SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-05-19

61

Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Vänersalen kl 18.30-21.00

Beslutande

Gerd Larsson
Margareta Berggren
Fredrik Marcusson
Maj-Lis Johansson
Sonja Lundin
Bengt Erik Askerlund
Mikael Jonsson
Björn Andersson
Maj-Britt Tropp
Annika Jödahl
Kjell R Eriksson
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Övriga deltagande

Gunilla Broberg
Elisabeth Göthberg
Åsa Hult

förvaltningschef
museichef
kulturassistent, adjungerad

Utses att justera

Sonja Lundin

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidsnämndens kansli enligt överenskommelse

ordförande
vice ordförande
ledamot till och med § 48, kl 19.30
”
”
”
”
”
”
”
tjänstgörande ersättare

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Åsa Hult
Ordförande

Gerd Larsson
Justerande

Sonja Lundin
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 47

Aktuell information
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rapport lämnas från möte med Referensgruppen för Vadsbo Museum den 31
mars 2009.
Mariestads Föreläsningsförening avvecklades den 31 december 2008. Föreningen skänker de kvarvarande pengarna till Kultur- och fritidsnämnden att användas till arrangemang i föreningens anda. Summan som överförs är 15 062 kr.
Nämnden kommer att framföra ett tack till Mariestads Föreläsningsförening genom ett brev till den före detta ordföranden Anita Öhlander.
Rapport lämnas från Skaraborgs Folkrörelsearkivs årsmöte i Lidköping den 23
april.
Rapport lämnas från informationsdagen den 23 april kring regionens handlingsprogram för kultur.
Rapport lämnas från firandet av Valborg i Humleparken den 30 april.
Rapport lämnas från Folkhälsodag för politiker den 4 maj.
Rapport lämnas från invigningen av statyn ”Bruksarbetaren” på Gamla Torget
den 9 maj.
Rapport lämnas från Katrineforsdagen den 9 maj.
Information lämnas om ett samarrangemang med Karlsholme Folkets Park den 4
augusti. En konsert anordnas med årets Jenny Lind-stipendiat – Eva-Lotta
Ohlsson från Skövde. Tillsammans med en pianist och ytterligare en solist kommer en konsert att äga rum i Jubileumsteatern.
Information lämnas ombyggnadsplanerna på Biblioteket. Ny hiss, två nya
RWC-toaletter och ombyggnad av ramp har upphandlats och planeras att genomföras under sommaren.
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 48

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 konsekvensbeskrivningar inlämnas till Kommunledningskontoret, ekonomifunktionen. I ramanalysen ska nämnden även redovisa förändringar för åren 2011-12.
Kommunfullmäktige har beslutat om en omorganisation av Kultur- och fritidsnämnden. Från och med den 1 augusti överförs fritidsverksamheten till Kommunstyrelsen. En reglering av ekonomiska medel utifrån den nya ansvarsfördelningen
sker den 1 augusti.
Budgetförslaget ska bestå av ramanalys för budget 2010 och flerårsplan 20111012, 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.
Forts
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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.
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
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KFN 2003/0019

Borgensåtagande för förkommen bankbok
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden går i borgen för att bankboken är förkommen.
2. Nämnden beslutar att de 17 699 kr som finns på Swedbank på bankkonto
8299 0 600 212 784-0 ska överföras till bankkonto 8299 0 913 097 489-3 och disponeras av ungdomskulturföreningen vid Elvärket.
Bakgrund
I samband med bildandet av ett ungdomsråd i Mariestad år 1985 avsattes pengar
av den dåvarande Fritidsnämnden på ett bankkonto. Till bankkontot hörde en
bankbok med Fritidskontoret som ansvarig. Fritidschefen Ronny Jönsson tecknade bankkontot.
Bankboken har förkommit. På kontot 8299 0 600 212 784-0 finns summan 17 699
kr.
Eftersom pengarna på 80-talet avsattes för ungdomsverksamhet i kommunen och
fortfarande finns kvar på sitt konto, är det lämpligt att den nybildade ungdomskulturföreningen vid Elvärket övertar hela summan och disponerar den till ungdomsverksamhet.
Då bankboken har förkommit vid en tidigare flytt av Fritidskontoret och summan
17 699 kr önskas överföras till annat konto ska nuvarande Kultur- och fritidsnämnd skriva ett borgensåtagande för den försvunna bankboken och meddela
Swedbank att nämnden går i borgen för att bankboken förkommit.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten
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KFN 2009/0004

