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Beslutande organ

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Karlsholme, Café Holmen kl 18.30-20.30, ajournering kl 19.15-19.20

Beslutande

Gerd Larsson
Margareta Berggren
Fredrik Marcusson
Sonja Lundin
Bengt Erik Askerlund
Mikael Jonsson
Maj-Britt Tropp
Peter Thörn
Annika Jödahl
Åke Krantz
Kjell R Eriksson
Kjell Carlsson
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Övriga deltagande

Gunilla Broberg
Elisabeth Göthberg
Åsa Hult

förvaltningschef
museichef
kulturassistent, adjungerad

Utses att justera

Bengt Erik Askerlund

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

Bengt Erik Askerlund

Utdragsbestyrkande
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2009-06-16
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 66

Aktuell information
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Museets sommarprogram presenteras. Sommarsalong med Värmlandskonstnärer och utställning med konsthantverkarna i Karlstad invigdes den 14 juni av
landshövding Eva Eriksson. Nio viskvällar kommer att anordnas på onsdagar
klockan 18.
Information lämnas om Skörde- och Kulturfesterna i Norra Skaraborg och Mariestad i slutet av september.
Rapport lämnas från möte med Studiefrämjandet den 9 juni.
Information lämnas om ombyggnaden av biblioteket för att tillgänglighetsanpassa huset i möjligaste mån.
Information lämnas om rekrytering av ny kulturchef.
Information lämnas om kulturarvssatsning 2010, där Västra Götaland får en
framträdande roll.
Information lämnas om den fortsatta handläggningen av Panncentralens skulpturutställning 2010.
Stadsbiblioteket har av Statens Kulturråd erhållit 70 000 kronor till läsfrämjande åtgärder.
Föreningen för ungdomskultur vid Elvärket har fått överfört 20 694 kronor
från avvecklad ungdomsverksamhet inom kulturområdet.
Tillsättningen av tjänsten som kultursamordnare för barn- och ungdomskultur
i MTG planeras äga rum under 2010.

Justerandes signatur
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KFN 2009/0020

Prognos 2 år 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Prognos för maj 2009 godkännes.
2. Prognosen överlämnas till ekonomikontoret.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Budgetuppföljning ska ske vid fyra 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 5 juni
2009.
Underlag för beslutet
Prognos 2 år 2009 (Bilaga Kfn § 67 2009)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 68

KFN 2009/0014

Ramanalys budget 2010 och flerårsplan 2011-12
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. För att klara en besparing på 2 % i budget för 2010-12 föreslår nämnden en reducering av kostnaderna för 2010-12 genom att minska föreningsbidraget och stödet till studieförbunden, planera för färre nämndmöten, införa entréavgift till museets viskvällar samt avveckla två biblioteksfilialer.
2. Biblioteksfilialerna i Hassle och i Lugnås avvecklas. Personalkostnader motsvarande 20 veckotimmar försvinner. Bokanslaget från de två filialerna överförs
till huvudbiblioteket. Det innebär en besparing på 210 tkr per år.
3. Museet inför entréavgift till de nio viskvällarna under sommartid, vilket innebär en intäktsökning med 10 tkr per år.
4. Genom att fritidsverksamheten överförs till Kommunstyrelsen från och med
den 1 augusti kommer nämndens ansvarområde att minskas. Färre nämndsammanträden och minskad administration blir troligen resultatet och en besparing
på 10 tkr per år förväntas.
5. Stödet till studieförbunden inklusive SISU Idrottsutbildarna reduceras med 2
%, vilket motsvarar 26 000 kr per år.
6. Fritidsverksamheten reduceras med 2 %, vilket motsvarar 64 000 kr per år.
7. Kultur- och fritidsnämnden anhåller om 150 000 kr i investeringsbudgeten för
2010 till inköp av ny server till biblioteksdatasystemet. Den ökade driftskostnaden ryms inom ramen på grund av att Töreboda och Gullspång är medfinansiärer.
8. Kultur- och fritidsnämnden anhåller om 800 000 kr för att märka och identifiera
media med ny teknik (RFID) med fördelningen 400 000 kr år 2010 och 400 000
kr år 2011. Den ökade driften läggs in i 2011 års budgetram.
9. Kultur- och fritidsnämnden anhåller om 600 000 kr i investeringsbudgeten för
att satsa på nya bokhyllor och belysning med fördelningen 300 000 kr år 2010
och 300 000 kr år 2011. Den ökade driftkostnaden läggs in i 2011 års budgetram.
10. Kultur- och fritidsnämnden anhåller om 150 000 kr för 2011 för att delta i
konstprojektet Visioner vid Vatten utmed Göta kanal.
Forts

