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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
Bengt Erik Askerlund
Mikael Jonsson
Björn Andersson
Maj-Britt Tropp
Peter Thörn
Annika Jödahl
Åke Krantz
Kjell R Eriksson
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Övriga deltagande

Gunilla Broberg
Elisabeth Göthberg
Åsa Hult

förvaltningschef
museichef
kulturassistent, adjungerad

Utses att justera

Maj-Lis Johansson

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

Maj-Lis Johansson

Utdragsbestyrkande

35-46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § xx

Aktuell information
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rapport lämnas från IOGT-NTO:s distriktsårsmöte på Karlsholme den 28 mars
2009.
Skaraborgs Läns Folkrörelsearkiv kallar till årsmöte torsdagen den 23 april i
Lidköping.
Förvaltningen anordnar Valborgsmässofirande i Humleparken torsdagen den 30
april klockan 14. Det blir sång av pensionärskörer, musik med Dragspelsklubben,
vårtal och allsång. Valborg firas även enligt traditionen på kvällen i Alhagen.
Statyn ”Bruksarbetaren” av Wanja ”Nones” Håkansson på Gamla Torget invigs
den 9 maj klockan 11 med tal och musik.
Kommunalförbundet inbjuder till en informationsdag den 23 april på Stadshuset. Regionen kommer att informera om sina fyra handlingsprogram inom kultursektorn. Maj-Britt Tropp, Margareta Berggren och Kjell R Eriksson deltar.
En statlig kulturutredning är ute på remiss. Eventuella synpunkter ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 15 april.
Inom MTG planeras för en gemensam biblioteksplan som sedan ska antas i respektive fullmäktige. Det är första gången som tre kommuner tar fram en gemensam plan.
Rapport från möte den 29 mars med innebandyklubben Lockerud/Mariestad
IBK.
Information om återbesättning av förvaltningschef.
Folkhälsoråden inbjuder till en fortbildningsdag den 4 maj med temat ”Folkhälsa
är politik”.
Peter Thörn (kd) informerar om möte med Miljö- och byggnadsförvaltningen angående Sagabiografen där det endast finns två platser för rullstolsburna personer.
Han ifrågasätter om lagstiftningen följts vid den senaste renoveringen och han anser att det är för få platser om det blir verklighet med digital bio i Sagabiografen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-04-14
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 36

KFN 2009/0020

Prognos 1 år 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Prognos för mars 2009 godkännes.
2. Prognosen överlämnas till ekonomikontoret.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Budgetuppföljning ska ske vid tre tillfällen under 2009. Dessutom gör förvaltningen en avstämning varje månad.
Vid analysen ska anges om budgetförutsättningen stämmer och om omfattningen
av verksamheten har överensstämt med budgeten. En åtgärdsplan ska presenteras
om prognosen visar underskott.
Den aktuella prognosen ska överlämnas till ekonomikontoret senast den 1 april
2009.
Underlag för beslutet
Prognos 1 år 2009 (Bilaga Kfn § 36 2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 37

KFN 2009/0014

Ramanalys budget 2010 och flerårsplan 2011-12
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta vidare med budget 2010 och flerårsplan 2011-2012.
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: Kontorsrum i Stadshuset medför ökad hyra med cirka 45 000 kronor per år och rum samt tillgänglighetsanpassningen på Stadsbiblioteket medför ökad hyra med 150 000 kronor per
år.
Forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2009-04-14
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 37 forts
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 beslut om budgeten. 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
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 38

KFN 2007/0034

Årsredovisning 2008 av föreningsbidragen och av stödet till studieförbunden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Informationen om årsredovisning 2008 av föreningsbidragen och av stödet till
studieförbunden läggs till handlingarna.
Bakgrund
Årsredovisningen av kommunens bidrag till föreningarna och av det kommande
stödet till studieförbunden är klar. Förvaltningschefen informerar om fördelningen
av bidragen och om hur många föreningar som erhållit bidrag.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2008 av föreningsbidragen och av stödet till studieförbunden
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 39

