Kultur- och
fritidsnämndens budget. Nuvarande förvaltningschefstjänst består av en halv kulturchefstjänst och en halv bibliotekschefstjänst. En halv fritidschefstjänst är för
närvarande vakant.
8. Kultur- och fritidsnämnden förordar att kulturchefstjänsten tar i anspråk två av
halvtidstjänsterna för att förutom ordinarie förvaltningschefsfrågor även delta i det
kommunala utvecklingsarbetet och i samhällsbyggnadsprocessen enligt kravprofilen för den nya kulturchefen. Den tredje halvtidstjänsten kvarstår inom biblioteket.
Forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 26 forts
9. Kultur- och fritidsnämnden förordar att den nya nämndorganisationen träder i
kraft i samband med nästa mandatperiod.
Peter Thörn (kd) deltog ej i beslutet.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har till nämnden översänt för yttrande Förslag
till förändrad ansvarsfördelning för fritidsärenden (Ksau § 111 2009-03-04). Yttrandet ska vara Kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda så snart som möjligt.
I samband med pensionering av kulturchefen (tillika förvaltningschefen) och av
fritidschefen har Kultur- och fritidsnämndens organisation och verksamhetsområde diskuterats. Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att kulturfrågorna bör
framhävas tydligare i det kommunala utvecklingsarbetet och även i samhällsbyggnadsprocessen. En framtida kulturchef bör ges möjlighet att delta i förvaltningsövergripande frågor i större omfattning än i dag.
Med anledning av detta nya ansvarsområde för kulturchefen har Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit att fritidsverksamheten överförs till Kommunstyrelsen. Den operativa hanteringen av fritidsärenden ska ligga på Medborgarkontoret.
Nämnden skulle på så sätt renodlas till att ha hand om enbart kulturfrågor och heta
Kulturnämnden.
Fritidskontoret har idag hand om lokalbokning, föreningsbidrag, stöd till studieförbund, hemsida samt tillstånd och registrering av lotterier.
Föreningslivet består av idrottsföreningar, kulturföreningar, länsövergripande föreningar, sociala föreningar och bygdegårdsföreningar. Bidrag till föreningar (anläggningsbidrag, hyresbidrag, bidrag till förfogande, verksamhetsbidrag och reducerat verksamhetsbidrag), cirka 250-300 st per år, ges i de flesta fall enligt de regler och normer som antagits av Kommunfullmäktige. Varje bidrag bedöms utifrån
föreningens verksamhet. Nämnden prioriterar barn och ungdomar. Varje år gör
Kultur- och fritidsnämnden dessutom en särskild prövning av cirka 30 bidragsärenden som på grund av sin karaktär inte kunnat delegeras.
Lotteriverksamheten består varje år av cirka 30 registreringar och tillstånd samt
arvoden till lotteriföreståndare.
Stödet till de tio studieförbunden betalas ut två gånger om året, dels i januari och
dels efter årsmötena och utifrån angiven verksamhet senare under våren.
Forts
Justerandes signatur
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Lokalbokning sker under mycket intensiva perioder i början av året och efter sommaren.
Underlag för beslut
Förslag till förändrad ansvarsfördelning för fritidsärenden (Ksau § 111 2009-0304)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 27