Justerandes signatur
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 68 forts

11. Kultur- och fritidsnämndens förslag till ramanalys av den preliminära budgetramen för driftbudgeten för åren 2010-12 översänds till Kommunstyrelsen (Bilaga
A Kfn § 68 2009).
12. Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsbudget för åren 2010-12
översänds till Kommunstyrelsen (Bilaga B Kfn § 68 2009).
13. Kultur- och fritidsnämndens förslag till budgettext och Vägvisare översänds
till Kommunstyrelsen (Bilaga C Kfn § 68 2009).
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet. De accepterar en besparing på
2 % men återkommer om fördelningen av besparingen inom förvaltningen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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 september 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 1 %, det vill säga totalt 2 %.
Forts
Justerandes signatur
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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 utöver ram: Införande av RFID (en
teknik för identifiering och hantering av lånerutiner, inventering och stöldmärkning av media) på biblioteket. Förnyelse av inventarier på Stadsbiblioteket.
Nämnden 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. Tillgänglighetsanpassningen med ombyggnad av hiss, RWC och ramp 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.
(Bilaga D Kfn § 68 2009.)
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 2009/0006

Föreningen Emanuella Carlbeck – Johannesbergs vänner. Ansökan om bidrag till Mosterdagen.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Föreningen Emanuella Carlbeck – Johannesbergs vänner beviljas ett bidrag på
7 500 kr till Mosterdagen.
2. Beviljat bidrag innebär att Kultur- och fritidsnämnden är medarrangör, vilket
bör framgå i information om evenemanget.
3. Bidraget betalas ut efter ekonomisk redovisning av arrangemanget.
Bakgrund
Föreningen Emanuella Carlbeck – Johannesbergs Vänner är en nystartad förening
med syfte att bevara minnet och sprida kunskap om Johannesberg, dels genom ett
museum som speglar Johannesbergs historia och dels genom arrangerandet av
Mosterdagen. Föreningen har för närvarande 200 medlemmar.
Mosterdagen äger i år rum den 21 augusti på Johannesberg invid skulpturen av
Emanuella Carlbeck och även i huset Ekhammar. Det planerade programmet består av plantering av ett fruktträd och underhållning. Skådespelaren Pernilla Glaser är inbjuden till ceremonin. Dessutom kommer sångaren Jonathan Fagerlund.
Kaffe- och tårtkalas anordnas också.
Föreningen ansöker om ett bidrag på 15 000 kr för att kunna arrangera den traditionella Mosterdagen.
Underlag för beslut
Föreningen Emanuella Carlbeck – Johannesbergs vänner. Ansökan om bidrag till
Mosterdagen 2009-05-29.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Föreningen Emanuella Carlbeck – Johannesbergs vänner
Akten
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KFN 2009/0006

Torsö Byalag – Ansökan om bidrag till Kulturdagar på Torsö
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Torsö Byalag beviljas ett bidrag på 7 500 kr till Kulturdagar på Torsö.
2. Beviljat bidrag innebär att Kultur- och fritidsnämnden är medarrangör, vilket
bör framgå i information om evenemanget.
3. Bidraget betalas ut efter ekonomisk redovisning av arrangemanget.

Bakgrund
Torsö Byalag arrangerar i år Kulturdagar 31 juli – 2 augusti. Konstnärer, hantverkare, föreningar deltar ideellt i arrangemanget.
Byalaget ansöker om 15 000 kr till marknadsföring av Kulturdagarna. Ett programblad ska tryckas och annonsering i lokaltidning ska ske.
Underlag för beslut
Torsö Byalag – Ansökan om bidrag till kulturdagar 2009-05-15
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Torsö Byalag
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

91

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-16
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 71

KFN 2009/0006

Studieförbundet Vuxenskolan och Lugnås Hembygdsförening –
Ansökan om bidrag till teatervecka
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Studieförbundet Vuxenskolan och Lugnås Hembygdsförening beviljas ett bidrag på 5 000 kr till teaterveckan för barn.
2. Beviljat bidrag innebär att Kultur- och fritidsnämnden är medarrangör, vilket
bör framgå i information om evenemanget.
3. Bidraget betalas ut efter ekonomisk redovisning av arrangemanget.
Bakgrund
Studieförbundet Vuxenskolan och Lugnås Hembygdsförening planerar att genomföra en teatervecka för barn i åldrarna 9-13 år på Kopparbolet i Lugnås. Teaterveckan avslutas med en liten teaterföreställning med barnen som aktörer.
Kopparbolet har en lång tradition av amatörteaterverksamhet. För att få upp intresset hos de yngre planeras nu för en teatervecka med en ledare som har lång
erfarenhet från andra teatrar. Förutom att uppträda ska barnen lära sig tillverkning
av masker och kostymer, teatersminkning och framställning av scenografi.
Studieförbundet Vuxenskolan och Lugnås Hembygdsförening ansöker om 5 000
kronor för omkostnader i samband med teaterveckan.
Underlag för beslut
Studieförbundet Vuxenskolans ansökan om kulturstöd 2009-06-05
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Studieförbundet Vuxenskolan
Akten
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KFN 2009/0031