White Tiger MMA/Shoot – Ansökan om startbidrag
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. White Tiger MMA/Shoot registreras som bidragsberättigad förening i Mariestads kommun.
2. Föreningen beviljas ett startbidrag på 1 200 kronor.
Bakgrund
White Tiger MMA/Shoot ansöker om startbidrag för 2009. Föreningen bildades i
2009-02-02.
Föreningens medlemmar ska utöva kampsporten MMA (Mixed Martial Arts).
MMA är en blandning av boxning, karate och jiujitsu.
Underlag för beslut
White Tiger MMA/Shoots ansökan om startbidrag 2009-02-16
Protokoll från föreningsmöte 2009-05-03
Stadgar – Svenska Budo & Kampsportsförbundet
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

White Tiger MMA/Shoot
Akten
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KFN 2009/0022

Mariestads Enduroklubb – Ansökan om bidrag till iordningställande av parkeringsplats
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Mariestads Enduroklubb beviljas ett bidrag på 20 000 kr för att iordningställa parkeringsplatsen.
Bakgrund
Kommunens avfallsanläggning vid Bångahagen behöver större yta för sin verksamhet. Enduroklubben, som har haft sin bana och parkeringsplats intill anläggningen, har blivit anvisade en annan plats för sin bana för åldersgruppen 4-9 år
och parkeringsplatsen.
Den nya parkeringsplatsen behöver göras i ordning med bortschaktning av jord,
inköp av grus, markfiberduk, dräneringsrör, bärlager mm. Den totala kostnaden
har beräknats till cirka 64 000 kr för att få en bra parkeringsplats. Själva arbetet
med parkeringsplatsen och banan utförs av medlemmarna i klubben.
Enduroklubben ansöker hos Kultur- och fritidsnämnden om ett bidrag för att göra
i ordning parkeringsplatsen.
Underlag för beslut
Mariestads Enduroklubb – Ansökan om bidrag 2009-04-20
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads Enduroklubb
Akten
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KFN 2009/0006

Camerata Mandolino Classico – Ansökan om bidrag för sommarkonsert
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden beviljar Camerata Mandolino Classico ett bidrag på 3 000 kr för en
sommarkonsert i Mariestads Domkyrka den 21 juli 2009.
2. Bidraget utbetalas efter genomförd konsert.
Bakgrund
Camerata Mandolino Classico ensemble med italienska solister, Ödeshög, framför
italiensk barockmusik. Ensemblen har gjort flera turnéer med såväl sakral som
profan musik.
Genom samarbete med region och landsting, studieförbund, kyrkor och kommuner i Östergötland, Småland och Västra Götaland planeras en turné med barockmusik i kyrkor och slott under sommarmånaderna juni – augusti 2009.
Camerata Mandolino Classico ansöker om 6 000 kr för en sommarkonsert i Mariestads Domkyrka den 21 juli.
Underlag för beslut
Camerata Mandolino Classicos ansökan om bidrag 2009-04-02
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Camerata Mandolino Classico
Akten
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Kfn 2009/0006

Lyrestad Sockens Hembygdsförening – Ansökan om bidrag till
nationaldagsfirande i Lyrestad
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Lyrestad Sockens Hembygdsförening beviljas ett bidrag på 5 000 kr i samband
med nationaldagsfirande vid Hamnmagasinet i Lyrestad.
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.
4. En redovisning av föreningens ekonomi ska även översändas till nämnden.
Bakgrund
Lyrestad Sockens Hembygdsförening planerar att även i år fira Nationaldagen vid
Hamnmagasinet i Lyrestad.
Nationaldagen infaller i år på en lördag. Firande sker dels i centrum i Stadsparken
i Mariestad och dels i Lyrestad. Gemensam annonsering, affischering och tillståndsansökan görs, vilket bekostas av nämnden. Hembygdsföreningen ansöker
om ett bidrag på 8 000 kr för att täcka kostnader i samband med firandet den 6
juni 2009.
Förra året fick Lyrestad Sockens Hembygdsförening ett bidrag på 5 000 kr.
Underlag för beslutet
Lyrestad Sockens Hembygdsförenings ansökan 2009-04-21 om bidrag till nationaldagsfirande i Lyrestad
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lyrestad Sockens Hembygdsförening
Akten
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KFN 2009/0022

