Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-05

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Torsö, Stadshuset kl 13:30 – 16:05

Beslutande

Ida Ekeroth (S)
Johan Gotthardsson (L)
Morgan Forsberg (KD)
Marianne Kjellquist (S)
Rune Skogsberg (C)

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare

Övriga deltagare

Therese Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Emil Frick (V)

adjungerad
adjungerad
adjungerad

Stefan Eriksson
Linda Svensson
Maria Henriksson
Lars Arvidsson
Malin Eriksson

Vallentuna vagnsmuseum § 24
museichef §§ 24-25
kulturchef §§ 20-22
kommunchef
sekreterare

Justerare

Johan Gotthardsson (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Ida Ekeroth
Justerande

Johan Gotthardsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 19-26

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-04-05

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2016-04-05

Anslagsdatum

2016-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-05-08

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-04-05

Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 19

Dnr 2016/00045

Handlingar att anmäla

Eleverna och kulturskolan

Rapport från SKL - ”Eleverna och kulturskolan”, en sammanställning av
brukarundersökningar från 39 kommunala kultur- och musikskolor anmäls och läggs till
handlingarna.
Delegationsbeslut - museichefen

Gallringsbeslut från Vadsbo museum avseende Torsö-snipa anmäls och läggs till
handlingarna.
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening

Yttrande från Vadsbo hembygds- och fornminnesföreningen avseende förslag till nytt avtal
mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och fornminnesförening gällande
samlingarna på Vadsbo museum. (KS 2015/438)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 20

Dnr 2015/00240

Biblioteksplan för Mariestads kommun

Kultur-och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner att kulturavdelningen avvaktar med framtagandet av
biblioteksplanen.
Bakgrund

I juni 2015 beslutade kultur- och fritidsutskottet att ge bibliotekschefen i uppdrag att ta
fram en biblioteksplan för Mariestads kommun.
Enligt 17 § i bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner. Den plan
som Mariestads kommun har reviderades senast 2005 och omfattar endast folkbiblioteket
och är därför inte längre aktuell.
Med anledning av att biblioteket för närvarande är inne i två omfattande arbetsprocesser,
dels kring det pågående arbetet med upprustning av stadsbiblioteket men även med
samverkansprojektet i Skaraborg avseende upphandling av ett nytt biblioteksdatasystem,
har verksamheten ett behov av att skjuta fram arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan.
Den kommande samverkan i Skaraborg kring ett nytt IT-stöd (nytt biblioteks-datasystem)
kommer också ha ett en stor påverkan på verksamheten. Det är därför en stor fördel att
avvakta framtagandet av en biblioteksplan, så att man har möjlighet att få en tydligare bild
av de riktlinjer som kommer påverka samverkan mellan/inom biblioteken framöver.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt och kulturchef Maria
Henriksson 2016-03-16, Information om framskjutning av arbetet med biblioteksplanen
Protokollsutdrag Kfu § 61/15, Biblioteksplan för Mariestads kommun

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 5

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 21

Dnr 2016/00072

Nationaldagsfirande 2016

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen i uppdrag att fullfölja planeringen
av nationaldagsfirandet enligt tidigare uppdrag(Kfu § 17/6) med tillägget att artisten
som engageras ska ha lokal anknytning.

2.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inleda planeringen av nästa års
nationaldagsfirande i september år 2016. Även fritidsverksamheten ska involveras
i planeringen.

Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 1 mars 2016 redovisade
kulturverksamheten planeringen av aktiviteter på nationaldagen den 6 juni. I beslutet
som följde önskade de förtroendevalda att verksamheten skulle utreda möjligheterna att:
-

engagera en artist som del av underhållningen

-

förlägga start- och målgång i cykeltävlingen Oxtrampen i nära anslutning till
residenset

-

hyra in/nyttja en mobil scen för de olika framträdandena

Kulturverksamheten har fått in flertalet offerter med prisuppgifter på olika artister som
skulle vara möjliga att engagera på nationaldagen. Timotej, Amy Diamond, Dolly Style,
Panetoz, Electric Banana Band, Andreas Weise, Jessica Andersson, Sean Banan mfl finns
som alternativ.
Kulturavdelningen har också kontakt med ansvariga för cykeltävlingen Oxtrampen och
samarbetar kring att integrera detta arrangemang i övrigt nationaldagsfirande.
Kulturavdelningen har undersökt möjligheterna att hyra in en mobil scen till firandet och
erhållit en offert från Ljudanton om 34 800 kr. Även Allmusik i Skara har kontaktats, men
samtliga deras scener är uthyrda under nationaldagen.
Kulturavdelningen vill göra utskottet uppmärksamma på att residensön Marieholm (den
tänkta platsen för nationaldagsfirandet) har begränsade förutsättningar för att ta emot en
större publik. Området beräknas klara ett besöksantal på cirka 2000 personer. Vid
arrangemang som lockar stor publik behöver även strukturer kring behov av offentliga
toaletter, kravallstaket och scenvakter ses över.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 21 (forts).