Medborgarförslag angående byggnation av volleybollplaner i
hamnen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden ställer sig positiv till att ytterligare volleybollplaner etableras i hamnen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat ett medborgarförslag till Tekniska nämnden för
att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden besvara förslaget. Yttrandet ska vara
Kommunledningskontoret tillhanda senast den 29 juni 2009.
Gustav Kjernald föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska ta fram fler
volleybollplaner i hamnen. Den plan som finns idag är ständigt upptagen och om
fler fanns att tillgå skulle det få fler ungdomar att aktivera sig under sommaren.
I det framtida Sjöstadsprojektet ingår i planeringen att etablera två volleybollplaner i hamnen. För att inte hindra arbetet med Sjöstadsprojektet bör kommunen avvakta med att ta fram ytterligare bollplaner i hamnen. Eventuellt skulle nya volleybollplaner kunna etableras på annan plats i det centrala Mariestad, till exempel
vid Strandbadet eller i Alhagen (efter flytt av tennisbanorna).
Underlag för beslut
Gustav Kjernald – Medborgarförslag angående byggnation av volleybollplaner i
hamnen 2009-04-14
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunledningskontoret
Tekniska nämnden
Gustav Kjernald
Akten
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KFN 2008/0043

Lokal- och anläggningshyror i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden upphäver beslutet från den 16 september 2008 angående en höjning
av lokal- och anläggningshyror för regelbunden verksamhet inom fritidsverksamheten i Mariestads kommun. Höjningen skulle ha trätt i kraft den 1 juli 2009.
2. Nämnden beslutar att den tidigare hyressättningen ska gälla fram till dess att
Kommunstyrelsen fattar annat beslut.
3. Nämnden överlämnar frågan om ny hyressättning av lokaler och anläggningar
för regelbunden verksamhet inom fritidsverksamheten till Kommunstyrelsen för
vidare utredning.
4. Hyresförändringarna gällande Stadsbiblioteket och Vadsbo Museum kvarstår.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Fram till och med 2009-07-31 hyr Kultur- och fritidsnämnden ut anläggningar,
gymnastiksalar, idrottshallar, fotbollsplaner och ishallar till föreningar, organisationer och privatpersoner. Efter den 1 augusti har Kommunstyrelsen ansvar för
fritidsverksamheten där även lokaluthyrningen ingår.
Vid sammanträde 2008-09-16 behandlade nämnden frågan om att inför 2009 höja
lokal- och anläggningshyrorna. Hyrorna höjdes senast i mitten av 1990-talet av
dåvarande ansvarig nämnd. Nämnden beslutade i höstas om en hyreshöjning av
samtliga anläggningar och salar som via Fritidskontoret hyrs ut till föreningar, organisationer och privatpersoner. Vissa hyreshöjningar för framför allt enstaka tillfällen gällde från den 1 januari 2009. Andra hyreshöjningar vid regelbunden verksamhet i anläggningar, salar och planer gäller från och med den 1 juli 2009.
Nämnden har fått skrivelser från Mariestads Allmänna Idrottsförening – MAIF,
Mariestads Bordtennisklubb och Mariestads Idrottsallians. Föreningarna protesterar mot den aviserade hyreshöjningen och påtalar svårigheter att klara av en så
drastisk hyreshöjning. Man har även gjort en jämförelse med närliggande kommuner och finner då att nästan alla kommuner har lägre hyressättning. Mariestads
Idrottsallians påtalar att alla ärenden rörande idrotten ska remitteras till Mariestads
Idrottsallians.
Forts
Justerandes signatur
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Underlag för beslut
Skrivelse angående kommunens beslut om höjda hallhyror – MAIF 2009-05-25
Protest mot höjda lokalhyror – Mariestads BTK 2009-05-25
Skrivelse 2009-06-15 om att alla ärenden rörande idrott ska remitteras till Mariestads Idrottsallians
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mariestads Allmänna Idrottsförening
Mariestads Bordtennisklubb
Mariestads Idrottsallians
Kommunstyrelsen
Tommy Sandberg
Ewa Larm-Johansson
Lisbeth Gullberg
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

