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Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Hovden, Stadshuset 13.15-14.35

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Ida Ekeroth (S)
Johan Gotthardsson (L)
Rune Skogsberg (C)
Mats Karlsson (MP)

ordförande
1:e vice ordförande
ledamot
tjänstgörande ersättare
tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Therese Boman Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Monica Kindberg (V)
Nils Farken (S)

adjungerad
adjungerad
adjungerad
Adjungerad

Ragnhild Brandstedt
Tomas Ekström
Linda Svensson
Anneli Bergqvist

bibliotekschef § 37
fritidschef §§38-43
museichef §§44-46
sekreterare

Justerare

Mats Karlsson

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Anneli Bergqvist
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Mats Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 37-47

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
2018-10-09

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2018-10-09

Anslagsdatum

2018-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Anneli Bergqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2018-11-06

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-10-09

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 37

Dnr 2018/00074

Handlingar att anmäla

Inbjudningar

1.

Delregional kulturpolitisk dialog mellan Skaraborgs kommunalförbund och
Västra Götalandsregionen den 21 november i Skövde.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att Ida Ekeroth (S) deltar.

2.

Museilagen som hävstång för demokratin, konferens på Göteborgs
stadsmuseum 28 november.

Beslut om utbetalning av stöd till fritidsverksamhet 2018

Myndigheten för ungdomsfrågor har beslutat att ge Mariestads kommun stöd till
fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet med 81 103 kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 38

Dnr 2018/00336

Åtgärder för att förbättra akustiken i Kronstrandsrummet i
stadsbiblioteket

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner de föreslagna åtgärderna för att förbättra
akustiken i Kronstrandsrummet i stadsbiblioteket.
2. Kostnaden, 150 000 kr, finansieras med kulturavdelningens investeringsbudget
för år 2018.
3. Kapitalkostnaderna inarbetas inom ramen för kultur- och fritidsutskottets
budget. .
Bakgrund

Kronstrandsrummet med sin speciella karaktär behöver en ansiktslyftning vad gäller
akustiken. Detta planerades ingå i upprustning av biblioteket som skedde 2016-2017
men fick strykas då bibliotekets investeringsbudget halverades strax före
projektstarten.
Sedan salen fräschades upp för ca 10 år sedan har det varit stora problem med
akustiken. Tidigare fanns hellånga fodrade draperier vid fönsterväggen, tjock matta
och textiltapet, allt detta togs bort i uppfräschningen. Internt används rummet i viss
mån trots det svåra ljudet. Uthyrningen är numer minimal eftersom det är ständiga
klagomål och andra lokaler väljs istället.
Processen att ta in offerter för ljudabsorbenter till väggarna samt draperier till
fönsterväggen är påbörjad. Några mindre ingrepp kring el och återupphängning av
Kronstrands konst ingår i arbetet. Tanken är att rummets karaktär ska påverkas
minimalt.
Kulturavdelningen har investeringsmedel till de föreslagna åtgärderna, däremot
ansöks om täckning för kapitalkostnader.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2018-09-28,
Åtgärder för att förbättra akustiken i Kronstrandsrummet i stadsbiblioteket
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-10-01, Åtgärder
för att förbättra akustiken i Kronstrandsrummet i stadsbiblioteket
Kostnadsberäkning
Kommunstyrelsen
Expedierats till: (Bibliotekschef Ragnhild Brandstedt)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 39

Dnr 2018/00312

Finansiering badhusets gym

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att inköpa ny gymutrustning till badhuset enligt offert.
Kostnaden, 155 tusen kronor, finansieras ur årets nettoresultat för utomhusbadet
Ekudden.
Bakgrund

I samband med ombyggnationen av badhuset förstördes en del äldre utrustning i
badhusets gym samtidigt som lokalen minskades något p.g.a. flyttade brandzoner.
För att bättre kunna utnyttja utrymmet och utveckla verksamheten vill fritidschefen
skapa ett gym med inriktning på rehab och folkhälsa vilket kräver uppdatering av
vissa delar av gymutrustningen för att säkerställa fortsatta intäkter på 25% av
badhusets totala intäktsfinansiering.
Företaget STI Fitness har lämnat offert på utrustning som är särskilt inriktad på gym
för rehab och folkhälsa med en totalsumma på 155 tusen kronor.
Fritidschefen har fört diskussioner med ansvariga för badhusombyggnationen om det
finns möjlighet att rymma kostnaden i badhusprojektet och fått svaret att det inte är
möjligt.
Eftersom badhuset p.g.a. ombyggnationen inte har varit öppet under våren finns det
ett stort underskott i intäkterna för i år. Utomhusbadet Ekudden har tack vare det
fina vädret ett nettoöverskott på intäktssidan med 257 tusen kronor. Med en
finansiering av gymutrustningen ur detta överskott kommer det totala underskottet
för badanläggningarna (badhus och utomhusbad) att öka med motsvarande summa.
Därav fritidschefens begäran om ianspråktagande av medel ur utomhusbadets
nettoöverskott.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-25, Begäran om
ianspråktagande av medel ur utomhusbadets budget
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-26, Begäran
om ianspråktagande av medel ur utomhusbadets budget
Offert ny gymutrustning.
Kommunstyrelsen
Expedierats till:
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 40

