Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, kl 13.15 – 15.20

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Johan Gotthardsson (FP)
Marianne Kjellquist (S)
Rune Skogsberg (C)

ordförande
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare

Övriga deltagare

Therése Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Emil Frick (V)
Fredrik Marcusson (S)

adjungerad
adjungerad
adjungerad
adjungerad

Martin Hermansson
Maria Henriksson
Linda Svensson
Malin Eriksson

kultursamordnare § 2
kulturchef §§ 3-6
museichef §§ 7-9
sekreterare

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 1-11

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-02-09

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2016-02-09

Anslagsdatum

2016-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-03-05

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 1

Dnr 2016/00045

Handlingar att anmäla i kultur- och fritidsutskottet 2016

Referensgruppen för Vadsbo museum

Protokoll från möte den 17 december 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Tekniska nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag från tekniska nämndens arbetsutskott den 1 december 2015, § 329 Upprustning av stadsbiblioteket anmäls och läggs till handlingarna.
______________________________
Västra Götalandsregionen

Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 2

Dnr 2016/00044

Information - Skapande skola

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Under hösten 2015 har samtliga högstadieelever i Mariestads kommun fått ta del av
Skapande skola. Skapande skola är en nationell satsning som ger skolor möjlighet att
engagera professionella kulturutövare för att utföra konst och kulturprojekt. Målet är att
långsiktigt integrera konst och kultur i undervisningen.
I Mariestads kommun har samtliga elever i årskurs 7-9 samt särskolan fått möta
professionella kulturutövare under hösten 2015. Syftet har varit att inspirera och ge
eleverna möjlighet att aktivt delta i kreativt skapande.
Kultursamordnare Martin Hermansson informerar utskottet om höstens arbete med
Skapande skola.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-01-27, Information:
Skapande skola
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-01-20, Information –
Skapande skola
Expedieras till:
Kultursamordnare Martin Hermansson
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 5

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 3

Dnr 2016/00042

Information - Verksamhetsstatistik 2015 för kulturverksamheten
(biblioteket, teatern, musikskolan och Vadsbo museum)

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Stadsbiblioteket, musikskolan, Vadsbo museum och Mariestads teater har sammanställt
statistik över verksamheternas arrangemang, utställningar, aktiviteter och antal besökare
under år 2015.
Statistiken redovisas av kulturchef Maria Henriksson på sammanträdet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-01-27, Information:
Verksamhetsstatistik 2015 för stadsbiblioteket, musikskolan, Vadsbo museum och teatern
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-01-29, Information –
Verksamhetsstatistik 2015 för kulturverksamheten
Sammanställning över statistik för stadsbiblioteket
Sammanställning över statistik för Vadsbo museum
Sammanställning över statistik för musikskolan
Sammanställning över statistik för teatern
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
Museichef Linda Svensson
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson
Teatersamordnare Magnus Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 6

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 4

Dnr 2015/00027

Redovisning/uppföljning verksamhetsplan 2015 för
kulturverksamheten

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Kulturchef Maria Henriksson redovisar kulturavdelningens verksamhet under år 2015
enligt tidigare beslutad verksamhetsplan för samma år.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-01-27, Information:
Verksamhetsplan 2015.
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 216-01-29, Information –
Redovisning av kulturavdelningens verksamhet under 2015
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 7

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 5

Dnr 2016/00043

Projekt "Kulturbåten - för mod och medmänsklighet"

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i projektet ”Kulturbåten – för mod och
medmänsklighet” sommaren 2016.
Marianne Kjellquist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund

Det har inkommit en förfrågan till Mariestads kommun om att delta i projektet
”Kulturbåten”. Projektet bygger på att ett skepp utgår från Göteborgs hamn och tar sig
vidare till Stockholm via Göta kanal. På vägen stannar fartyget till på ett antal ställen, där
Mariestad är ett förslag till stopp.
Projektet vill med hjälp av kultur i form av poesi, musik, konst, teater, diskussioner och
samtal lyfta fram goda exempel på vad enskilda kommuner och organisationer har gjort
och gör för att motverka rasism och främlingsfientlighet.
Kulturbåtens ambition är att knyta till sig engagerade, nationellt och internationellt kända
personer inom kulturområdet, men också personer som är aktiva och engagerade inom
politik, integration, miljö, samhällsutveckling, religion, forskning med mera. Man vill även
lyfta fram okända konstnärer och enskilda personer och föreningars initiativ för den stora
allmänheten. Särskild målgrupp är ungdomar.
För att delta i projektet ingår en deltagaravgift på 50 000 kr. I detta ingår:
-