95

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-16
Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 74

KFN 2009/0032

Översyn av föreningsregistret
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden förslår att Kommunstyrelsen gör en översyn och komplettering av föreningsregistret så att detta bättre speglar Mariestads hela föreningsliv.
Bakgrund
Det föreningsregister, som idag finns på Mariestads hemsida och även i foldern
Vägvisaren till Mariestad 2009, ger inte en fullständig bild av Mariestads hela föreningsliv. I föreningsregistret finns endast de föreningar som årligen erhåller bidrag från kommunen. Flera synpunkter på registret har under våren lämnats från
allmänheten.
Förvaltningen hade planerat att göra en översyn och en komplettering av föreningsregistret i början av hösten 2009.
Eftersom hela fritidsverksamheten från och med den 1 augusti kommer att överföras till Kommunstyrelsen överlämnas frågan om en översyn och komplettering av
föreningsregistret till Kommunstyrelsen för vidare beredning.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Akten
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KFN 2009/0033

Film på Mariestads Teater
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden ansöker om ett bidrag från Svenska Filminstitutet för att köpa in en
större filmduk som även kan användas till digital filmvisning till teatern.
Bakgrund
På teatern finns två äldre projektorer för visning av film. Projektorerna är från
1926 och är i stort behov av renovering eller utbyte till modernare teknik.
För cirka tio år sedan upphörde filmvisning på teatern eftersom föreningen Bio
Kontrast blev en vilande förening. De gamla filmprojektorerna fungerade inte tillfredsställande längre. I årets budget finns en summa på 75 000 kronor avsatt för
att renovera projektorerna.
Projektorerna har besiktigats av firman Videovox. En utredning har sedan gjorts
som pekar på att det som teatern har mest behov av just nu är en större filmduk.
Filmduken skulle då vara ett första steg till att digitalisera filmvisningen på teatern.
Bidrag kan sökas från Svenska Filminstitutet.
Underlag för beslut
Utredning: Filmvisning på Mariestads Teater – maj 2009
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Svenska Filminstitutet
Akten
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KFN 2009/0017

Bibliotekschef och biträdande bibliotekschef
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Helena Jannert utses till bibliotekschef vid Stadsbiblioteket i Mariestad från och
med den 1 augusti 2009.
2. Ragnhild Brandstedt utses till biträdande bibliotekschef vid Stadsbiblioteket i
Mariestad från och med den 1 augusti 2009.
Bakgrund
Kultur- och bibliotekschefen i Mariestad Gunilla Broberg går i pension den 1 augusti 2009. Tjänsten har inneburit halvtid som förvaltningschef för Kultur och fritid och halvtid som bibliotekschef. En ny kulturchef kommer att anställas med
övergripande ansvar för förvaltningens hela verksamhetsområde.
Helena Jannert är idag biträdande bibliotekschef.
Kultur- och fritidsnämnden ska utse en ny bibliotekschef och en ny biträdande
bibliotekschef med ansvar för biblioteken i Mariestad från och med den 1 augusti
2009.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Helena Jannert
Ragnhild Brandstedt
Akten
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KFN 2007/0011

Information om bidraget till SISU Idrottsutbildarna
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden upphäver beslutet från den 2007-11-20 (Kfn § 95 2007).
2. Bidraget till SISU Idrottsutbildarna minskas med 2 % i 2010 års budget.
3. Nämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen för ny förhandling inför
2011 avseende nivån på det kommunala bidraget till SISU Idrottsutbildarna.
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2007 ändrade staten sina kriterier för den statliga bidragsgivningen till studieförbunden. SISU Idrottsutbildarna fick nya uppdrag. Bidraget till SISU Idrottsutbildarna delas ut från en egen förordning och inte längre
via Folkbildningsrådet.
Inför 2008 års bidragsfördelning till studieförbunden och till SISU Idrottsutbildarna utgick nämnden från Folkbildningsförbundets rekommendation.
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2007-11-20 att årligen avsätta 185 000
kr till SISU Idrottsutbildarna fram till och med år 2011. Under 2011 ska en ny
förhandling tas upp avseende nivån på det kommunala bidraget till SISU Idrottsutbildarna.

