Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-10-06

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, tisdagen den 6 oktober 2015 kl 13:15 – 14.45

Beslutande

Ida Ekeroth (S)
Johan Gotthardsson (FP)
Morgan Forsberg (KD)
Marianne Kjellquist (S)

ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Therése Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Fredrik Marcusson (S)
Maria Henriksson
Tomas Ekström
Malin Eriksson

adjungerad
adjungerad
adjungerad
kulturchef
fritidschef
sekreterare

§§ 76-77
§ 75

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Ida Ekeroth
Justerande

Johan Gotthardsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 73-79

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2015-10-06

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2015-10-06

Anslagsdatum

2015-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontorets arkiv, Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2015-11-11
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 73

KS 2015/00335

Handlingar att anmäla
Inbjudan till samråd – Nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan

Förvaltningschefer och intresserade politiker på kommunal nivå bjuds in till samråd för
framtagande av en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.
Samrådet genomförs i Göteborg den 1 december 2015, mellan klockan 13-15.30.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att skicka två representanter från utskottet att delta
vid samrådet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 74

Inbjudningar

Ideell kraft för framtiden – samverkan kommuner och föreningar

Det ideella kulturarvet och kommuner bjuder in till fyra seminarier under november
månad 2015. Mariestads kommun är medarrangör vid seminariet den 19 november.
Seminarierna ses som ett startskott på en långsiktig samverkan mellan kommunerna och
dess ideella aktörer där målet är att skapa möjlighet för möten och ge en gemensam
kunskap om varandras förutsättningar och spelregler.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 75

KS 2015/00351

Särskilt bidrag till bygdegårdsföreningar

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte införa ett särskilt bidrag till
bygdegårdsföreningarna i Mariestads kommun.
Bakgrund

Kultur- och fritidsutskottet har begärt en utredning om möjligheten att införa ett
särskilt bidrag till kommunens bygdegårdsföreningar.
I diskussionerna som föregått uppdraget om utredning, har utskottet motiverat
bidraget som en form av landsbygdsstöd för att förstärka och utöka tillgängligheten
till samlingslokaler på landsbygden. Mot bakgrund av den motiveringen menar
fritidschefen att det tänkta bidraget inte passar in i fritidskontorets ansvar för
föreningsbidrag. Fritidschefen föreslår att bidraget bör hanteras av kommunstyrelsen
tillsammans med övriga landsbygdsfrågor.
För närvarande finns det sex bygdegårdsföreningar i Mariestads kommun som är
berättigade till det föreslagna bidraget; Ekby, Färed, Lugnås, Lyrestad och Sjötorp
och Torsö.
Behandling på sammanträdet

Marianne Kjellquist (S) yrkar att kultur- och fritidsutskottet inte ska införa ett särskilt
bidrag till bygdegårdsföreningarna i Mariestads kommun.
Morgan Forsberg (KD) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket är att
införa ett särskilt bidrag till bygdegårdsföreningarna i Mariestads kommun med 10
000 kronor per förening och år från och med år 2016.
Ordförande Ida Ekeroth (S) ställer förslagen under proposition och finner att
utskottet beslutar enligt Marianne Kjellquists (S) förslag.
Omröstning begärs och genomförs i enlighet med följande av kultur- och
fritidsutskottets godkända propositionsordning.
Den som vill att utskottet ska besluta i enlighet med Marianne Kjellquists (S)
avslagsyrkande röstar ja. Den som vill att utskottet ska besluta i enlighet med Morgan
Forsbergs (KD) tillstyrkande av kommunchefens förslag röstar nej.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 75 (forts).