Administration

-

Delfinansiering av kulturbåtens resa

-

Samordning

-

Två personer från kommunen har möjlighet att följa med Kulturbåten på en
sträcka

-

En nationellt erkänd artist

-

Marknadsföring

Kommunerna står själva för sina lokala arrangemang och aktiviteter i samband med att
Kulturbåten angör den aktuella hamnen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 8

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

______________________________
Kulturbåten är ett ambitiöst projekt som rör sig mellan storstad och landsbygd. Arrangör
är den ideella kulturföreningen Kulturslussen från Motala. Det finns en hög ambition kring
finansiering av projektet som berör Postkodlotteriet, länsstyrelser, regioner och kommuner.
Om projektet skulle äga rum i Mariestads kommun finns möjlighet att förlägga besöket till
någon av kransorterna längs med Göta kanal, såsom Lyrestad, Sjötorp eller Norrkvarn.
Projektet uppmuntrar till bredare samverkan och skulle kunna vara ett bra sätt att lyfta
fram Göta kanal och Mariestads marina historia. Projektet skulle kunna vara en plattform
för kommunen att pröva samverkan, kanske kring integration, där både det lokala
näringslivet, föreningar och andra aktörer ges möjlighet att delta. Någon av
hembygdsföreningarna skulle kunna vara det naturliga navet för arrangemanget där
kulturavdelningen hjälper till och stödjer genom samarbete och nätverk.
Anmälningsavgiften om 50 000 kr är för hög för att kulturverksamheten ska kunna
finansiera projektet inom ramen för sin budget, och finansieringen behöver i så fall
understödjas med medel från kommunstyrelsen.
I det fall kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet rekommenderar kulturavdelningen
att Mariestad bör ställa som krav till projektägarna att anmälningsavgiften betalas in först
då huvudprogram och artist är fasställt, vilket bör vara i god tid innan projektet genomförs.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att:
-

Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet ”Kulturbåten – för mod och
medmänsklighet” sommaren 2016

-

Deltagaravgiften om 50 000 kronor finansieras genom kommunstyrelsens medel till
förfogande.

-

Förutsättningen för Mariestads kommuns deltagande i projektet är att
huvudprogram och artist är fastställt innan deltagaravgiften betalas in

Johan Abrahamsson (M) yrkar att Mariestads kommun inte ska delta i projektet
Kulturbåten.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att
kultur- och fritidsutskottet beslutar i enlighet med eget förslag.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-01-27, Projektet
Kulturbåten – för mod och medmänsklighet
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-01-29, Projekt
”Kulturbåten – för mod och medmänsklighet”
Justerandes signatur

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

______________________________
Projektbeskrivning Kulturbåten – för mod och medmänsklighet
Anmälan om deltagande till projektet
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 10

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 6

Dnr 2016/00040

Barn- och ungdomskulturplan för Mariestad

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner barn- och ungdomskulturplanen för Mariestad.
Bakgrund

Våra unga medborgare är nästa generations beslutsfattare och samhällsbärare. En uppväxt
som präglas av kreativitet och möjlighet att påverka stärker individen och dess tilltro till
omvärlden. Barn och unga är, och måste därför vara en prioriterad grupp. Det är långt
ifrån alla som har tillgång till kultur. Det är därför viktigt att Mariestads kommuns
kulturverksamhet verkar för alla unga kommuninvånares möjlighet till att utveckla sitt
kulturskapande.
Hösten 2015 beslutade kommunstyrelsen om kulturplan 2015-2022 för Mariestads
kommun. Kulturplanen har i sig ett riktat barn- och ungdomsfokus, men från regionalt håll
(Kultur i Väst), har man aviserat att specifika barn- och ungdomskulturplaner kommer att
krävas från kommunerna för att eventuella bidrag och samarbeten ska kunna beviljas och
träda ikraft. Kulturverksamheten har därför med utgångspunkt i redan beslutad kulturplan
tagit fram ett förslag till riktad barn- och ungdomskulturplan för åren 2015-2022.
Planen beskriver förutom bakgrund, syfte och mål, följande områden:
-