____________________________
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) yrkar att utskottet ger kulturchefen i uppdrag att fullfölja
planeringen av nationaldagsfirandet enligt tidigare uppdrag med tillägget att artisten som
engageras ska ha lokal anknytning.
Johan Gotthardsson (L) yrkar att utskottet ska besluta att inleda planeringen av nästa års
nationaldagsfirande i september 2016 och att även fritidsverksamheten ska involveras i
planeringen.
Ordförande Ida Ekeroth (S) tar upp Kjellquists (S) och Gotthardssons (L) förslag till beslut
och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslagen.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-03-31, Redovisning av
planeringen av nationaldagsfirandet på Marieholm 6 juni 2016
Offerter på artister som är möjliga att engagera på nationaldagen
Protokollsutdrag Kfu § 17/16 – Nationaldagsfirande 2016

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 7

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 22

Dnr 2015/00159

Återrapportering uppdrag: Marknadsföring av mobil scen

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att marknadsföring av möjligheten att hyra en mobil
scen till reducerad kostnad ska ske genom att lägga ut information på hemsidan, göra
utskick om erbjudandet till Kulturalliansen och Idrottsalliansen samt lägga ut information
om möjligheten på facebooksidan Ung Kultur i Mariestad.
Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottet sammanträde den 1 mars fick kommunchefen i uppdrag att
redovisa hur kommunen har för avsikt att marknadsföra den mobila scenen. Uppdraget
vidaredelegerades till kulturchef Maria Henriksson.
På sammanträdet den 1 mars redovisade Medborgarkontoret för förutsättningarna kring
administrationen av scenen. Under 2015 hade inge inga förfrågningar eller bokningar av
scenen gjorts.
Kulturavdelningen kan marknadsföra möjligheten att hyra en mobil scen till reducerade
kostnad genom att:
- Lägga ut information på kommunens hemsida
- Göra utskick för kännedom till den nya Kulturalliansen
- Skicka ut informationen till unga via facebooksidan Ung Kultur i Mariestad.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-03-23, Marknadsföring av mobil
scen
Protokollsutdrag Kfu § 18/16 Återrapportering av uppdrag: Administration mobil scen

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Medborgarkontoret (Malin Kvarnrud)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 8

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 23

Dnr 2016/00071

Söndagsöppet på stadsbiblioteket

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avvakta med att ta ställning till frågan om
söndagsöppet på stadsbiblioteket. Ärendet tas upp på utskottets sammanträde den
6 september 2016.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2016-02-09 att ge kulturchefen i uppdrag att utreda
möjligheter och kostnader för att ha söndagsöppet på stadsbiblioteket. Uppdraget
vidaredelegerades till bibliotekschef Ragnhild Brandstedt.
Biblioteket har idag öppet 48 timmar i veckan, måndag till lördag under september till maj.
Under sommarmånaderna juni, juli och augusti är öppettiden 40 timmar per vecka, måndag
till fredag. Personalen är schemalagd i reception och informationsdisk för att kunna ge god
och kontinuerlig service. För att täcka frånvaro (sjukskrivning, fortbildning mm) görs
ständiga förändringar i schemaläggningen. Vid icke schemalagd tid sker utåtriktat arbete
samt allt övrigt ”inre arbete” så som planering, inköp, medievård, IT-arbete, service till
olika grupper och personer i samhället, projektarbeten och uppdrag mm.
Under 2016 ska stadsbiblioteket renoveras. Detta kommer bland annat innebära att stora
delar av plan 2 kommer bli ”publika ytor” dit allmänheten och besökare ges tillträde. För
att även fortsättningsvis kunna ge god service och även med tanke på säkerhetsaspekter,
kommer detta innebära mer schemalagd tid för personalen. Detta, i sin tur, betyder mindre
tid för så kallat inre arbete. Utan utökade resurser kan en konsekvens bli att förkorta
öppettider eller stänga en vardag i veckan.
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt uppskattar kostnaderna för att ha öppet på söndagar
till ca 110 000 kr på årsbasis. Kostnaden är baserad på en bemanning om två personer med
en öppettid mellan 10-14 (4 timmar) vid 36 tillfällen. Detta är samma öppettider och
bemanning som man har på lördagar.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-03-14, Söndagsöppet på
biblioteket
Skrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2016-03-14, Söndagsöppet på
biblioteket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kfu § 23 (forts).
______________________________

Kostnadsberäkning för söndagsöppet
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 24

Dnr 2016/00122

Vagnsmuseum i Mariestad

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge kommunchefen i
uppdrag att utreda och lämna förslag till alternativa användningsområden för kvarnen och
kvarnområdet.
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte avyttra någon vagn ur Vadsbo museums
samling till Vallentuna vagnsmuseum, utan arbetar vidare enligt tidigare beslutade
utplacering av vagnarna efter gallringsplan.
Bakgrund

