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Johan Abrahamsson
Justerande
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Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Sida 2

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 1

Information: Fritidsverksamheten
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Fritidschef Tomas Ekström informerar utskottet om fritidsverksamheten (fritidsgårdar, fritidskontor och badanläggningar) samt verksamhetens budget.
Underlag

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 2

KS 2015/23

Information: Kreativa kraftfält
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Projektet Kreativa Kraftfält startade 2013 med en kartläggning av stora delar av
Skaraborgs kulturella resurser; kulturaktiviteter, verksamheter och fysiska resurser
som byggnader och kulturarv. Materialet tillsammans med statistik om Skaraborg
har bearbetats med hjälp av matematiska modeller i datorer vid IULM universitet i
Milano vilket sedan resulterat i ett antal kartor som beskriver Skaraborgs kreativa
kraftfält. Projektet har letts av Christer Gustafsson i samarbete med ett forskarteam där bl.a. den kände kulturekonomen Pier Luigi Sacco ingått.
Våren 2014 presenterades de första resultaten vid en konferens i Skövde. Konferensen går att se i efterhand på länk http://bambuser.com/channel/vgrkultur
Eva Idmark Andersson, kulturstrateg på Skaraborgs kommunalförbund, informerar om den nu färdigställda rapporten som kommer att ligga till grund för fortsatt
arbete i Skaraborg och Västra Götalandsregionen.
Underlag

Muntlig information på sammanträdet.
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 3

KS 2015/24

Information: Kulturplan för Mariestad
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

För att hitta god struktur och riktlinjer för en kommuns kulturarbete är en kulturplan ett viktigt styrande dokument. En kulturplan bör vara väl förankrad i den
nationella och regionala kulturpolitiken samtidigt som lokala behov, förutsättningar och möjligheter måste vävas in.
Kulturverksamheten har under en längre period arbetat med att ta fram underlag
för en kulturplan. Eftersom det i Mariestads kommun finns ett nybildat kulturoch fritidsutskott bör den nya politiska organisationen ges utrymme att vara med
att forma detta arbete.
David Anthin, (filosofie doktor, skribent samt idé-, story- och konceptskapare
från Kistone AB) leder en kort idéverkstad med det nya kultur- och fritidsutskottet för att forma de initiala riktlinjerna för Mariestads kommuns kulturplan.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-01-08, Riktlinjer kulturplan.
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 4

KS 2015/25

Sammanträdesdagar 2015 för kultur- och fritidsutskottet
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar om sammanträdesdagar under 2015 enligt
följande:
18 februari
10 mars
7 april
5 maj
2 juni
11 augusti
8 september
6 oktober
10 november
8 december
Mötena hålls i Stadhuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad med start klockan 13.15.
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014 att inte utse någon kulturnämnd för mandatperioden 2014-2018, utan tillsatte istället ett kultur- och fritidsutskott inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Utskottet har att besluta om sammanträdesdagar för 2015.
Underlag

Skrivelse av kommunsekreterare Malin Eriksson 2015-01-07, Sammanträdesdagar 2015 för
kultur- och fritidsutskottet
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
utskottets ledamöter, ersättare och adjungerade
kommunsekreterare Malin Eriksson
kulturchef Maria Henriksson
fritidschef Tomas Ekström
tf kommunchef Maria Vaziri

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 5

KS 2015/26

Långsiktigt plan för finansiering av Old Ox – Chamber Music Festival
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner den långsiktiga planen för Old Ox – Chamber Music Festival
vilket innebär en utökning av verksamhet kulturs ramar om 200 000 kr med specificering av
arrangemanget i detaljbudgeten som ett årligt återkommande event. Summan ska arbetas in i
budget 2016.
Bakgrund