Kultur för yngre åldrar

-

Nya mötesplatser

-

Nätverk och samverkan

-

Arbete med planen

Kulturchef Maria Henriksson informerar utskottet om innehållet i barn- och
ungdomskulturplanen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-01-27, Barn- och
ungdomskulturplan för Mariestad
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-01-29, Barn- och
ungdomskulturplan för Mariestad
Barn- och ungdomskulturplan för Mariestad 2015-2022
Kommunstyrelsen
Expedieras till: (Kulturchef Maria Henriksson, Kultursamordnare Martin Hermansson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 11

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 7

Dnr 2016/00041

Revidering av samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till samlingsförvaltningspolicy för
Vadsbo museum.
Bakgrund

Vadsbo museums samlingsförvaltningspolicy antogs av kommunfullmäktige 2015-06-15
(tillsammans med handlingsprogam för Vadsbo museum). Dokumentet är skapat för att
säkerställa en god samlingsförvaltning och till dokumentet är rutindokument som
lånehandlingar, riskhantering, städhantering och gallringdokument kopplade.
Enligt museets handlingsprogram ska samlingsförvaltningspolicyn revideras en gång om
året om behov föreligger. I det inventerings- och gallringsarbete som påbörjats ser museet
att stycket som gäller gallring behöver förtydligas bland annat med anledning av att det är
nya förutsättningar som gäller i avtalet mellan kommunen och Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2016-01-27, Revidering av
samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum
Tjänsteskrivelse upprättad kommunchef Lars Arvidsson 2016-01-29, Revidering av
samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum
Samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum – förslag till revidering
Samlingsförvaltningspolicy för Vadsbo museum antaget av Kf 2015-06-15
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Museichef Linda Svensson)
(Konservator Therése Håkansson)
(Kulturchef Maria Henriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 12

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 8

Dnr 2016/00025

Gallring av vagnar på Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar, i linje med utskottets tidigare beslut (Kfu § 89/15), att
avyttra de vagnar som placerats hos låntagare.
Bakgrund

Vadsbo museum har från referensgruppen för Vadsbo museum fått i uppdrag att se över
alternativa placeringar för vagnarna till förmån för museets övriga samling och verksamhet.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2015-11-10 att låna ut ett antal vagnar och placerade
dem hos låntagare som även kan tänkas vara mottagare av dem vid en eventuell framtida
avyttring.
Vid möte med referensgruppen för Vadsbo museum 2015-12-17 togs gallring av fem
vagnar och släde upp för beslut då museet hittat mottagare som har möjlighet att förvalta
föremålen ett bra sätt. Mötet var dock inte beslutsmässigt då en ledamot från Vadsbo
hembygds- och fornminnesförening saknades.
Hembygdsföreningen har i tiden efter mötet inkommit med en skrivelse angående
placering och gallring av vagnarna och föreslår deponering som alternativ. Deponering är
dock att betrakta som ett föråldrat arbetssätt som museer inte använder sig av. Alla äldre
deponeringar görs om till lån, oftast på ett eller två år.
Museichefen och konservatorn vid museet framhåller att utlån av vagnarna inte är ett
långsiktigt hållbart alternativ, då det inte finns några som helst utrymmen att förvara
vagnarna i om låntagaren väljer att avsluta lånen. Med anledning av detta förordar museet
en avyttring med full äganderätt till mottagaren.
Vid överlåtelse av föremål till annan institution/förening/övrig arbetar museet efter
gällande gallringsplan i enlighet med ICOMs etiska regler och Spectrum 4.0.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson mfl 2016-01-27, Skrivelse
angående gallring av vagnar
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-01, Gallring av vagnar
på Vadsbo museum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida 13

