Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-03

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Hovden, Stadshuset 13.15-15.25

Beslutande

Janne Jansson (S)
Johan Gotthardsson (L)
Morgan Forsberg (KD)
Linnea Wall (S)
Anette Karlsson (M)

Övriga deltagare

Rune Skogsberg (C)
Therese Boman Nordlie (C)
Nils Farken (S)
Monica Kindberg (V)
Maria Henriksson
Tomas Ekström
Robert Malmgren
Linda Svensson
Ola Blomberg

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjänstgörande ersättare

Ersättare
Adjungerad
Adjungerad
Adjungerad
Kulturchef § 13 samt del av § 16
Fritidschef § 12 samt del av § 16
Fastighetschef §§ 10-11
Museichef §§ 14-15
Sekreterare

Justerare

Johan Gotthardsson

Justeringens plats och tid

Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet.

Sekreterare

Paragrafer

Ola Blomberg
Ordförande

Janne Jansson
Justerande

Johan Gotthardsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9-17

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2018-04-03

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-03

Anslagsdatum

2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Ola Blomberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-04-26
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Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 9

Dnr 2018/00074

Handlingar att anmäla

Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna
för kalenderåret 2018 (KS 2018/97)

Sveriges kommuner och landsting har efter förhandlingar med Musikförläggarna,
Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges kompositörer och textförfattare
(organisationerna) enats om ett normalavtal rörande kopiering av noter inom den
kommunala musik- och kulturskolan för kalenderåret 2018.
Ersättning för det avtal som omfattar endast ensembleundervisning utgår med 26,36
kronor exklusive moms per elev, vilket uppräknat enligt KPI är en höjning från
föregående år (26,10 kr.) Ersättning för de avtal som omfattar både individuell- och
ensembleundervisning utgår med 43,56 kronor exklusive moms per elev, vilket är en
marginell justering från föregående år (43,13 kr.).
Sveriges Fritids- och kulturchefsförening

Inbjudan till konferensen Ung Livsstil den 20 april 2018. Vid konferensen redovisas
forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstils samlade kunskaper.
Boken ”Med hjärta för Sverige”

Jubileumsbok med anledning av att Sveriges äldsta utbildningsföretag (Hermods)
fyller 120 år 2018.
Kulturting 2018 i Västra Götaland

Inbjudan från Västra Götalandsregionen till Kulturting 2018 den 22 maj i Göteborg.
Det övergripande temat för årets Kulturting är Konstnärernas villkor i Västra Götaland.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 10

Dnr 2017/00279

Tillgänglighetsanpassning av Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskotten godkänner upprättat förslag till prioriteringslista för
tillgänglighetsanpassningar vid Vadsbo museum och överlämnar sammanställningen
till fastighetsägaren, Statens Fastighetsverk.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet har gett fastighetsavdelningen i uppdrag att, i samverkan
med verksamheten vid Vadsbo Museum upprätta en prioriterad åtgärdslista över de
tillgänglighetsanpassningar som behöver utföras på muséet.
Då fastigheten som inrymmer Vadsbo Museum ägs och förvaltas av Statens
Fastighetsverk ska fastighetsägaren finansiera och utföra
tillgänglighetsanpassningarna.
Verksamheten har upprättat en lista över åtgärder som de anser behöver utföras av
fastighetsägaren och utifrån denna lista har verksamheten tillsammans med
fastighetsavdelningen rangordnat de åtgärder som behöver utföras och som kan
kopplas till tillgänglighetsanpassningar.
Tekniska chefen samt fastighetschefen föreslår att kultur- och fritidsutskottet
godkänner informationen samt överlämnar den till fastighetsägaren, Statens
Fastighetsverk.
Det upprättade dokumentet anger de åtgärder som behöver utföras i
prioritetsordning,
Underlag för beslut

Förslag till tillgänglighetsanpassningar vid Vadsbo Museum.
Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetschef Robert Malmgren samt tekniska chefen
Michael Nordin 2018-02-07, Tillgänglighetsanpassning av Vadsbo Museum.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Tillgänglighetsanpassning
av Vadsbo Museum
Expedierats till:
Tekniska chefen Michael Nordin
Fastighetschef Robert Malmgren
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 11