Old Ox – Chamber Music Festival håller på att etableras som en årlig exklusiv musikfestival
i världsklass i Mariestad. För tredje året i rad planeras den att äga rum sista helgen i juni
2015. Festivalen samlar en elit av musiker som framför kammarmusik enligt förutbestämda
konstnärliga och ekonomiska ramar. För varje år växer nätverken och det konstnärliga konceptet breddas. 2014-04-23 upprättades ett uppdrag från kommunchefen till kulturchefen
om att hitta en långsiktig plan för finansiering av Old Ox Chamber Music Festival.
Old Ox – Chamber Music Festival är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens kultursekretariat, Nordiska Kammarmusikföreningen/Aurora Chamber Music och Mariestads
kommun. För att skapa kontinuitet kring arrangemanget har Mariestads kommun och Nordiska Kammarmusikföreningen (Aurora Chamber Music) har upprättat ett fortlöpande avtal
som måste, om ändrade förutsättningar uppstår, sägas upp senast den 31 oktober inför varje
kommande år. Västra Götalandsregionens kultursekretariat har muntligt bekräftat att medel
till arrangemanget kommer att anslås så länge som Mariestads kommun bidrar med lokala
medel till arrangemanget. Löpande pågår ett aktivt arbete med att bredda de lokala nätverken och rekrytera fler partners. Föreningen Rotary, till exempel, bidrar med ideellt arbete i
form av hämtning och lämning av artister på flygplatser, järnvägsstationer mm, samt med
värdskap i samband med konserterna. Musikskolans delaktighet i arrangemanget planeras
öka. Möjligheten kommer också att undersökas kring att låta den nyrenoverade Jubileumsteatern bli en viktig konsertlokal för arrangemanget.
Sedan 2013 har en stegvis etablering och upparbetning av Old Ox – Chamber Music Festival pågått. I nuläget är Mariestads kommun insats 200 000 kr i arrangemanget. Denna nivå
planeras vara den slutliga nivån på kommunens bidrag i den årligt återkommande festivalen,
under förutsättning att den behåller samma koncept och omfång som den idag upparbetade
nivån. För att skapa enkla rutiner kring den kommunala finansieringen av Old Ox – Chamber Music Festival föreslås att verksamhets kulturs ramar utökas med 200 000 kr med specificering av arrangemanget i detaljbudgeten.
Underlag

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-01-02, Långsiktig plan för finansiering av
Old Ox – Chamber Music Festival
Protokollsutdrag Ksau § 222/14 Information: Old Ox – Chamber Music Festival 2014.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-20

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 5 (forts).
______________________________________________________

Avtal inför 2015 Mariestads kommun och Nordiska Kammarmusikföreningen
Beslut om medel Old Ox – Aurora Chamber Music Festival 2015, Västra Götalandsregionen kulturnämnd
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(akten)
(ekonomiansvarig Jonas Eriksson)
(kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 6

KS 2014/35

Detaljbudget 2015 för verksamhet kultur
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
yttrande.
Bakgrund

Kulturverksamheten har tillsammans med ekonomienheten upprättat ett förslag till detaljbudget för kulturnämndens verksamheter år 2015. De totala ramarna för kulturverksamheten är 17 717 mkr (inklusive musikskolans ram 5318 mkr).
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att utskottet ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att utskottet
beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-01-14, Detaljbudget för verksamhet kutlru
2015
Detaljbudget 2015 för verksamhet kultur
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(akten)
(ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
(kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 7

KS 2015/27

Verksamhetsplaner 2015 för verksamhet kultur
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att återremittera ärendet för kompletterande beredning
med syfte att tydliggöra verksamhetens mål.
Bakgrund

Med utgångspunkt i Vision 2030 för Mariestads kommun samt målstyrningsmodellen med
kulturnämndens beslutade mål för verksamheten, har verksamhet kultur utarbetat ett förslag
till verksamhetsplan för 2015.
Kulturnämnden informerades om det pågående arbetet med att ta fram verksamhetsplanen vid
sammanträdet den 2 december 2014 och nämnden gavs då tillfälle att lämna synpunkter på
materialet. Utifrån framkomna synpunkter har verksamheten arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för 2015.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för kompletterande beredning med syfte att tydliggöra verksamhetens mål.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att utskottet
beslutar enligt förslaget.
Underlag

Tjänsteskrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2015-01-07, Verksamhetplaner verksamhet kultur 2015
Verksamhetsplaner för verksamhet kultur 2015
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 8

KS 2014/404

Samverkan med kommunens kulturföreningar inom ramen för en
samlad ”kulturallians”
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bjuda in kommunens kulturföreningar till ett
inledande möte kring framtida samverkan måndagen den 16 februari 2015 klockan
18.30 – 20.00.