KFN 2009/0006

Mariestads Scoutkår – Ansökan om bidrag till Valborgsmässofirande i Alhagen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Mariestads Scoutkår beviljas ett bidrag motsvarande kostnaderna för Mariestads Blåsorkester, hyra av ljudanläggning samt polistillstånd till Valborgsmässofirandet i Alhagen.
2. Beviljat bidrag innebär att Kultur- och fritidsnämnden är medarrangör, vilket
bör framgå i informationen om evenemanget.
3. Bidraget betalas ut efter ekonomisk redovisning av arrangemanget.
Bakgrund
Mariestads Scoutkår ansöker om ett bidrag på 9 700 kr till det traditionella Valborgsmässofirandet i Alhagen.
Bidraget ska täcka kostnader för blåsorkester, hyra av ljudanläggning och polistillstånd.
Förra året erhöll Mariestads Scoutkår 8 300 kr.
Underlag för beslut
Mariestads Scoutkårs ansökan om bidrag 2009-03-23
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads Scoutkår
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 40

KFN 2009/0004

Skaraborgs Historiska Fäktskola (SkHFS) – Ansökan om startbidrag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Skaraborgs Historiska Fäktskola (SkHFS) registreras som bidragsberättigad förening i Mariestads kommun.
2. Föreningen beviljas ett startbidrag på 1 200 kronor.
Bakgrund
Skaraborgs Historiska Fäktskola (SkHFS) ansöker om startbidrag för 2009. Föreningen bildades 2009-03-11.
Föreningens medlemmar ska bedriva studier och träning av europeisk stridskonst
från historisk tid, främst medeltid och renässans. SkHFS fokuserar främst på det
teoretiska och praktiska utövandet av stridskonst.
Underlag för beslut
Skaraborgs Historiska Fäktskolas ansökan om startbidrag 2009-03-30
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skaraborgs Historiska Fäktskola (SkHFS)
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfn § 41

KFN 2009/0004

Emanuella Carlbeck – Johannesbergs Vänner. Ansökan om startbidrag.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Emanuella Carlbeck – Johannesbergs Vänner registreras som bidragsberättigad
förening i Mariestads kommun.
2. Föreningen beviljas ett startbidrag på 1 200 kronor.
Bakgrund
Emanuella Carlbeck – Johannesbergs Vänner ansöker om startbidrag för 2009.
Föreningen bildades i 2009-03-11.
Föreningens ändamål är att bevara minnet och sprida kunskap om Johannesberg.
Dels genom ett museum som speglar Johannesbergs historia och dess grundare
Emanuella Carlbeck och dels genom arrangerandet av Mosterdagen och genom
föredrag.
Underlag för beslut
Emanuella Carlbeck – Johannesbergs Vänners ansökan om startbidrag 2009-03-26
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emanuella Carlbeck – Johannesbergs Vänner
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 42

KFN 2009/0004

Crusin Club – Ansökan om startbidrag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Crusin Club registreras som bidragsberättigad förening i Mariestads kommun.
2. Föreningen beviljas ett startbidrag på 1 200 kronor.
Bakgrund
Crusin Club ansöker om startbidrag för 2009. Föreningen bildades i 2004-01-31.
Föreningens syfte är att bevara raggarkulturen i Mariestad. Raggarkulturen är över
50 år gammal och består av intresse för bilar, musik, kläder och annan gemenskap. Föreningen har 42 medlemmar.
Underlag för beslut
Crusin Clubs ansökan om startbidrag 2009-04-02
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Crusin Club
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfn § 43

