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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 65

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsen

KS 2015/283

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-17, § 190 - Kommunstyrelsens och arbetsutskottens sammanträdestider 2016.
______________________________________________________

Information vid uthyrning av mobil scen

KS 2015/159

Kultur- och fritidsutskottet gav vid sammanträdet 2015-06-02 kommunchefen i uppdrag att
initiera en inventering av platser i kommunen där den mobila scenen kan vara lämplig att
placera, Kfu § 55/15.
Kulturavdelningen har gjort en sådan inventering och även sammanställt ett underlag till
medborgarkontoret med syfte att vara till stöd vid bokning/administrering av den mobila
scenen. Underlaget innefattar bland annat en lista på lämpliga platser för placering av den
mobila scenen, tips om vilka eventuella tillstånd som kan vara bra att söka i samband med
arrangemang och en del annan information som kan vara bra att känna till.
______________________________________________________

Allékonst Mariestad

Tackbrev till samtliga sponsorer av årets konsthelg i Mariestad den 25-28 september (Kultur- och skördefesten) inklusive program.
______________________________________________________

Fakta om folkbildning 2015

Folkbildningsrådet sammanställer varje år aktuell statistik om folkbildning och information
om Folkbildningsrådets uppdrag i foldern ”Fakta om folkbildning”. Årets upplaga innehåller den nya förordning om statsbidrag till folkbildningen som trädde i kraft den 15 maj
2015.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 66

Inbjudningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Allt du behöver veta om film – en inspirationsserie om film

Kultur i väst bjuder in politiker och tjänstemän till en inspirationsserie om film, ”Allt du
behöver veta om film” den 11 november 2015 i Göteborg.
______________________________________________________

Ideell kraft för framtiden – samverkan föreningar och kommuner

Västergötlands hembygdsförbund mfl bjuder in till seminarier i november månad, ”Ideell
kraft för framtiden –samverkan kommuner och föreningar”. Seminarierna hålls i Vårgårda
den 3 november, Mellerud den 12 november samt Mariestad den 19 november.
______________________________________________________

Kulturkonferens Öppet samhälle

Karlstad kommun och Region Värmland bjuder in till kulturkonferens ”Öppet samhälle”
den 12-13 oktober 2015 i Karlstad. Konferensen belyser och diskuterar förutsätningarna för
kulturens möjligheter att bidra till ett öppet samhälle där människors lika värde och rättigheter respekteras och där konsten är fri och yttrandefriheten jämlik.
______________________________________________________
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 67

KS 2015/231

Revidering av ”Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet i Mariestads kommun”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till revidera ”Regler för uthyrning av
lokaler för föreningsverksamhet i Mariestads kommun”.
Bakgrund

Reglerna för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet är en del av fritidsavdelningens
verksamhetsansvar. Då medborgarkontoret idag ensamt ansvar för bokningen av kommunens lokaler till föreningar, föreslår fritidschefen att ansvaret för utformningen av regelverket fortsättningsvis ska tillhöra medborgarkontoret.
Med anledning av att funktionerna vid medborgarkontoret just nu utreds förslår kommunchefen att ansvaret för bokning av lokaler samt ansvar för framtida utformning av regelverket ska ingåt i utredningen. Förslagsvis kan dessa uppgifter övertas av fastighetsavdelningen.
I samband med överföringen av ansvaret för och revidering av regelverket har också vissa
ändringar föreslagits vilka framgår av förslaget.
Regelverket reviderades och beslutades senast av kommunstyrelsen 2012-12-20.
De ändringar som nu föreslås är av mindre art samt förtydligande av regelerna i de fall det
ansetts nödvändigt. Det nya förslaget innebär inte att andra policydokument behöver förändras, eller att ändringarna behöver kommuniceras med berörda föreningar.
Om kommunstyrelsen skulle vilja ändra prissättningen för lokalhyran måste det föregås av
en större process och kommunikation med föreningsrörelsen då det får effekter på föreningarnas ekonomi och innebär att ersättningsnivån minskas i kommunens drift- och skötselavtal för kommunala anläggningar med föreningsdrift.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson (kommunchefens förslag till beslut)
2015-08-26, Revidering av ”Regler för uthyrning av loakler för föreningsverksamhet i Mariestads kommun”
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-05-28, Förslag till ändring och revidering av ”Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet i Mariestads kommun”
Aktuellt regelverk, ”Regelverk för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet i Mariestads
kommun” antaget av kommunstyrelsen 2012-12-20
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 67 (forts).
______________________________________________________