Dnr 2018/00308

Revidering av policydokumentet Regler för uthyrning av lokaler
för föreningsverksamhet

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget yttrande.
2. Inför kommunstyrelsen behandling av ärendet ska policydokumentet ”Regler för
uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet” revideras med nya hyresnivåer.
Bakgrund

Fritidskontoret har i sin verksamhet policydokumentet ”Regler för uthyrning av
lokaler för föreningsverksamhet”
I samband med att två nya idrottshallar har tillkommit samt att tre gymnastiksalar har
försvunnit har fritidschefen gjort en översyn av regler för uthyrning av fritidslokaler.
Revideringen är mest av tekniskt art och förändrar inte förutsättningarna för
uthyrning av fritidslokaler.
Föreslagna förändringarna är markerade med röd text i dokumentet.
Dokumentet kommer efter beslut att redigeras i enlighet med beslutade förändringar.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-25, Revidering av
policydokumentet ”Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet”
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-26,
Revidering av policydokumentet ”Regler för uthyrning av lokaler för
föreningsverksamhet”
Regler för uthyrning av lokaler för föreningsverksamhet
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 41

Dnr 2018/00337

Revidering av policydokumentet Regler för kommunalt
föreningsbidrag

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till reviderat
policydokument ”Regler för kommunalt föreningsbidrag”.
2. Inför kommunstyrelsen behandling av ärendet ska policydokumentet ”Regler för
kommunalt föreningsbidrag” kompletteras med att ansökande förening ska
bifoga eget program för drog- och alkoholförebyggande arbete i föreningen.
Bakgrund

Fritidskontoret har i sin verksamhet policydokumentet ”Regler för kommunalt
föreningsbidrag”.
I samband med att två nya idrottshallar har tillkommit samt att tre gymnastiksalar har
försvunnit har fritidschefen sett över och reviderat regelverket för kommunalt
föreningsbidrag.
Revideringen är mest av tekniskt art och förändrar inte utformningen av reglerna för
bidrag.
Föreslagna förändringarna är markerade med röd text i dokumenten.
Dokumenten kommer efter beslut att redigeras i enlighet med beslutade
förändringar.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-26, Revidering av
policydokumentet Regler för kommunalt föreningsbidrag
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-27,
Revidering av policydokumentet Regler för kommunalt föreningsbidrag
Regler för kommunalt föreningsbidrag
Kommunstyrelsen
Expedierats till:
(Fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 8

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 42

Dnr 2018/00167

Motion om pluspolarkort

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att införa ett så kallat PlusPolarekort.
Kostnaden, 20 000 kronor, finansieras ur fritidsavdelningens ordinarie budget.
Motionen har därmed bifallits.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige där hon föreslår att Mariestads kommun inför ett s k
PlusPolarekort enligt Lidköpings modell. Syftet med ett PlusPolarekort är att skapa
möjligheter för personer med funktionshinder som besöker kultur- och fritidsutbud
att låta ledsagare/medföljare följa med utan entrékostnad.
Lidköping har en modell för detta på sin hemsida där man kan ansöka om
PluPolarekort och där kultur- och fritidsföreningar kan ansluta sig till kortet.
För att införa PlusPolarekortet enligt ”Lidköpingsmodellen” krävs en särskild e-tjänst
på Mariestads kommuns hemsida. IT-chefen, Christofer Olsson, har lämnat offert på
en sådan e-tjänst där engångskostnaden för implementering på kommunens hemsida
är 20 000 kronor.
Fritidsavdelningen föreslås bekosta tjänsten och ansvara för det praktiska som
registrering och utlämning av kort samt att se till att kommunens kultur- och
fritidsföreningar ansluter sig till tjänsten.
Behandling på sammanträdet