2.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en samlad
”Kulturallians” på samma sätt som kommunen samverkar med idrottsföreningarna
inom ramen för en ”Idrottsallians”

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet 2014-11-24 att inrätta ett kultur- och fritidsutskott. I beslutet gav även kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta
ett förslag på samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en samlad
”Kulturallians” på samma sätt som kommunen samverkar med idrottsföreningarna inom
ramen för en ”Idrottsallians”. Den nyinrättade ”Kulturalliansen” ska erbjudas möjlighet att
lämna förslag till prioriterade projekt och utvecklingsområden.
För att hitta god struktur och riktlinjer för en kommuns kulturarbete är en kulturplan ett
viktigt styrande dokument. En kulturplan bör vara väl förankrat i den nationella och regionala kulturpolitiken samtidigt som lokala behov, förutsättningar och möjligheter måste vävas
in. Med en kulturplan som grund finns goda förutsättningar konstruktivt samarbete med en
”Kulturallians”.
På det nybildade kultur- och fritidsutskottets första sammanträde den 20 januari 2015,
kommer de politiska perspektiven för Mariestads kulturplan att formas. Därefter kan förankringsarbetet med en ”Kulturallians” påbörjas. Inledningsvis föreslås representanter från
Kulturskaran (samordningsförening för Mariestads kulturföreningar) att bjudas in till kulturoch fritidsutskottets februarisammanträde för en dialog kring former för samverkan.
Tidplanen för arbetsprocessen ser därför ut som följer:




Februari – dialog med Kulturskaran kring former för samverkan med kultur- och
fritidsutskottet.
Mars – praktiskt arbete med framtagning av underlag för avtal
April – färdigt samverkansavtal

Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att utskottet beslutar att:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-20

Sida 11

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 8 (forts).
______________________________________________________

1.

Bjuda in kommunens kulturföreningar till ett inledande möte kring framtida samverkan
måndagen den 16 februari 2015 klockan 18.30 – 20.00.

2.

Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en samlad ”Kulturallians” på samma sätt som
kommunen samverkar med idrottsföreningarna inom ramen för en ”Idrottsallians”.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag för beslut och finner att utskottet
beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-01-02, Remissvar – Upprätta förslag till
samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en samlad ”kulturallians”
Protokollsutdrag Kf § 163/14, Inrättande av kulturutskott under kommunstyrelsen
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
tf kommunchef Maria Vaziri
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-20

Sida 12

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 9

KS 2015/28

Konstprojektet ”Målaren och tiden” – en utställning kring och med
porträttmålaren Bror Kronstrand
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.
Bakgrund

Sommaren 2015 finns ambitionen att genomföra en omfattande studie och konstprojekt
kring den mariestadsfödde konstnären Bror Kronstrand. Projektet är en större satsning där
en sommarutställning vävs samman med ”Skapande skola”. Utställningen bär titeln – Målaren och tiden.
Konstnären Bror Kronstrand från Mariestad levde det goda livet i den stora världen. Få
känner till hans renommé som porträttmålare. Han var aktiv i tiden då måleriet mötte fotografiet.
Genom att belysa Kronstrands verk och konstnärskap skapas ett intressant utrymme att
hantera aktuella samhällsfenomen. Målaren och tiden är en utställning som viker samman
kunskaps- och kulturarvsperspektiv och samtidskonst och följer därmed Mariestadstraditionen av att arbeta med mångbottnade konstprojekt. Utställningen Målaren och tiden lyfter
perspektivet från en renodlad minnesutställning till en kunskapsorienterad utställning där
olika samtider möts.
Syfte

Målaren och tiden vill belysa och diskutera lokala kulturfrågor och kulturfenomen med samtidskonsten som verktyg. Vad är kultur? Vem bestämmer vad som är kultur och hur ser vi
på det? Via utställningen vill Mariestads kommun med hjälp av curatorn Anna Viola Hallberg påbörja en lärandeprocess kring kultur och kritikalitet. Kultur är inte bara konventioner utan något som kan få oss att se möjligheter och utöka våra gränser.
Mål