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

______________________________
Protokollsutdrag Kfu § 89/15, Flytt- och utlån av vagnar på Vadsbo museum
Skrivelse upprättad av Vadsbo hembygds- och fornminnesförening 2016-01-13, Gallring av
vagnar vid Vadsbo museum
Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Konservator Therése Håkansson
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 14

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 9

Dnr 2015/00438

Avtal mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening (gällande samlingen på Vadsbo museum)

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att tidigare godkänt avtal mellan Mariestads
kommun och Vadsbo hembygds- och fornminnesförening (Kfu § 94, 2015-12-08)
ska kompletteras/revideras utifrån det förslag till tilläggsavtal till grundavtalet som
stadsjuristen har upprättat.
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lämna föreningens förslag till avtal utan
beaktande.
3. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att samråda det reviderade förslaget till avtal
med hembygdsföreningen. Eventuella synpunkter ska inkomma skriftligt till
kommunen senast den 30 mars 2016. Från första april gäller antagen
samlingsförvaltningspolicy.
4. Om föreningen inte kan arbeta efter rådande förutsättningar, återlämnas samlingen
till föreningen. Detta ska föreningen meddela kommunen skriftligen senast den 30
mars 2016. Kommunens ansvar för föremålen i samlingen upphör den 15 augusti,
och föremålen ska avhämtas inom den utsatta tidsperioden. Har inte föremålen
hämtats inom föreskriven tid äger kommunen rätt att avyttra föremålen utan rätt
till ersättning för föreningen.
Bakgrund

I Vadsbo museums handlingsprogram (antaget av fullmäktige 2015-06-15) ingår att utreda
ansvarsfrågan och att se över kontraktet mellan Mariestads kommun och Vadsbo
hembygds- och fornminnesförening som skrevs 1983. Kontraktet har vissa brister i
formuleringarna och säkerställer inte samlingens behov.
Museet har arbetat fram ett förslag till nytt avtal som kultur- och fritidsutskottet ställt sig
bakom. (Kfu § 94/15). I enlighet med detta beslut har hembygdsföreningen haft möjlighet
att lämna synpunkter på förslaget. Inga synpunkter på förslaget har inkommit, men vid
referensgruppsmötet 2015-12-17 inkom föreningen med ett eget förslag till avtal.
I tiden efter referensgruppsmötet har, med utgångspunkt i det tidigare framtagna
avtalsförslaget, istället ett tilläggsavtal till befintligt grundavtal arbetats fram med hjälp av
stadsjuristen. Avtalsförslagen är likartade, men det senare (tilläggsavtalet) är ännu tydligare i
formuleringarna gällande de förbehåll som grundavtalet innebär. Det nya tilläggsavtalet
förtydligar ägarförhållandena och skapar en hållbar arbetsgång vid gallringsbeslut.
Föreningens eget förslag till avtal kan inte beaktas då kommunen och föreningen har helt
olika uppfattningar till definitionerna kring överlåtande och ägande av samlingen.
Justerandes signatur

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

______________________________
Efter ny genomgång av befintligt avtal, har det fasställts att kommunen är ägare till
samlingen, men med förbehållen att det ska ske samråd med föreningen minst en gång om
året och att det finns möjlighet för föreningen att lämna synpunkter innan viktiga beslut
ska tas som kan beröra föreningens överlåtna samling.
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening bör ges möjlighet till samråd gällande det
reviderade förslaget till avtal. Om ingen samsyn kring avtalet kan nås, ska föreningen
skriftligen meddela kommunen detta senast den 30 mars 2016. Kommunens ansvar för
föremålen i samlingen upphör i så fall den 15 augusti och föremålen ska avhämtas inom
den utsatta tidsperioden. Har inte förmålens hämtats, äger kommunen rätt att avyttra
föremålen utan rätt till ersättning för föreningen.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson och kulturchef Maria Henriksson
2016-01-27, Tilläggsavtal för Vadsbo museum
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-01, Tilläggsavtal
mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och fornminnesförening
Förslag till tilläggsavtal (till befintlig grundavtal) mellan Mariestads kommun och Vadsbo
hembygds- och fornminnesförening upprättat av stadsjuristen och kulturavdelningen
Förslag till avtal mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening upprättat av Vadsbo hembygds- och fornminnesförening
Befintligt kontrakt mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening från 1983
Protokollsutdrag Kfu § 94/15
Expedieras till:
Museichef Linda Svensson
Kulturchef Maria Henriksson
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 10