Dnr 2015/00408

Renoverings- och underhållsbehov på Mariestads teater

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsavdelningen ska utföra de akuta åtgärder som
krävs för att bibehålla nuvärde skick på teaterns fasad samt att en fullständig
fasadrenovering utförs som ett driftprojekt inom ramen för tekniska nämndens
budget för år 2019.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet gav 2015-11-10 kommunchefen i uppdrag att tillsammans
med verksamheten utreda det generella renoverings- och underhållsbehovet på
Mariestads teater. Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2017-01-10
redovisade fastighetsavdelningen hur det generella underhållsbehovet för teatern i
Mariestad gestaltade sig under åren 2017-2019.
Fastighetsavdelningen har utifrån sammanställningen prioriterat nödvändiga insatser
och genomfört bland annat avfuktning av källare samt beställt arbete för att öka
taksäkerheten som är ett myndighetskrav.
En av de insatser som ligger inplanerad under år 2018 är renovering av
putsfasaderna. Fastighetsavdelningen genomförde därför en statusbesiktning av den
utvändiga fasaden. Besiktningen utfördes av en oberoende besiktningsman.
Resultatet från besiktningen visade på sprickor och i vissa fall mindre hål i fasaden
vilket kommer att kräva att en renovering av fasaden utförs i en nära framtid.
Kontakt togs med en leverantör som har stor vana att behandla denna typ av putsade
väggar bestående av vassmatta och puts.
Kostnaden för att renovera fasaden beräknas till 1 495 tkr och arbetet beräknas pågå
under ca 12 veckor. Priset förutsätter att bakomvarande stomme är intakt och inte
kräver separat underhåll, vilket med stor säkerhet kommer att krävas.
Det nuvarande skicket på fasaden kräver dock en renovering för att undvika
eventuella skador på stommen och tillkommande kostnader i form av utökat
underhåll.
Fastighetsavdelningen har inte medel avsatta för en fasadrenovering i driftbudgeten
för år 2018. Fastighetschefen föreslår därför att fastighetsavdelningen utför mindre
akuta åtgärder under år 2018 för att bibehålla nuvärde skick på byggnad samt att en
fullständig fasadrenovering utförs som ett driftprojekt under år 2019.
Tekniska nämnden beslutade 2018-02-13 att godkänna informationen och överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 11 (forts.)

Underlag för beslut

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2018-02-13 § 37, Renoverings- och
underhållsbehov på Mariestads teater.
Dokument upprättat av Glimsveden Byggkonsult AB 2017-12-07, Syn av fasader på
teatern i Mariestad.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Renoverings- och
underhållsbehov på Mariestads teater.
Expedierats till:
Tekniska chefen Michael Nordin
Fastighetschef Robert Malmgren
Ekonomichef Christina Olsson
Ekonom Elisabeth Westberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 12

Dnr 2018/00085

Verksamhetsplan 2018 för fritidsavdelningen

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan år 2018 för
fritidsavdelningen.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet gav 2018-02-06 fritidschefen i uppdrag att upprätta en
verksamhetsplan för år 2018 för fritidsavdelningen samt att redovisa den för
utskottet och kommunstyrelsen.
Fritidschefen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för fritidsavdelningen år
2018.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad fritidschef Tomas Ekström 2018-03-22, Verksamhetsplan 2018
för fritidsavdelningen.
Förslag till verksamhetsplan för fritidsavdelningen år 2018.
Skrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson, Verksamhetsplan för
fritidsavdelningen år 2018
Expedierats till:
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 13

Dnr 2018/00157

Förslag till nationaldagstalare 2018

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att kommunstyrelsens presidium, tillsammans
med kulturavdelningen, ska planera kommunens nationaldagsfirande, inklusive val av
nationaldagstalare.
Bakgrund

Den 6 juni hålls ett nationaldagstal av en person med koppling till Mariestads
kommun. Förslagen på personer som är aktuella att kontakta med en förfrågan om
att hålla nationaldagstalet har upprättats samråd mellan kulturavdelningen,
fritidsavdelningen, tillväxtenheten och kommunikationsenheten.
Kultur- och fritidsutskottet har att besluta om vilka som ska tillfrågas för att hålla
nationaldagstalet 2018.
Behandling på sammanträdet

Linnéa Wall (S) yrkar på följande prioritering av förslag till nationaldagstalare:
- Birgitta Andersson
- Margret Josefsson
- Tina Holmström
Morgan Forsberg (KD) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket även är
utskottets beslut.
Ordförande Janne Jansson (S) ställer förslagen under proposition och finner att
utskottet beslutar i enlighet med kommunchefens förslag till beslut.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kultursamordnare Martin Hermansson 2018-03-20,
Nationaldagen 2018.
Sammanställning över tidigare nationaldagstalare åren 1995-2017.
Expedierats till:
Kulturchef Maria Henriksson
Kultursamordnare Martin Hermansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 14