Målet är att ge besökaren en ökad insikt kring att kunskap har betydelse. Seende är kunskap,
inte minst i dagens bild- och informationsflöde. Man vill också öka nyfikenheten och intresset för lärandeprocesser, främst för barn och unga.
Övriga mål är bland annat att fortsätta traditionen att utveckla lokalsamhället via intressanta
och komplexa kulturprojekt och därmed stärka Mariestads identitet, öka delaktigheten och
engagemanget för kulturfrågor samt bidra till ökad förmåga hos allmänheten till kritisk och
komplex dialog kring kulturfrågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 9 (forts).
______________________________________________________

Långsiktiga mål

Mariestad fortsätter arbetet med att via samtidskonsten arbeta med den lokala
identiteten. Tidigare har kommunen med framgång genomfört projekt som Graffiti Mariestad, Stadslaboratoriet och Mural 2012. I projektet Målaren och tiden tar kommunen sig an
den lokala konstnären Bror Kronstrand och åskådliggör hans konstnärskap och person och
skapar därigenom angelägna frågeställningar kring kulturen som tillväxtfaktor.
Kommunalförbundet Skaraborg och Västra Götalandsregionen initierade projekt som Städer som sticker ut och Cultural planning där Mariestad deltog. Bägge dessa projekt belyser
vikten av att synliggöra den lokala identiteten som en tillväxtfaktor.
Utställningsplats

Utställning är planerad att äga rum i Stallet på Vadsbo museum från mitten av juni månad
till och med första veckan i augusti. Därefter är utställningen öppen för grupper och Skapande skola till och med första vecka i september. Efter det fortsätter arbetet med Målaren
och tiden under Skapande skolas tak, på kommunens båda högstadieskolor under hela hösten.
Intäkter och kostnader

Projektets totala budget är på 775 tkr, varav 200 tkr finansieras från Västra Götalandsregionen, 100 tkr är bidrag från Statens kulturråd via Skapande skola. Mariestads kommun finansierar projektet med 325 tkr (100 tkr finansieras inom ramen för budget inom kulturverksamheten i form av konsultstöd och aktiviteter som uppkommer i anslutning till projektet. Utöver detta är lokaler, personell arbetstid, bibliotekets litteraturbidrag, programverksamhet och sommarferiearbetsplatser inräknat). Övriga 140 tkr är från studieförbund, stiftelser, sponsring och ideellt arbete (se bifogad kostnads- och intäktskalkyl).
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att
utskottet beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2014-12-29, Konstprojektet Målaren och tiden –
en utställning kring och med porträttmålaren Bror Kronstrand.
Projektbeskrivning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______________________________________________________

Intäkts- och kostnadskalkyl
Beviljad projektansökan VGR
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(akten)
(kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 10

KS 2015/29

Finansiering av kostnader för hyra av tillfälliga lokaler för vagnarna
på Vadsbo museum
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inte tillskjuta 60 000 kr till sektor ledning, verksamhet kultur,
Vadsbo museum, för att finansiera kostnader för hyra av tillfälliga lokaler för vagnarna.
Bakgrund

I Kulturnämndens mål från 2012 ska museet arbeta med att ta fram en lokalutredning och
ett handlingsprogram för framtidens Vadsbo museum med riktning mot vision 2030 och
Marieholm som ett nationellt besöksmål. I programmet (klart i mars 2015) är tillgängligheten till samlingarna och lokalerna högsta prioritet då museet också har stora utrymmesproblem. Den fysiska tillgängligheten till lokalerna är i dag mycket begränsad, vilket innebär att
många besökare inte har möjlighet att ta del av museets verksamhet.
I enighet med de nationella och kommunala målen för tillgänglighet för alla måste
museet redan nu anpassa sin verksamhet. För att kunna göra basutställningen,
museets butik och reception tillgängliga behöver denna verksamhet flyttas från
Östra flygeln till en tillgänglighetsanpassad lokal. Stallet har idag ingång på markplan, handikapptoalett och hiss. Samtal har påbörjats med Statens Fastighetsverk
för att åtgärda kullerstensgolvet i Stallet för att få en lämplig golvyta. Det innebär
att tillgängligheten kan lösas till en rimlig kostnad.
Tanken är att flytta museets butik och utställningsytor för att vara klara till sommarsäsongen 2015 då Göteborgs universitets ledarskapsutbildning i slöjd och kulturhantverk ska presentera sin utställning i Stallet.
Bottenvåningen i Stallet har hyst museets vagnssamling sedan 1983. På grund av
årets julmarknad står tre vagnar temporärt i förråd på Norra vägen. Dessa måste
flyttas i januari då de lokalerna används till annat. Övriga vagnar och båtar finns
för närvarande i Stallet, förråd och garage på Marieholm. En vagn finns inhyst hos
en privatperson. Lösning är inte idealisk, men det enda sätt som museet, med sin
begränsade ekonomi, har kunnat lösa det för tillfället. Under tiden som museet
utreder förvaringsmöjligheterna för skrymmande objekt behövs tillfälliga lokaler
för dem. Utredningen planeras bli klar i mars 2015. Detta innebär att vagnar och
båtar behöver temporär förvaring fram till och med juni 2015. Flytt av dessa
skrymmande objekt till permanent och bevarandemässigt lämplig placering kan då
ske under våren. Den temporära placeringen kommer medföra en tillfällig hyreskostnad utöver museets budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-01-20