Underlag för beslut
Folkbildningsförbundets rekommendation angående fördelning av stöd till SISU
Idrottsutbildarna 2007-09-19.
Kultur- och fritidsnämnden Kfn § 95 2007
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SISU Idrottsutbildarna
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-06-16

100

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 78

KFN 2007/0004

Attesträtt 2009
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämndens beslutsattestanter och behörighetsattestanter för 2009 års verksamhet,
fr o m 2009-08-01, godkännes (Bilaga Kfn § 78 2009).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Ekonomikontoret begär in namn på ansvariga attestanter på konton för 2009 års
verksamhet.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-06-16

101

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 79

KFN 2009/0025

Regler för Kulturstipendium i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden godkänner revideringen av reglerna för Kulturstipendium i Mariestads
kommun (Bilaga Kfn § 79 2009).
Bakgrund
Sedan 1983 har Kultur- och fritidsnämnden eller motsvarande nämnd årligen delat
ut ett Kulturstipendium. Dessutom har nämnden delat ut så kallade arbetsstipendier främst till ungdomar i kommunen. Stipendierna har delats ut som belöning
eller som stöd till verksamhet inom litteratur, musik, dans, konst, teater, fotokonst,
konsthantverk eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.
Reglerna har fastställts av nämnden. En översyn av reglerna är aktuell inför nästa
års utdelning.
Underlag för beslut
Regler för Kulturstipendium i Mariestads kommun
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-06-16

102

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 80

KFN 2007/0045

Regler för Idrottsledarstipendium i Mariestads kommun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
Nämnden översänder till Kommunstyrelsen revideringen av regler för Idrottsledarstipendium i Mariestads kommun för fastställande (Bilaga Kfn § 80 2009).
Bakgrund
År 1987 beslutade Kommunfullmäktige att årligen under perioden 1987-1991 dela
ut två idrottsstipendier. År 1992 ändrades beslutet till att kommunen årligen delar
ut endast ett stipendium till en idrottsledare eller en idrottsutövare, som under året
på ett förtjänstfullt sätt stimulerat flickor/ungdomar i åldern 10-18 år till ett utökat
idrottsutövande.
En översyn av reglerna för idrottsledarstipendiet har gjorts. Reglerna översänds
till Kommunstyrelsen, som i fortsättningen ska handlägga fritidsfrågorna i kommunen, för fastställande.

Underlag för beslut
Regler för idrottsledarstipendium i Mariestads kommun
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-06-16
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 81

KFN 2009/0034

Samråd om vindkraftplan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nämndens beslut
1. Nämnden föreslår försiktighet vad gäller vindkraftsetableringen på Torsö då
denna kan komma att bli alltför dominerande i en känslig kulturbygd.
2. I övrigt har nämnden inget att erinra.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner har upprättat ett gemensamt förslag till vindkraftplan. Den aktuella planen blir ett tematiskt tillägg till översiktsplanen i respektive kommun. Planförslaget anger vilka generella riktlinjer som ska
tillämpas vid etableringar av grupper av vindkraftverk och även enstaka vindkraftverk.
Intresset för att bygga ut vindkraften har ökat i Sverige de senaste åren. En utbyggnad av vindkraften är en del i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vid etablering bör hänsyn tas till landskapet och dess bebyggelsekaraktär samt
även områden med kulturhistoriskt intressanta miljöer. Områden för friluftsliv och
rekreation, naturskydd och kulturmiljövård bör särskilt beaktas vid planeringen.
Underlag för beslut
Samråd om vindkraftplan – Tre kommuner i samverkan 2009-05-11
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tre kommuner i samverkan
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-06-16

104

Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 82

Anmälningsärenden
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Kulturmiljöenheten

KFN 2008/0042

Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Katten 2,
Mariestads stad och kommun
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Töreboda kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott KFN 2009/0024
Gemensam biblioteksplan för MTG-kommunerna (Ks au § 89 2009-05-06)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KFN 2009/0017

Kravprofil för ny kulturchef (Ksau § 232 2009-05-13)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen, Gullspångs kommun

KFN 2009/0024

Biblioteksplan för MTG-kommunerna (Ks § 94 2009-05-14)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Yttrande angående förändringar i äktenskapsbalken (Ksau § 254 2009-05-27)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsförmedlingen
Beslutsmeddelande, Lönebidrag 2009-06-01--06-30 Maria Österberg
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2009-06-16
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Kultur- och fritidsnämnden
Kfn § 83

Avtackning av förvaltningschefen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förvaltningschefen tillika bibliotekschefen Gunilla Broberg som går i pension den
31 juli 2009 avtackades med en gåva och blommor.
Ordföranden önskade alla en trevlig sommar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ANSLAGSBEVIS

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-06-16
Anslag tas ner
2009-06-24
Kultur- och fritidsnämndens kansli

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Åsa Hult

2009-07-17