IK Lyrestad – Ansökan om bidrag till iordningställande av anläggning
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
IK Lyrestad beviljas ett bidrag på 9 000 kr till renovering av tennisbanan/isbanan i
Lyrestad.
Bakgrund
IK Lyrestad bedriver fritidsverksamhet i Lyrestad såsom pistolskytte, skidanläggning, isbana, tennisbana. Klubben är en ideell förening med 85 medlemmar.
År 2008 fick föreningen 20 628 kr till sina sex anläggningar och 4 200 kr i verksamhetsbidrag, totalt 24 828 kr.
Föreningen ansvarar för två anläggningar i Lyrestad vilka båda två är i ett mycket
dåligt skick. Tennisbanan har ett utnött ytlager av färg och kan nästan inte användas för sitt ändamål. Isbanan har en sarg som inte fyller dagens krav.
IK Lyrestad föreslår att de två verksamheterna kombineras genom att tennisbanan
rustas upp med målning och isbanan flyttas till den asfalterade tennisbanan. Anläggningen kan då användas året om, sommartid med tennis och vintertid med
hockey.
IK Lyrestad är villig att stå för arbetskostnaden om kommunen står för kostnaden
av färg. Enligt offert skulle färgen kosta 17 930 kr.

Underlag för beslut
IK Lyrestad – Ansökan om bidrag för utveckling av landsbygdens fritidsanläggningar 2009-04-28
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IK Lyrestad
Akten
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KFN 2009/0006

Mariestads Gymnastikklubb – Ansökan om bidrag till jubileum
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Mariestads Gymnastikklubb beviljas ett bidrag på 3 000 kr till sitt 85-årsjubileum.
Bakgrund
I år fyller Mariestads Gymnastikklubb 85 år. För att fira klubben planeras en uppvisning med gäster från Tidaholm och Stockholm.
Klubben ansöker om bidrag till hyra av voltgolv (1 000 kr), affischframställning
(1 000 kr), annons (1 800 kr), lokalhyra (500 kr), kost- och reseersättning för gäster (1 500 kr) samt arvode till konferencier (500 kr). Totalt blir det 6 300 kr.

Underlag för beslut
Mariestads Gymnastikklubbs ansökan om bidrag 2009-05-07
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads Gymnastikklubb
Akten
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KFN 2009/0006

Konstföreningen Panncentralens Vänner – Ansökan om projektmedel
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till projektet att anordna en skulpturutställning utomhus i Mariestad.
2. Med hänvisning till att projektet gäller för år 2010 överlämnas ärendet till
Kommunstyrelsen att besluta om projektbidrag eftersom Kommunstyrelsen från
och med den 1 augusti 2009 har ansvaret för föreningsbidragen.
Bakgrund
Konstföreningen Panncentralens Vänner är en ideell konstförening i Mariestad.
Den anordnar 6-8 utställningar per år i sin lokal på Johannesbergsområdet. Föreningens målsättning är att sprida och utveckla kulturen i närområdet och även regionalt. Föreningen har genom åren arrangerat en rad utställningar och andra kulturprogram.
Inför 2010 planeras en större skulpturutställning med den internationellt kände
stenskulptören Ian Newbery. I samband med utställningen på Panncentralen önskar föreningen i samarbete med kommunen att ett antal skulpturer placeras i stadens centrum och i parker och utmed strandpromenader.
Kostnader för transport (16 000 kr), försäkring (2 500 kr), jordpackare (1 500 kr),
truck (1 200 kr), marknadsföring (15 000 kr) uppgår totalt till cirka 37 000 kr.
Bidrag kommer också att sökas från Statens Kulturråd och Regionen.
Konstföreningen Panncentralens Vänner ansöker hos Kultur- och fritidsnämnden
om bidrag till konstprojektet för att denna satsning ska kunna genomföras.
Underlag för beslut
Konstföreningen Panncentralens Vänner – Ansökan om projektmedel 2009-04-21
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Konstföreningen Panncentralens Vänner
Akten
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KFN 2009/0030