Förslag till nytt regelverk för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet i Mariestads
kommun
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström
chef för medborgarkontoret Malin Kvarnrud
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-09-07

Sida 6

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 68

KS 2015/315

Särskilt bidrag till hembygdsföreningar i Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte införa ett särskilt verksamhetsbidrag till
kommunen hembygdsföreningar.
2. Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett särskilt bidrag till bygdegårdsföreningar. Utredningen ska även klargöra om bidrag till bygdegårdsföreningar faller inom ramen för landsbygdsåtgärder.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet har begärt en undersökning för att se om det är möjligt att inrätta ett särsilt verksamhetsbidrag för kommunens hembygdsföreningar. Fritidschefen har
utrett frågan och föreslår att det införs ett särsilt verksamhetsbidrag för kommunens sju
hembygdsföreningar. Införandet av bidraget innebär att dessa föreningar fortsättningsvis
inte ska vara berättigade att också söka hyresbidrag.
De sju hembygdsföreningarna som är aktuella för ett särskilt verksamhetsbidrag är Hassle
hembygdsförening, Lugnås hembygdsförening, Lyrestads sockens hembygdsförening,
Odensåkers hembygdsförening, Torsö hembygdsförening, Ullervad-Leksbergs hembygdsförening och Vadsbo hembygds- och fornminnesförening.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-08-25 (kommunchefens förslag
till beslut), Särskilt bidrag till hembygdsföreningar i Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-08-25, Särskilt bidrag till hembygdsföreningar i Mariestads kommun
______________________________________________________

Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 69

KS 2015/154

Prognos 3 år 2015 för kultur- och fritidsverksamheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Budgetuppföljning ska ske vid fyra tillfällen per år. Vid analys ska anges om budgetförutsättningen stämmer och om omfattningen av verksamheten har överensstämt med budget.
En åtgärdsplan ska presenteras om prognosen visar underskott. Den aktuella prognosen ska
överlämnas till ekonomikontoret.
Kultur- och fritidsutskottet uppvisar i prognos ett positivt resultat om 500 tkr. Av dessa
medel är 200 tkr avsedda för tjänsten samlingsansvarig för Vadsbo museum. Övriga 300 tkr
är vikta för kultur- och fritidsutskottets politiska prioriteringar inom verksamheten (se Kfu §
34/15).
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-01 (kommunchefens förslag
till beslut), Prognos 3 år 2015 för kultur- och fritidsverksamheten
Prognos 3 för kultur- respektive fritidsverksamheten
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-08-26, Prognos 3 2015
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-08-27, Prognos 3 år 2015 för fritidsverksamheten
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
ekonomienheten

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 70

KS 2015/316

Upprustning av stadsbiblioteket
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att kompletter/tydliggöra
det ekonomiska underlaget avseende de fastighetsspecifika åtgärderna.
En totalsumma för hela projektet ska presenteras vid utskottets nästa sammanträde den 6
oktober 2015.
Projektet ska projekteras under hösten 2015 och ombyggnationen ska påbörjas 2016.
Bakgrund

På Kultur- och fritidsutskottsets sammanträde 2015-05-05 fick kommunchefen i uppdrag
att utreda kostnaderna för upprustning av stadsbiblioteket vad gäller inventarier och fastighet (Kfu § 51). Uppdraget delegerades till kulturavdelningen samt fastighetsavdelningen.
Större delen av bibliotekets bokhyllor är från 1970-talet. Sedan dess har det gjorts kompletteringar med olika hyllor och möbler, ofta av en undermålig kvalitet då ekonomin kortsiktigt
inte tillåtit annat. De senaste åren har det skett flera tillbud och olyckor när bokhyllor har
gått sönder.
Bibliotekets andra våning används idag till stor del som arbetsrum. Där finns även publika
rum som Västgötasamlingen, Kronstrandsrummet och släktforskning. Trångboddhet på
första våningen kan delvis avhjälpas genom att göra två arbetsrum tillgängliga för allmänheten. Detta frigör efterlängtad golvyta på första våningen. Det möjliggör även grupprum
vilket efterfrågats i åratal.
Åtgärder