Det har inkommit en skrivelse från Vallentuna vagnsmuseum med förfrågan om
möjligheter för att öppna ett vagnsmuseum i Mariestad. Tanken är att visa upp Vadsbo
museums vagnar tillsammans med föremål från Vallentuna vagnsmuseum.
Stefan Eriksson (som driver Vallentuna vagnsmuseum) har gjort vissa efterfrågningar kring
alternativa/möjliga lokaler för ett vagnsmuseum och förslår i sin skrivelse att den gamla
kvarnen vid Tidan i centrala Mariestad kan nyttjas för detta ändamål. Kvarnen står i nuläget
tom men har fortfarande två turbiner i bruk. Byggnaden ligger vid ån med stora fönster på
varje våning. Det finns i nuläget inga lämpliga in- och utpassager eller hissanordningar för
att på ett enkelt sätt kunna lyfta vagnarna mellan våningsplanen. Huset är q-märkt. Interiört
krävs stora anpassningar för att vagnar, som består av flera olika material, ska få så bra
förutsättningar som möjligt när det gäller ljus, värme och fukt. Ett stort problemområde är
närheten till vattnet och risken för råttor som tar sig in. Säkerhetsmässigt är huset inte
optimalt för ett museum då man ur brandsynpunkt i princip inte kan rädda någonting. Man
bör också betänka framtida översvämningsrisker.
Som besöksmål har inte vagnar den dragningskraften hos publiken som man skulle kunna
önska. Föremål från 1700- och 1800-talen måste visas på ett annat sätt då dagens publik
har svårt att relatera till dem. Att satsa på ett vagnsmuseum, som har en relativt smal
intressegrupp, i ett område med få utövare av ekipagekörning skulle troligen inte generera
några höga besökssiffror. Ett anläggande av ett sådant museum bör föregås av en grundlig
omvärldsanalys och lokalutredning.
Vill man som privat aktör satsa på att rusta upp ett, ur museisynpunkt, svårt hus finns dock
inga egentliga hinder. Det står var och en fritt att starta och driva museiverksamhet. Här i
så fall med föremål från Vallentunas samlingar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 11

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 24 (forts).

_______________________________
Att samla ihop Vadsbo museums vagnar till ett vagnsmuseum är inte en långsiktlig hållbar
lösning som ger bästa möjliga förutsättningar för samlingen, inte heller besöksmålsmässigt.
Vadsbo museum föreslår därför att kultur- och fritidsutskottet beslutar att arbeta vidare på
den tidigare beslutade utplaceringen av vagnar enligt gallringsplan.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2016-03-22, Vagnsmuseum i Mariestad
Skrivelse från Vallentuna vagnsmuseum 2016-03-07, Förfrågan om att få öppna ett
museum i Mariestad

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Kulturchef Maria Henriksson
Konservator Therese Håkansson
Stefan Eriksson, Vallentuna vagnsmuseum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 12

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 25

Dnr 2015/00198

Diplom för god byggnadskonst

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur och fritidsutskottet beslutar att ge museichefen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp
med representanter från miljö- och byggnadsavdelningen, Vadsbo museum samt
Hantverkslaboratoriet för att utarbeta ett förslag till sökbart byggnadsvård-/arkitektur/renoveringsstipendium.
Bakgrund

Kulturnämnden inrättade 1995 ett diplom för god byggnadskonst som delas ut de år
lämplig mottagare finns. Under de senaste åren har de goda exemplen blivit färre och färre
vilket har gjort att kriterierna och formen för diplomet bör ses över.
Kunskapsnivån om hur man på ett bra sätt renoverar sitt hus enligt traditionella metoder
behöver öka. Kunskap och vård av husens karaktär i området är angeläget då varje
tidsepok har sin speciella stil och särskilda materialval. Det är lika viktigt att ta hand om
1700-talshus som en byggnad från 1970-talet med rätt materialval och förståelse för
arkitekturen vid om och tillbyggnad.
Mariestads kommun strävar efter att vara ledande inom hantverkets akademi. Då det finns
mycket samlad kompetens inom området via Göteborgs Universitet och
Hantverkslaboratoriet bör Mariestad vara ett föredöme när det gäller god byggnadskonst,
innovativa nybyggnationer med miljötänk och en god kunskap hos invånarna hur man bäst
tar hand om sin närmiljö. Detta gäller både byggnader och trädgårdar.
Museichef Linda Svensson föreslår att diplomet utvecklas till att istället bli ett sökbart
stipendium. Det är ett sätt att öka medvetenheten hos fastighetsägare om vikten av att
vårda rätt. Ett sökbart stipendium där en jury utser en vinnare/mottagare ger mer status
och lockar troligen fler att bli intresserade av vad man kan göra för att få stipendiet. Vidare
föreslår museichefen att stipendiet ska delas ut i ett större sammanhang, som till exempel
på Kulturgalan i Skövde vart annat år, för att på så sätt få större uppmärksamhet både
lokalt och regionalt.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2016-03-22, Diplom för god
byggnadskonst
Protokollsutdrag Kfu § 50/15 - Diplom för god byggnadskonst
Expedieras till: Museichef Linda Svensson, Hantverkslaboratoriet, Miljö- och byggnadsavdelningen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 13

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 26

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Star for life

Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen i uppdrag att undersöka möjligheter och
kostnader för att genomföra arrangemanget Star for Life i Mariestad under hösten 2016.

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