Reglemente för Kulturnämnden i Mariestad
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden godkänner förslaget till reglemente för Kulturnämnden och översänder
det till Kommunstyrelsen (Bilaga Kfn § 57 2009).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat om en organisationsförändring som berör Kultur- och fritidsnämnden. Fritidsverksamheten kommer att administreras under
Kommunstyrelsen med den operativa handläggningen i Medborgarkontoret.
Den nya nämnden kommer att benämnas Kulturnämnden. En förvaltningschef/
kulturchef håller på att rekryteras. Studieförbunden som tidigare hanterats av Fritidskontoret stannar kvar inom Kulturförvaltningen. Den nya organisationen ska
gälla från och med den 1 augusti 2009.
Med anledning av den nya organisationen för kultur- och fritidsfrågorna i kommunen ska Kommunfullmäktige anta ett nytt reglemente för kulturverksamheten.
Underlag för beslut
Förslag till Reglemente för Kulturnämnden i Mariestad – Gäller från och med
2009-08-01
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Akten
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KFN 2009/0024

Gemensam biblioteksplan för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden anhåller hos Kommunstyrelsen att få i uppdrag att ta fram en gemensam
kommunövergripande biblioteksplan för Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommuner.

Bakgrund
Enligt bibliotekslagen (SFS 2004:1261) ska alla kommuner i Sverige anta en plan
för sin biblioteksverksamhet. Planen ska innehålla en kartläggning av det nuvarande läget och en långsiktig planering inför framtiden. Biblioteksplanen ska vara
kommunövergripande och innefatta alla sektorer inom kommunen som berörs av
informations- och medieförsörjning.
Kultur- och fritidsnämnden i Mariestad antog en plan i mars 2005, Töreboda något år senare. Gullspång har ännu inte utarbetat någon biblioteksplan. De nuvarande planerna omfattar endast folkbiblioteken. De behöver revideras och arbetas
om så att de täcker all biblioteksverksamhet i kommunerna.
Biblioteken i Mariestad, Töreboda och Gullspång har ett tätt samarbete som regleras genom avtal. Som en naturlig konsekvens av det mångåriga bibliotekssamarbetet kommunerna emellan finns det vinster med en gemensam biblioteksplan för
de tre kommunerna i Norra Skaraborg.
Denna gemensamma biblioteksplan ska omfatta all biblioteksverksamhet i de tre
kommunerna och den ska antas i Kommunfullmäktige i respektive kommun.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Töreboda kommun, Lena Sundholm
Gullspångs kommun, Kinga Konopka
Akten
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KFN 2009/0017

Visstidsanställning av tillförordnad förvaltningschef
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden anhåller hos Kommunstyrelsens arbetsutskott att utse en tillförordnad
förvaltningschef för Kulturförvaltningen fram till dess att den ordinarie förvaltningschefen/kulturchefen tillträder sin tjänst.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund
Nuvarande förvaltningschef Gunilla Broberg går i pension den 1 augusti.
Kommunfullmäktige har beslutat att en ny kulturchef ska tillsättas samt att nämnden från och med den 1 augusti ska benämnas Kulturnämnden. Fritidsfrågorna har
omorganiserats till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har påbörjat processen att återbesätta tjänsten. Förmodligen kommer det att ta några månader innan en ny förvaltningschef har möjlighet att tillträda sin tjänst. Fram till dess bör det utses en tillförordnad förvaltningschef med ansvar för nämndarbetet och förvaltningen.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten
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KFN 2008/0026

Risk- och sårbarhetsanalys för Kultur- och fritidsförvaltningen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden godkänner Risk- och sårbarhetsanalysen för Kultur- och fritidsförvaltningen och lägger den till handlingarna.