KFN 2009/0014

Ramanalys budget 2010 och flerårsplan 2011-12
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Kulturchefen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2010 och flerårsplan
2010-12.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har enligt den fastställda tidsplanen fattat beslut
om preliminära ramar för 2010. I juni ska nämndens ramanalys med konsekvensbeskrivnngar inlämnas till Kommunledningskontoret, ekonomifunktionen. I ramanalysen ska nämnden även redovisa förändringar för åren 2011-12.
Budgetförslaget ska bestå av ramanalys budget 2010 och flerårsplan 2011-1012,
investeringsbudget 2010-13 inklusive kalkyler per projekt samt budgettext och
Vägvisare.
Både driftbudget och investeringsbudget med plan ska fastställas vid fullmäktiges
sammanträde i juni enligt budgetprocessen.
Det preliminära rambeloppet för nämndens driftbudget är 15 151 tkr för år 2010
och 15 151 tkr även för vardera åren 2011-12.
Eftersom inflationen för närvarande är låg räknas inte med några kostnadsökningar förutom för löner på cirka 2,7 %. Nämnden ska konsekvensbeskriva en
ramreducering på 1 % (150 tkr) enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott
(Ksau § 87 2009-02-18). Nämnden ska även konsekvensbeskriva en ramreducering på ytterligare 2 %, det vill säga totalt 3 %.
Ramen för investeringsbudgeten för de närmaste tre åren är 305 tkr för år 2010,
265 tkr för år 2011 och 155 tkr för år 2012.
Nämnden planerar ytterligare investeringar i RFID (en teknik för identifiering och
hantering av lånerutiner, inventering och stöldmärkning av media) samt förnyelse
av inventarier på Stadsbiblioteket och äskar medel för dessa projekt.
Nya utgifter tillkommer på driftbudgeten från och med 2010: Hissen i Stallet medför ökad hyra med cirka 30 000 kronor per år, rum i Stadshuset medför ökad hyra
med cirka 35 000 kronor per år och rum och tillgänglighetsanpassningen på Stadsbiblioteket medför ökad hyra med 150 000 kronor per år.
Forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden framhåller särskilt att all verksamhet som riktar sig till
barn och ungdom är viktig att stödja.
MBL-förhandling kommer att äga rum efter nämndens sammanträde i april. Först
då har nämndens slutgiltiga förslag och konsekvensbeskrivningar beslutats.
Underlag för beslut
Budget 2010-12 för Mariestads kommun – Beslut om preliminära ramar och budgetdirektiv (Ksau § 87 2009-02-18)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-03-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 28

KFN 2009/0006

Skaraborgs hemslöjdsförening – Ansökan om bidrag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Skaraborgs Hemslöjdsförening beviljas ett bidrag på 5 000 kronor till sitt 100årsjubileum.
Bakgrund
Skaraborgs hemslöjdsförening firar 100-årsjubileum i år och ämnar uppmärksamma detta med aktiviteter och utställningar. Den totala kostnaden för jubileumsåret är beräknad till 760 000 kr.
Skaraborgs hemslöjdsförening arbetar för att bevara och utveckla slöjdtraditionerna i Skaraborg. Den bedriver verksamhet i de flesta av Skaraborgs kommuner.
Skaraborgs hemslöjdsförening ansöker om bidrag från Mariestads kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända ansökan till Kulturoch fritidsnämnden för beslut.
Underlag för beslut
Skaraborgs hemslöjdsförenings ansökan om bidrag 2009-01-28
Ansökan om bidrag från Skaraborgs Hemslöjdsförening (Ksau § 101 2009-02-18)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skaraborgs hemslöjdsförening
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-03-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 29

KFN 2009/0006

Café Mumma – Ansökan om bidrag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden avslår Café Mummas ansökan eftersom bidrag inte ges till ett enskilt
företag.
Bakgrund
Under sommaren 2009 planerar Café Mumma aktiviteter med musik och teater på
sin bakgård. Aktiviteterna ska vända sig framför allt till vuxna men även till barn
och äga rum på lördagar mellan klockan 18 och 23. Café Mumma önskar med detta främja Mariestads kulturliv sommartid.
Café Mumma ansöker om kommunalt stöd. Aktiviteterna kommer att gå på cirka
175 000 kr för ljud- och ljusanläggning, scen, tekniker, ordningsvakter, annonser
med mera.
Underlag för beslut
Kulturfrämjande på Mummas bakgård – Café Mummas ansökan om bidrag 200902-27
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Café Mumma
Akten

Justerandes signatur
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Kfn § 30

KFN 2009/0015

Bibliotekets och Bildarkivets avgifter
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Förslaget till avgifter för viss biblioteksservice godkännes.
2. Förslaget till avgifter för kopiering av bilder ur Bildarkivet godkännes.
3. De nya avgifterna ska träda i kraft 2009-04-01.
Bakgrund
Bibliotekets grundfunktioner är avgiftsfria. Avgifter tas ut för vissa servicefunktioner samt för för sent återlämnade böcker och andra media.
Nämnden har tidigare behandlat avgifterna vid biblioteket i januari 2005 (Kfn § 8
2005).
Mariestads Bildarkiv anlitas alltmer av organisationer, förvaltningar och enskilda
personer för kopiering av fotografier ur samlingarna.
Underlag för beslut
Bibliotekets avgifter 2009 (Bilaga 1 Kfn § 30 2009)
Mariestads Bildarkiv: Avgifter för kopior av bilder 2009 (Bilaga 2 Kfn § 30
2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten

Justerandes signatur
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Kfn § 31

KFN 2009/0013

Information om museiutredningen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att utreda Vadsbo Museum, dess inriktning, tillgänglighet, samverkan med Göteborgs Universitet/Dacapo och alternativ placering av verksamheten. En arbetsgrupp har tillsatts. Denna har för Kommunstyrelsens arbetsutskott presenterat en skrivelse om
”Vadsbo Museums framtida roll och plats”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bidra med 75 tkr till en förstudie.
Projektet startar i mars och beräknas vara klart i juni 2009. Tre skribenter är vidtalade.
Underlag för beslut
Arbetsmaterial – Vadsbo Museum framtida roll och plats. Lars Bergström februari
2009.
Utredning om Vadsbo Museums placerng. Gunilla Broberg februari 2009.
Synpunkter på tillgänglighetsrapport för Marieholm (Residenset). Tre kommuner i
samverkan, Miljö- och byggnadsförvaltningen 2009-02-06.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten

Justerandes signatur
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KFN 2008/0045

Detaljplan för Västra skogen, Mariestad. Samrådsremiss Kommunstyrelsen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Västra skogen i Mariestad.
Bakgrund
Ny detaljplan har tagits fram för Västra skogen. Syftet är att utvidga Mariestads
tätort med ett bostadsområde som består av friliggande villor.
Programhandlingen har tidigare behandlats av nämnden i oktober 2008 (Kfn §
100 2008). Nämnden påtalade att varsamhet bör iakttas vid grävningsarbeten i
området.
Eventuella synpunkter ska vara Kommunledningskontoret tillhanda senast den 23
mars 2009.
Underlag för beslut
Detaljplan för Västra Skogen, Mariestad. Samrådsremiss Kommunledningskontoret 2009-02-19.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-03-17
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 33

KFN 2007/0038

Gatunamn och kvartersnamn Västra skogen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Gatan i det nya bostadsområdet i Västra skogen benämns Tranvägen.
2. Kvartersnamnen benämns Ametisten, Jaden, Korallen, Onyxen, Spinellen och
Turkosen.
Bakgrund
Ett nytt bostadsområde planeras i Västra Skogen. Området kommer att bestå av
friliggande villor. En gata och sex kvartersnamn i området ska namnges.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posten Sverige AB
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Lars Sylvén
Tekniska förvaltningen, Lars Arvidsson
Tekniska förvaltningen, Eva Berdenius
Tekniska förvaltningen, Anne-Lill Hallberg
Tekniska förvaltningen, Ulf Vallgren
Tekniska förvaltningen, Bengt Arvidsson
Utvecklingsenheten, Thomas Johansson
Akten
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 34

Anmälningsärenden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regionbibliotek Västra Götaland

KFN 2008/0013

Avtal avseende mediainköp till samverkansgruppen Skaraborg 1 2009-02-26
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Töreboda kommun, Kultur- och fritidsnämndens au

KFN 2008/0032

Medfinansiering, Kultursamordnare MTG (Protokoll 2009-01-22)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Töreboda kommun, Kultur- och fritidsnämndens

KFN 2008/0032

Medfinansiering, Kultursamordnare MTG (Protokoll 2009-02-11)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vara konserthus
Kontrakt: Bohuslän Big Band med Bengt Arne Wallin och Nils Landgren 200903-11
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsnämnden

KFN 2007/0002

Vidaredelegation till fritidsassistent Ewa Larm-Johansson 2009-02-01
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skövde kommun, Kulturkontoret

KFN 2004/0056

Redovisning av erhållet bidrag för BRO 3, 2006/2528
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsnämnden

KFN 2009/0016

Reviderad version av Inköpspolicy för Mariestads Stadsbibliotek
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFN2009/0017

Diskussion: Kravprofil för ny kulturchef (Ksau § 97 2009-02-18)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFN 2009/0014

Beslut om preliminära ramar och direktiv för budget 2010-2012 (Ksau § 87
2009-02-18)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFN 2009/0006

Ansökan om bidrag från Skaraborgs hemslöjdsförening (Ksau § 101 2009-02-18)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljö- och byggnadsförvaltningen

KFN 2009/0045

Följebrev till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-03-17
Anslag tas ner
2009-03-25
2009-04-17
Kultur- och fritidsnämndens kansli enligt överenskommelse
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Underskrift

Åsa Hult