Dnr 2015/00316

Finansiering av kapitalkostnader vid upprustning av stadsbiblioteket

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

Kultur- och fritidsutskottet gav 2015-05-05 kommunchefen i uppdrag att utreda
kostnaderna för upprustning av stadsbiblioteket avseende inventarier och fastighet.
De kostnader som redovisades bestod av nya inventarier till en summa om 3 000 tkr samt
installation av ventilationsaggregat, ytskiktsarbete, byte av undertak och golv med mera till
en summa om 6 000 tkr. Totalt uppgick kostnaderna för hela upprustningen till en summa
om 9 000 tkr.
Kultur- och fritidsutskottet gav 2015-10-06 kommunchefen i uppdrag att
konsekvensbeskriva ovan nämnda investeringar i driftbudgeten. Uppdraget delegerades till
kulturchefen. För att genomföra den föreslagna upprustningen av biblioteket krävdes ett
tillskott i driftbudgeten med initialt 800 tkr per år för kapitalkostnader. Kalkylen utgick från
helårseffekt och tar hänsyn till att investeringarna har olika lång avskrivningstid. Under de
första tio åren är kostnaden relativt konstant (ca 800 tkr/år) och sjunker över denna tid
med ca 100 tkr. Följande tio år sjunker sedan kostnaderna till mer än hälften.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2015-11-10 att föreslå kommunstyrelsen att
genomföra renoveringen av biblioteket samt att den skulle påbörjas första kvartalet 2016.
Vidare föreslog utskottet att kommunstyrelsen skulle ge tekniska nämnden i uppdrag att
genomföra en upphandling för att få ned kostnaden till beslutad budgetnivå och EPC.
Den beslutade budgetnivån för renoveringen uppgår till en summa om totalt 6 100 tkr
fördelat enligt följande: 3 000 tkr fastighetsinvesteringar, 1 600 tkr EPC samt 1 500 tkr
inventarier.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-16 att genomföra renoveringen av stadsbiblioteket.
Kommunstyrelsen gav även tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en upphandling
för att få ned kostnaden av renoveringen till beslutad budgetnivå och EPC. Renoveringen
ska påbörjas under första kvartalet 2016.
I kommunstyrelsens beslut framgick dock inte hur driftskostnaden om ca 525 tkr ska
finansieras. För att beslutade investeringsmedel ska kunna utbetalas, och renoveringen av
biblioteket påbörjas, krävs ett beslut av kommunstyrelsen om hur investeringen ska
finansieras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-02-09

Sida 17

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

______________________________
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2016-02-01, Finansiering av
kapitalkostnader vid renovering av stadsbiblioteket
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-02-02, Finansiering av
kapitalkostnader vid upprustning av stadsbiblioteket
Protokollsutdrag Kfu § 76/15, Upprustning av stadsbiblioteket
Protokollsutdrag Kfu § 86/15, Upprustning av stadsbiblioteket
Protokollsutdrag Ks § 229/15, Upprustning av stadsbiblioteket
Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Kulturchef Maria Henriksson)
(Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt)
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 11

Dnr 2923

Uppdrag till kommunchefen/kulturchefen

Söndagsöppet på stadsbiblioteket

KS 2016/71

Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen i uppdrag att utreda möjligheter och
kostnader för att ha söndagsöppet på stadsbiblioteket. Ärendet ska återrapporteras på
utskottets nästa sammanträde den 1 mars 2016.
_______________________________
Mobil scen

KS 2015/159

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att till utskottets nästa
sammanträde den 1 mars 2016, redovisa hur administrationen kring den mobila scenen har
hanterats under 2015. Uppgifter som efterfrågas är bland annat uthyrningsstatistik,
marknadsföring, tillgänglighet mm.
________________________________
Nationaldagsfirande 2016

KS 2016/72

Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen i uppdrag att återkomma till utskottet med en
redovisning av planeringen av nationaldagsfirandet på Marieholm den 6 juni 2016.

Expedieras till:
Kommunchef Lars Arvidsson
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