Bakgrund
Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten i förvaltningen
och öka förmågan att hantera olika slags kriser som kan uppstå i verksamheten.
Analysen ska ge förvaltningen möjlighet att både förebygga och förbereda sig inför kriser. Målet är att uppnå en helhetssyn på riskhanteringen genom internt
skydd, olycksförebyggande arbete och framförhållning inför extraordinära händelser.
Det åligger enligt lag att kommuner och landsting ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser.
Risker, kriser och oönskade händelser ska dokumenteras, bedömas och åtgärdas.
Arbetsgivaren har huvudansvar. Arbetstagarna och skyddsombudet ska delta i det
systematiska arbetsmiljöarbetet. En identifiering av risker ska definieras. Med detta som utgångspunkt ska förvaltningen ta fram en handlings- och åtgärdsplan.
Ett förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Kultur- och fritidsförvaltningen har
utarbetats. Den ska revideras årligen.

Underlag för beslut
Risk- och sårbarhetsanalys för Kultur- och fritidsförvaltningen, april 2009
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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KFN 2009/0025

Kulturstipendium 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Kulturstipendiet för 2009 ska tilldelas Jan Johansson för hans mångåriga, frivilliga arbete att göra Karlsholme Folkets Park till en samlingsplats för alla åldrar (Bilaga Kfn § 61 2009).
2. Kulturstipendiet för 2009 ska uppgå till 5 000 kronor. Medel till kulturstipendiet tas ur föreningsbidraget, konto 453.
3. Ungdomsstipendier för 2009 ska tilldelas Anna Lund (musik) och Anna Käck
(konsthantverk).
4. Ungdomsstipendierna för 2009 ska uppgå till totalt 2 000 kronor. Var och en av
stipendiaterna erhåller 1 000 kronor. Medel till ungdomsstipendierna tas ur föreningsbidraget, konto 453.
5. Stipendierna ska delas ut på Nationaldagen den 6 juni.
Bakgrund
Sedan 1983 har det årligen delats ut kulturstipendium, samt arbetsstipendium till
ungdomar, såsom belöning för eller som stöd till verksamhet inom litteratur, musik, dans, konst, teater, fotokonst, konsthantverk eller därmed jämförbara områden
av kulturell verksamhet.
Två förslag till kulturstipendiat har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jan Johansson
Anna Lund
Anna Käck
Akten

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-19
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 62

KFN 2007/0045

Idrottsledarstipendium 2008
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Idrottsledarstipendiet för år 2008 ska tilldelas Bo Löfgren för hans insatser
som ledare i MAIF Badmintonsektionen och Åsa ”Kotten” Karlsson för hennes insatser som tränare i IBK Lockerud Mariestad. (Bilaga Kfn 1 och 2 § 62
2009).
2. Idrottsledarstipendiet ska uppgå till totalt 5 000 kr. Var och en av stipendiaterna erhåller 2 500 kr. Medel till idrottsledarstipendiet ska tas ur föreningsbidraget, konto 453.
3. Stipendierna ska delas ut på Nationaldagen den 6 juni.
Bakgrund
Sedan 1987 har det årligen delats ut idrottsstipendium till ledare som stimulerat
flickor/ungdomar till ett utökat idrottsutövande.
Tre förslag till idrottsledarstipendiater har inkommit till Kultur- och fritidsnämnden.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bo Löfgen
Åsa Karlsson
Akten

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 63

KFN 2009/0026

Projekt Sjöstaden etapp 1. Samråd för detaljplaneprogram och
gestaltningsprinciper.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Den planerade bebyggelsen i området Inre hamnen bör utföras på ett sådant sätt
att karaktärsdragen i stadskärnan Gamla Stan lyfts fram och förstärks. Byggnadshöjden begränsas till tre våningar för att bättre bibehålla kontakten med gästhamnen och det livliga stråket vid hamnplanen norrut från Länsstyrelsen.
2. I stället för mezzaninbyggnader med glasade fasader förordas den mer magasinsliknande hustypen med träfasader, vilken i väsentligt högre grad anknyter till
de tidigare hamnkvarterens utförande.
3. Gatorna mellan kvarteren i det nya området bör göras bredare och ses som direkta förlängningar av de befintliga. Detta stärker siktlinjen och ökar kontakten
från Gamla Stan med Sjöstadens mest centrala del.
4. Pirens bebyggelse har i förslaget fått ett modernare inslag och en väl utarbetad
miljöplanering. Dock bör höjden på bebyggelsen vid Pirtorget begränsas.
5. Nämnden vill påpeka behovet av goda parkeringsmöjligheter i nära anslutning
till den nya offentliga byggnaden vid kulturplatsen.
6. Nämnden framför också en önskan att medverka vid planeringen av den nya
offentliga byggnaden vid kulturplatsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om samråd för detaljplaneprogram
med tillhörande gestaltningsprinciper för Sjöstaden etapp 1.
Området omfattas av Inre hamnen och Hamnpiren i Mariestad. Programmet visar
på principer och regler för bebyggelse och platser inom området.
Planeringen av de nya bostäderna och de framtida verksamheterna i Inre hamnen
och på Hamnpiren har vidareutvecklats. Sandstranden har skjutits på framtiden.
En strandpromenad från Sandviken i väster till Snapen i öster ska bli ett signum
för Mariestad.
Eventuella synpunkter ska vara Kommunledningskontoret tillhanda senast den 1
juni 2009.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-19
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 63 forts