Vid omröstningen avges 2 ja-röster och 2 nej-röster. Mot bakgrund av att
ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal har kultur-och fritidsutskottet
därmed beslutat i enlighet med Marianne Kjellquists (S) förslag att inte införa
ett särskilt bidrag till bygdegårdsföreningar i Mariestads kommun.
Hur var och en har röstat framgår av den bilagda omröstningslistan,
protokollsbilaga 1.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-09-11, Särskilt bidrag
till bygdegårdsföreningar i Mariestads kommun
Protokollsutdrag Kfu § 69/15, Särskilt bidrag till hembygdsföreningar i
Mariestads kommun
Expedieras till:
fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 76

KS 2015/00316

Upprustning av stadsbiblioteket

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att till nästa
sammanträde, den 10 november, presentera konsekvenserna av investeringarna i
driftbudgeten.
Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2015-05-05 fick kommunchefen i
uppdrag att utreda kostnaderna för en upprustning av stadsbiblioteket gällande både
inventarier och fastighet (Kfu § 51/5). Uppdraget delegerades till kulturavdelningen.
Upprustningen i den delen som avser inventarier redovisades på utskottets sammanträde
i september och uppgår till en kostnad om 3 mnkr. Utskottet beslutade vid detta
sammanträde att begära en komplettering avseende fastighetsavdelningens kostnader
kring ytskikt och energisparåtgärder. Fastighetsavdelningen har kompletterat tidigare
utredning med följande uppgifter:
-

Installation av ventilationsaggregat inkl. håltagningar
och kanaldragningar på entréplan

ca 800 tkr

-

Installation av ventilationsaggregat inkl. håltagningar
och kanaldragningar plan 1

ca 1.4 mnkr

-

Installation av ventilationsaggregat inkl. håltagningar
och kanaldragningar i källaren

ca 400 tkr

-

Renovering wc

ca 300 tkr

-

Byte undertak

ca 600 tkr

-

Byte golv

ca 1.5 mnkr
_________

Totalt:

ca 5 mnkr

Summan om 5 mnkr ligger utöver de tidigare redovisade kostnaderna från
fastighetsavdelningen om ca 1 mnkr. Den totala summan för beräknade kostnader för
fastighetsavdelningens räkning uppgår således till ca 6 mnkr.
Sedan tidigare har biblioteket redovisat följande behov:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 76 (forts).

-

Bokhyllor
(Bokhyllor till hela biblioteket inkl. belysning)

ca 1.8 mnkr

-

Övriga publika möbler
(Tidskriftshyllor, sittmöbler, bokvagnar, höj- och sänkbara
bord till publika datorer, skyltningsmöbler)

ca 600 tkr

Övrigt
(Akustik i Kronstrandsrummet, kontorsmöbler, fönsterbehandling i form av solskydd/gardiner, upprustning av
entrén, enhetligt skyltsystem inkl. blindskrift, it-uttag, extra
personaltid, utsmyckning på bl a barnavdelningen, lokalhyra
vid tillfällig flytt)

ca 600 tkr

-

_________
Totalt:

ca 3 mnkr

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson (kommunchefens förslag
till beslut ) 2015-09-25, Upprustning av stadsbiblioteket
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-09-23, Utredning av
kostnader för upprustning av biblioteket
Protokollsutdrag KFu § 70/15, Upprustning av stadsbiblioteket
Tjänsteskrivelse upprättad av Ragnhild Brandstedt 2015-08-26, Utredning av
kostnader för upprustning av stadsbiblioteket
Skrivelse upprättad av fastighetschef Bo Theorén 2015-08-26, Kostnader för
upprustning av biblioteket - fastigheten

Expedieras till:
kommunchef Lars Arvidsson
kulturchef Maria Henriksson
bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
fastighetschef Bo Theorén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 77

KS 2015/00236

Finansiering av tillsvidareanställning av konservator på
Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen i uppdrag att konsekvensbeskriva
finansieringen av en konservator inom ramen för anslagna medel 2016 och framåt.
Bakgrund

På kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 5 maj fick kommunchefen i uppdrag
att utreda förutsättningar och kostnader för att tillsvidareanställa en konservator.
Uppdraget delegerades till kulturavdelningen och återrapporterades till utskottet den 2
juni.
Sammanfattningsvis kan en konservator i form av tjänsten ”samlingsansvarig”
finansieras inom fritidsavdelningens befintliga budget under 2015. För år 2016 kan
verksamheten, inom ramen för budgeten, fortsättningsvis finansiera tjänsten till en
summa om 200 tkr, men behöver ramtillskott om 190 tkr då tjänsten totalt uppgår till en
kostnad om 390 tkr per år.
På begäran har rekryteringsprocessen av en samlingsansvarig påbörjats och kommer
vara avslutad i början av oktober. Ett fastställande av hur tjänsten ska finansieras bör
klarläggas.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-25 (kommunchefens
förslag till beslut), Finansiering av tillsvidareanställning av konservator på Vadsbo
museum
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-09-22, Finansiering
tillsvidareanställning av konservator Vadsbo museum
Protokollsutdrag Ks § 166/15, Tillsvidareanställning konservator på Vadsbo museum
Protokollsutdrag Kfu § 56/15, Återrapportering uppdrag: Tillsvidareanställning
konservator
Protokollsutdrag Kfu § 51/15, Uppdrag till kommunchefen - Konservator

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
museichef Linda Svensson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 78

KS 2014/00320

Medborgarförslag om avgiftsfri kulturskola för barn

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget om en avgiftsfri kulturskola
inte längre är aktuellt, då ärendet att inrätta en kulturskola i Mariestads kommun tills
vidare har avslutats (Kfu § 31/15).
Bakgrund

I oktober 2014 inkom det ett medborgarförslag angående avgiftsfri kulturskola. Ärendet
överlämnades till kommunstyrelsen för beredning och musikskolechefen inom sektor
ledning fick i uppdrag att bereda ärendet. Musikskolechefen ställde sig i sitt svar positiv
till en avgiftsfri musikskola vilket hon menade skulle möjliggör för fler grupper i
samhället att få tillgång till verksamheten och det skulle även stärka varumärket
Mariestad.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott med syfte att lämna in ett
tydligt svar på medborgarförslaget, då förslaget i den upprättade tjänsteskrivelsen avsåg en
avgiftsfri musikskola och inte en avgiftfri musikskola. Anledningen till att skrivelsen
hänvisade till en avgiftsfri musikskola, var för att det vid tillfället inte fanns någon
kulturskola i Mariestads kommun, även om det parallellt pågick en utredning om
möjligheter till att etablera en sådan. Ärendet om etablering av kulturskola avslutades
dock tills vidare på kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 7 april 2015.
Medborgarförslaget om en avgiftsfri kulturskola är i dagsläget inte längre aktuellt eftersom
det inte finns någon kulturskola i Mariestads kommun
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-09-25 (kommunchefens
förslag till beslut), Medborgarförslag om avgiftsfri kulturskola
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-09-22, Uppföljning yttrande
om medborgarförslag gällande avgiftsfri kulturskola
Protokollsutdrag Ksau § 21/15, Medborgarförslag om avgiftsfri musikskola
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-01-05, Kompletterande
yttrande om medborgarförslag gällande avgiftsfri musikskola

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 78 (forts).

Skrivelse upprättad av musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson 2015-01-15,
Medborgarförslag om avgiftsfri musikskola

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson
Åsa Tivemo

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 79

Information på sammanträdet

Bertha Petterssons hus – kreativ miljö för utveckling och kommunikation

Allékonstföreningen och konstnärerna som verkar i Bertha Pettersson hus har
via Marianne Förars och Gun-Britt Mimmi Sandberg inkommit med en
skrivelse till kommunstyrelsen kring möjliga framtida användningsområden för
Bertha Petterssons hus.

Expedieras till:
Marianne Förars

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Protokollsbilaga 1

Omröstning § 75
Namn och parti

JA

NEJ

Johan Gotthardsson (FP)

X

Morgan Forsberg (KD)

X

Marianne Kjellquist (S)

X

Ida Ekeroth (S)

X

Johan Abrahamsson (M)
Summa

Justerandes signatur

Avstår

Frånv.

X
2

2

Utdragsbestyrkande

1