Ida Ekeroth (S) tillstyrker förslag till beslut.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-25, Motion om
införande av PlusPolarekort
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-26, Motion
om införande av PlusPolarekort
Offert E-tjänst för Pluspolarekort
Expedierats till:
Kommunfullmäktige
(fritidschef Tomas Ekström, socialchef Lotta Hjoberg, ekonom Ida Nilsson, Marie Engström Rosengren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 43

Dnr 2018/00334

Ansökan om bidrag för ny värmepump till Vänershof klubbstuga

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen avslår Mariestads Bollklubbs ansökan om bidrag till värmepump.
Bakgrund

Mariestads Bollklubb (MBK) har inkommit med en ansökan om bidrag med 65 000
kronor till kostnader för ny värmepump i sin klubbstuga.
MBK äger klubbstugan som står på ofri grund på Vänershofs idrottsplats.
Föreningen har vissa intäkter för stugan då den hyrs ut till privata och andra
föreningar.
I samband med förhandlingarna 2014 med MBK om nytt drift- och skötselavtal
uppstod en konflikt där MBK:s krav på ersättning inte var i nivå med vad kommunen
erbjöd. Ärendet gick till Ksau som också avvisade MBK:s krav på ersättningsnivå.
För att hitta en möjlighet till förlikning erbjöds MBK i de fortsatta
avtalsförhandlingarna att kommunen skulle ta över ägandet och ansvaret för
klubbstugan. Ett erbjudande som avvisades från MBK:s sida. I samband med detta
gjordes det helt klart att kommunen inte ska ha något som helst ansvar för
klubbstugan. Ett besked som MBK accepterade fullt ut. Det nya drift- och
skötselavtalet fullföljdes senare utan förändringar av ersättningsnivån och med MBK
som fortsatt ägare av klubbstugan.
MBK är inte berättigade till anläggningsbidrag för klubbstugan enligt regelverket men
kan ansöka om ett hyresbidrag om 5000 kronor per år.
MBK har redan genomfört bytet av luftvärmepumpen.
Med hänsyn till att klubbstugan är MBK:s eget ansvar är det fritidschefens
uppfattning att inget bidrag för ny värmepump ska beviljas.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2018-09-27, Ansökan om
bidrag för ny värmepump till Vänershof klubbstuga
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-27,
Ansökan om bidrag för ny värmepump till Vänershof klubbstuga
Ansökan om värmepump till Vänershof klubbstuga
Expedierats till:
Kommunstyrelsen
(Fritidschef Tomas Ekström, Mariestads bollklubb)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 44

Dnr 2017/00204

Delredovisning av arv till Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur och fritidsutskottet noterar informationen.
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 2018-09-01 till och med 2019-03-01.
Slutredovisningen av dödsboet den 6 september har gett ett tillägg på 25072 kr.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av museichef Linda Svensson 2018-09-27, Delredovisning
av arv till Vadsbo museum
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2018-09-27,
Delredovisning av arv till Vadsbo museum
Sammanställning över förslag till åtgärder och inköp för perioden 2018-09-01 till och
med 2019-03-01.
Dagny Beckemans testamente.
Expedierats till:
Museichef Linda Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 45

Dnr 2018/00056

Yttrande Gallring av vagnar och ett stort antal mindre föremål

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Vadsbo Hembygds- och Fornminnesförening har inkommit med ett yttrande
angående gallring av vagnar och ett stort antal mindre föremål.
Underlag för beslut

Remissyttrande Gallring av vagnar och ett stort antal mindre föremål, 2018-05-17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 46

Dnr 3384

Information på sammanträdet

Muséets 110-årsjubileum

Museichefen informerar om Vadsbo museums 100-årsjubileum som firades 14-15
september.
Information om databasen

Museichefen informerar om museets bilddatabas.
Skulpturen av Bengt Olsson

Skulpturen börjar komma på plats och en invigning är under planering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 47

Dnr 19868

Uppdrag till kulturchefen

Möte med referensgruppen för Vadsbo museum

Kultur- och fritidsutskottet ger museichefen i uppdrag att kalla till ett möte med
referensgruppen för Vadsbo museum.
Bidrag för sänkt musikskoleavgift

Kultur- och fritidsutskottet ger musikskolechefen i uppdrag att informera utskottet
om musikskolan sökt och fått bidrag för att kunna sänka musikskoleavgiften.
Expedierats till:
Museichef Linda Svensson
Musikskolechef Kajsa Stenberg Axelsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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