Underlag för beslut
Projekt Sjöstaden etapp 1. Samråd för detaljplaneprogram och gestaltningsprinciper 2009-04-16.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunledningskontoret
Akten

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-19
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 64

KFN 2009/0027

Bygglov för tillbyggnader av enbostadshus på Österberga 1:1.
Remiss Miljö- och byggnadsförvaltningen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden föreslår att bygglov inte beviljas enligt ansökan på grund av att den föreslagna tillbyggnaden är artfrämmande i den kulturhistoriska miljön och för att
fastigheten är uttagen och beskriven i ”Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer i Mariestads kommun” samt ingår i Bevarandeområde 1 i Översiktsplan
för Mariestads kommun.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Bygglov har ansökts för tillbyggnad av huvudbyggnad på Österberga gård i Mariestads kommun.
Eventuella synpunkter ska vara Miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast
den 26 maj 2009.

Underlag för beslut
Remiss: Bygglov för tillbyggnader av enbostadshus på Österberga 1:1
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 65

Anmälningsärenden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige

KFN 2009/0002

Motion om inomhusfotboll i Vadsbohallen (Kf § 43 2009-03-30)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads kommun
Hälsobokslut 2008
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och bibliotekschef Gunilla Broberg
Anhållan om entledigande från tjänsten på grund av pensionering från och med
2009-08-01
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet Ö Mariestad
Tillståndsbevis för offentlig tillställning: Invigning av staty på GamlaTorget
2009-05-09
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet Ö Mariestad
Tillståndsbevis för allmän sammankomst: Valborgsmässofirande i Humleparken
2009-04-30
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisenhet Ö Mariestad
Tillståndsbevis för allmän sammankomst: Nationaldagsfirande i Mariestad och
Lyrestad 2009-06-06
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Töreboda kommun, Kultur- och fritidsnämnden
Biblioteksplan (Kofn § 14 2009-04-01)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 65 forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFN 2009/0014

Budgetminskning/besparingar år 2009 (Ksau § 172 2009-04-08)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljöinspektör Lina Nilsson
Ang anmälan av ombyggnation
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biblioteksassistent Eva Filipsson
Ansökan om entledigande från del av tjänst från och med 2009-06-01
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biblioteksassistent Kaija Leino
Meddelande om pensionering från tjänsten från och med 2009-12-01
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

KFN 2008/0045

Detaljplan för Västra skogen, Tranvägen i Mariestad, Mariestads kommun.
Underrättelse Kommunstyrelsen 2009-04-29 – Besvarad av museichefen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

KFN 2009/0028

Detaljplan för Flitiga Lisan, Mariestad, Mariestads kommun. Samrådsremiss
Kommunstyrelsen 2009-04-17 – Besvarad av museichefen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

KFN 2009/0029

Detaljplan för Åsen 15:1 m fl i Sjöängen, Mariestads kommun. Samrådsremiss
Kommunstyrelsen 2009-04-29 – Besvarad av museichefen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunfullmäktige

KFN 2009/0018

Förslag till ändrad ansvarsfördelning för fritidsverksamheten Kf § 62
2009-04-27)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-05-19
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 65 forts
Referensgruppen för Vadsbo Museum
Mötesprotokoll 2009-03-31
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur
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ANSLAGSBEVIS

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-05-19
Anslag tas ner
2009-05-27
Kultur- och fritidsnämndens kansli

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Åsa Hult

2009-06-19