Dnr 2017/00204

Arv till Vadsbo museum- Hur dessa medel ska nyttjas i
verksamheten

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur och fritidsutskottet godkänner upprättat förslag till åtgärder och inköp för
perioden 2018-01-01 till och med 2018-08-31.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet konstaterade 2018-02-06 att arvet efter Dagny Beckeman
ska användas för att stödja det långsiktiga samlingsförvaltningsarbetet på Vadsbo
museum.
Kulturavdelningen ska återkomma löpande (en gång/halvår) till utskottet med
redogörelser över hur museet planerar att använda och fördela arvet inom
verksamheten för att utskottet ska kunna fatta beslut gällande prioritering.
Museichef Linda Svensson har upprättat en sammanställning över förslag till åtgärder
och inköp för perioden 2018-01-01 till och med 2018-08-31.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Museichef Linda Svensson 2018-03-22, Arv till Vadsbo
museum – användning av medel till samlingsåtgärder.
Sammanställning över förslag till åtgärder och inköp för perioden 2018-01-01 till och
med 2018-08-31.
Dagny Beckemans testamente.
Expedierats till:
Kulturchef Maria Henriksson
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 15

Dnr 2017/00332

Information om ny museilag

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Den 1 augusti 2017 trädde lagen som reglerar offentligstyrda museer i kraft. I den
fastställs att museerna ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja
kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.
Museilagen berör statliga, regionala och kommunala museer samt de som har
styrelser som till hälften består av ledamöter som är utsedda av stat, kommun eller
landsting. Lagen definierar vad museernas ändamål ska vara och hur
ansvarsfördelningen ser ut. Den beskriver även hur museerna ska förhålla sig till den
publika verksamheten, arbete med kunskapsuppbyggande samt att museerna aktivt
ska arbeta med samlingsförvaltning.
I den nya kommunallagen (som gäller från och med 1 januari 2018) har ändringar
gjorts som möjliggör avgiftsfria utlån/ inlån av föremål mellan olika institutioner i det
allmänna museiväsendet.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2017-09-27, Ny museilag
(2017:563) från den 1 augusti
Museilag 2017:563
Svenska museers sammanställning av ny museilag
Expedierats till:
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 16

Dnr 3384

Information på sammanträdet

Donation av skulptur skapad av Bengt Olsson (Dnr 2018/154)

Det har inkommit ett donationsbrev till Mariestads kommun från Konstnären Bengt
Olson och Christiane Fulconis Olson Stiftelse som på uppdrag av konstnären Bengt
Olson donerar en skulptur i bågformad blästrad betong.
Skulpturen är ca 2,5 m hög. Skulpturen är för närvarande placerad i Kristinehamns
kommun (det är inte samma skulptur som Kristinehamns kommun har köpt av
samma konstnär). Donationen villkoras av att kommunen och konstnären skall vara
överens om placering, orientering och eventuell belysning och att kommunen kan
bekosta transport och anläggningskostnader. Transport och anläggningskostnad
beräknas uppgå till cirka 50 tkr.
Förslag till placering av skulpturen är inre hamnen i Mariestads centralort.
Bengt Olson är en av Sveriges riktigt stora nu levande konstnärer. Som konstnär är
han i särklass den konstnär i alla kategorier som har gjort flest offentliga
utsmyckningar i Paris. Stora delar av hans konstnärskap har inspirerats av färger och
former från Vänerstranden. Han utbildades vid Valands konstskola och var elev till
storheter som Endre Nemes och väl i Paris till Fernand Léger. Bengt Olson har levt
och verkat i Paris och Frankrike sedan 1960-talet. Under många år har han spenderat
sina somrar i Sjötorp där han har sitt sommarboende med ateljé.
Målarbete: Strategi för fritidsgårdarna (Dnr 2017/115)

Fritidschef Tomas Ekström informerar om kommunstyrelsens mål för innevarande
år att utarbeta en strategi för fritidsgårdarna.
Fritidschefen och utskottet diskuterar vad denna strategi ska innefatta.

Expedierats till:
Kulturchef Maria Henriksson
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 17

Dnr 2018/00056

Anmälan av delegationsbeslut
Museichefens delegationsbeslut avseende gallring av museiföremål.
Delegationsbeslutet avser följande föremål:
Dnr. 2018.03 Bandvävstol
Dnr. 2018.05 Bandvävstol
Dnr. 2018.06 Linhäckla
Dnr. 2018.07 Garnvinda
Dnr 2018.08 Garnvinda

Expedierats till:
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12