Åtgärderna är framtagna utifrån ett tioårigt perspektiv framåt i tiden så att verksamhet ska
kunna bedrivas utan att större åtgärder behöver genomföras. Eftersom upphandlingen ännu
inte är gjord är samtliga kostnader uppskattade. Kostnaden kommer ligga på ungefär denna
nivå. En detaljplanering kan ske först efter positivt beslut fattas. I nuläget landar den totala
kostnaden för den del som gäller inventarier och verksamhet på sammanslaget cirka 3000
tkr.
Publika möbler
•
•
•

Justerandes signatur

Bokhyllor till hela biblioteket (inklusive belysning), tidskriftshyllor, sittmöbler,
bokvagnar samt höj- och sänkbara bord till publika datorer Kostnad: cirka 1,800 tkr
Skyltningsmöbler. Kostnad: cirka 600 tkr
Akustik – Kronstrandsrummet. Kostnad: cirka 150 tkr
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 70 (forts).
__________________________________________________________________________________________________________________________

Övrigt
•

Kontorsmöbler, (fönsterbehandling, solskydd/gardiner), upprustning av entrén,
skyltsystem (enhetlig inkl blindskrift), IT-uttag m.m.
Utöver detta tillkommer kostnader för personaltid, utsmyckning (till exempel på
barnavdelningen) samt lokalhyra för utlokalisering av verksamhet (ca tre månader)
Kostnad: cirka 450 tkr.

Fastighetsavdelningen har inom ramen för EPC-projektet (energieffektiviseringsprojek) avsatt 1 000 tkr för biblioteket. Dessa pengar är ämnade för luftbehandling, tilläggsisolering,
målning av lokaler samt armaturbyten. Åtgärderna kommer utföras i samråd med verksamheten. Om en större upprustning ska göras med byte av innertak och golv med mera tillkommer en kostnad om ca 5 000 tkr.
Mariestads stadsbibliotek är en välbesökt och viktig institution för Mariestadsborna. En
upprustning av biblioteket skapar en attraktiv mötesplats som stärker kommunens varumärke. Det är också en viktig pusselbit i kommuns utveckling genom sina läsfrämjande åtgärder och sitt uppdrag att skapa förutsättningar för bildning, kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-08-26 (kommunchefens förslag
till beslut), Upprustning av biblioteket
Skrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2015-08-26, Utredning av kostnader för upprustning av stadsbiblioteket
Utredning av kostnader för upprustning av stadsbiblioteket
Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén 2015-08-26, Kostnader för upprustning av
biblioteket - fastigheten
______________________________________________________

Expedieras till:
bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
fastighetschef Bo Theorén
kulturchef Maria Henriksson
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 71