KFN 2009/0019

Föreningsbidragsregler – Synpunkter från Mariestads Ridklubb
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Mariestads Ridklubb beviljas under 2009 en höjning upp till 3 grundbelopp/
1 000 m2 för paddock med grus.
2. Nämnden beslutar att bidragsreglerna vad gäller paddock med grus ska ses över
under 2009.
Bakgrund
Mariestads Ridklubb har i en skrivelse till nämnden påtalat att en översyn av reglerna bör göras för att åstadkomma en rättvisare fördelning av grundbeloppen.
Ridklubben jämför arbetsinsatsen för en fotbollsplan och en paddock. Idag ger en
fotbollsplan med grus 18 grundbelopp/100 x 60 m2, medan en paddock med grus
ger 1 grundbelopp/1 000 m2.
För att jämförelsen ska vara adekvat bör grundbeloppet för en paddock höjas till 3
grundbelopp/1 000 m2.
Underlag för beslut
Synpunkter på foldern Föreningsbidrag. Mariestads Ridklubb 2009-03-31
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads Ridklubb
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN 2009/0037

Ansökan till Statens Kulturråd – Bidrag till inköp av barnlitteratur
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden ställer sig positiv till ett läsfrämjande projekt ”Världen genom en
tonårings ögon”.
2. Nämnden ansöker hos Statens Kulturråd om ett bidrag för år 2009.
Bakgrund
Kulturrådet har avsatt medel att fördela under 2009 för stöd av litteratur till folkoch skolbibliotek. Avsikten med bidraget är att öka tillgången till litteratur för
barn och unga på folk- och skolbibliotek samt att stimulera barns och ungdomars
intresse för att läsa böcker.
Kulturrådet har satt upp vissa villkor för att erhålla bidrag.
- Bidraget ska användas för inköp av främst barn- och ungdomslitteratur men också avse inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungdomars intresse för
läsning.
- Endast en ansökan per kommun och år kan beviljas.
- Bidraget beräknas efter kommunstorlek men planen för läsfrämjande åtgärder
kan också påverka tilldelningen.
- En förutsättning för bidrag är att kommunens totala anslag för bokinköp under
ansökningsåret är lika stort som föregående års anslag. Varken anslaget för vuxenböcker eller barnböcker får sänkas.
- I ansökan ska ingå en plan för hur kommunen avser att arbeta med att stimulera
barns och ungas läsning i samverkan mellan bibliotek, skola och förskola.
Förvaltningen har tidigare under åren 1997-2008 erhållit sammanlagt 785 000 kr.
Åren 2002 och 2003 var det inte möjligt för Kultur- och fritidsnämnden att ansöka
om bidrag eftersom Barn- och utbildningsnämnden dragit ner anslagen till skolbiblioteken.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 44 forts
Underlag för beslut
Kulturrådet – Motivering till ansökan om bidrag till inköp av litteratur till folkoch skolbibliotek (Bilaga Kfn § 44 2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden
Barnbibliotekarie Ragnhild Brandstedt
Statens Kulturråd
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kfn § 45

KFN 2007/0038

Ändring av kvartersnamn Västra skogen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden upphäver det tidigare beslutet om att ge ett av kvarteren i Västra skogen namnet Ametisten.
2. Nämnden beslutar att kvarteret ges namnet Akvamarinen i stället.
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde i mars beslutades att ett av kvartersnamnen i Västra
skogen skulle vara Ametisten. Eftersom detta namn redan finns på ett annat kvarter i staden, bör beslutet upphävas och ett nytt namn ges till det aktuella kvarteret.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 46

Anmälningsärenden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFN 2009/0017

Kravprofil för ny kulturchef
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturrådet

KFN 2007/0037

Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek – Redovisning för bidrag 2008
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BTJ Sverige AB
Avtal (2009-AS-0992) mellan BTJ Sverige AB och Mariestads Stadsbibliotek avseende databasen ArtikelSök.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Töreboda kommun, Kultur- och fritidsnämndens au

KFN 2008/0032

Medfinansiering, Kultursamordnare MTG
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

KFN 2009/0021

Detaljplan för Haren 4, 19 och 20, Mariestad. Samrådsremiss Kommunstyrelsen –
Besvarad av museichefen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsförvaltningen
Delegationsbeslut av förvaltningschefen januari-mars 2009
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-04-14
Anslag tas ner
2009-04-22
Kultur- och fritidsnämndens kansli

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Åsa Hult

2009-05-15