Sida 16

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 10 (forts).
______________________________________________________

Föremålen är deponerade av Vadsbo hembygds och fornminnesförening och förvaltas av Mariestads kommun sedan 1983. Enligt avtalet med Vadsbo Hembygdsoch fornminnesförening ska kommunen ansvara för föremålens skötsel och vård.
Museets referensgrupp ska ges möjlighet att lämna synpunkter inför viktiga beslut.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar att kommunstyrelsen inte tillskjuter 60 000 kr till
sektor ledning, verksamhet kultur, Vadsbo museum, för att finansiera kostnader för hyra av
tillfälliga lokaler för vagnarna.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag till beslut och finner att utskottet
beslutar enligt förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse av museichef Linda Svensson 2015-01-08,
Vadsbo museum med riktning mot framtiden 2014-03-17
Studio Västsvensk konserverings utredning om samlingarna 2013
Kontrakt mellan Mariestads kommun och Vadsbo Hembygds och Fornminnesförening
1983
”Ett tillgängligare Mariestad”-tillgänglighetsplan 2014-2017
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(museicchef Linda Svensson)
(kulturchef Maria Henriksson)
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 11

KS 2014/30

Uppföljning av internkontrollplan för 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner verksamhet kulturs uppföljning av internkontrollplanen för 2014 och överlämnar redovisningen till ekonomikontoret.
Bakgrund

Varje nämnd har det enskilt yttersta ansvaret för den interna kontrollen av all verksamhet
inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska se till att en organisation och en plan finns
för den interna kontrollen. Nämnden är ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Kulturnämnden antog i januari 2014 internkontrollplan för 2014. Verksamhet kultur har
genomfört en uppföljning av planen. Uppföljningen innefattar bland annat styrprinciper,
förtroendeskadligt beteende, bisysslor, riskbedömning samlingar, riklinjer för upphandling
samt uppföljning av politiska beslut.
Underlag

Tjänsteskrivelse från kulturchef Maria Henriksson 2015-01-10, Uppföljning av internkontrollplan 2014
Redovisning av internkontroll 2014 för kulturnämnden, Mariestads kommun
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
ekonomikontoret
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Kfu § 12

KS 2015/30

Mål och budget för 2016 – verksamhet kultur och verksamhet fritid
(Tillsättande av arbetsgrupp)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av utskottets ordförande, vice ordförande och kulturchef Maria Henriksson för att ta fram förslag till mål
och budget för kultur- och fritidsverksamheten för år 2016.
Bakgrund

Med utgångspunkt i Vision 2030 för Mariestads kommun samt kommunens målstyrningsmodell har Mariestads kulturnämnd tidigare utarbetat mål för den egna verksamheten.
Med anledning av att ett nytt kultur- och fritidsutskott har inrättats inom kommunstyrelsens
ansvarsområde, är det inför 2016 det nya utskottets uppdrag att sätta visionsmålen för verksamheten. En arbetsgrupp bör tillsättas för att arbeta fram och lämna förslag på mål för
verksamheten. Beslut om målen ska tas vid utskottets sammanträde den 10 mars 2015.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-01-02, Verksamhet kulturs mål för 2016
______________________________________________________

Expedieras till:
akten
de valda i arbetsgruppen
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Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2015-01-20

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2015-01-28

Anslag tas ner

2015-02-19

Kulturkansliets arkiv
...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