KS 2015/24

Kulturplan 2015-2022 för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kulturverksamheten har under en längre period arbetat med att ta fram en kulturplan. Under 2015 har arbetet intensifierats. Underlaget bygger på workshops och samråd med aktiva
inom föreningsliv, studieförbund och fria aktörer. Under sommaren har planen varit ute på
remiss och innan dess har en referensgrupp läst igenom dokumentet. Åtta svar har inkommit till kultur- och fritidsutskottet. Svaren har, i stor utsträckning, beaktats i revideringen.
Syftet med kulturplanen är att skapa ett styrdokument som både kan motivera och utveckla
de olika kulturverksamheterna i kommunen. I grunden handlar det om att stärka och synliggöra kulturen både internt och externt. Med en långsiktig plan skapas en kontinuitet, fokuseringar och prioriteringar kan tydliggöras, samtidigt som planen motverkar inre såväl som
yttre splittringar. Med denna kulturplan tar kulturen plats och visar att den är en självklar del
av samhällsutvecklingen.
Målet med planen, och arbetet med denna, är att tänja gränserna, verka för mångfald och
för att nå nya målgrupper, och på så sätt aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det måste
finnas utrymme för att ”tänka nytt”. Därför är den tänkt att vara ett levande dokument som
kan revideras.
Dokumentet är i först hand en kommunal kulturplan, som behandlar hur den kommunala
verksamheten ska förvaltas och utvecklas under de närmsta åren. Verksamheten kan, och
ska inte styra de verksamheter som ligger utanför den kommunala verksamheten, samtidigt
som den är helt beroende av samverkan. Dokumentet lyfter därför fram vikten av andra
kulturbärare.
Kulturplan 2015-2022 pekar ut kulturen i Mariestads kommun som en strategiskt viktig del i
det övergripande utvecklingsarbetet. De här är en sjuårsplan som tar höjd och sikte mot
Vision 2030. Med sådana längre tidsperspektiv måste karaktären på planen med nödvändighet bli övergripande. Texten varken kan eller ska gå in på detaljer i de olika verksamheterna.
Samtidigt är det viktigt att planen är tydlig, användbar, realistiskt och – inte minst – unik.
De här är Mariestads kommuns kulturplan. Den ska naturligtvis gälla för hela kommunen,
såväl stad som landsbygd.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson (kommunchefens förslag till beslut)
2015-08-26, Kulturplan 2015-2022 för Mariestads kommun
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-08-26, Kulturplan 2015-2022 för
Mariestad
Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 71 (forts)
______________________________________________________

Sammanställning remissvar med kommentarer
Workshop om besöksmålet Mariestad 2012-06-13 (Västarvet)
Workshop om framtidens kulturliv i Mariestad 2013-12-11 (Kultur i Väst)
Mariestads varumärkesplattform
Vision 2030
Fördjupad översiktsplan för Mariestads 2013-2030
______________________________________________________

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 72

KS 2015/319

Lokalutredning Vadsbo museum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på Vadsbo
hembygds- och fornminnesförenings årsmöte i mars 2016.
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att museichefen ska arbeta vidare på lokalutredningen med inriktningen att residensön Marieholm även fortsättningsvis ska vara
etableringsplats för Vadsbo museum.
Bakgrund

En förstudie över lokaler för att kunna bevara Vadsbo museums samling har genomförts
enligt museets handlingsprogram (som antogs av fullmäktige i maj 2015). Syftet med förstudien har varit att ta fram en kravlista samt två alternativ för att möjliggöra förbättrade bevarandeförutsättningar för samlingen. Detta för att kunna följa museets uppdrag enligt samlingsförvaltningspolicyn (även den antagen av fullmäktige i maj 2015).
Förstudien föreslår två helt olika alternativ;
1. Externt föremålsarkiv
2. Omdisponering i befintliga lokaler
Det finns för- och nackdelar med bägge förslagen. Oavsett vilket alternativ man väljer att gå
vidare med, är det viktigt att den publika delen är kvar på Marieholm. Det kommer också,
för båda förslagen, krävas en totalinventering för samlingen. Inventeringen kommer dock
kunna göras på ett mycket mer resurseffektivt sätt om man redan i ett tidigt skede ver villka
lokaler som ska disponeras för föremålsarkiv/förvaring.
Verksamheten föreslår att en djupgående ekonomisk utredning görs, där samtliga kostnader
specificeras. Detta gäller bägge förslagen. Om förslag två ska utredas vidare är det också
viktigt att det genomförs vibrationsmätningar och görs en utvärdering av luften i västra flygeln (enligt Swesiaq-modellen).
Förstudien ger även förslag på åtgärder och långsiktiga förvaltningslösningar för Alhagenstugorna och skolmuseet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-08-28 (kommunchefens förslag
till beslut), Lokalutredning Vadsbo museum – förstudie
Skrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2015-08-26, Förstudie lokalutredning
Vadsbo museum
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 72 (forts).
______________________________________________________

Förstudie till Vadsbo museums lokalutredning 2015-08-27
______________________________________________________

Expedieras till:
museichef Linda Svensson
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening
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Anslagsbevis
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Underskrift

2015-09-24

Anslag tas ner

2015-10-18

Kommunledningskontorets arkiv, Stadshuset
...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

