Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hembygdsgården Persgården, Karleby, klockan 14.00 – 16.25

Beslutande

Övriga deltagande

Johan Abrahamsson (M)
Ida Ekeroth (S)
Marianne Kjellquist (S)
Johan Gotthardsson (FP)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot

Therése Nordlie (C)
Maria Henriksson
Tomas Ekström
Åke Möller
Truls Wiberg
Malin Eriksson

adjungerad
kulturchef
fritidschef §§ 59-60
v. ordf. Leksberg Ullervad hemb.för. § 52
ordf. Leksberg Ullervad hemb.för. § 52
sekreterare

Utses att justera

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

52 - 64

Malin Eriksson
Ordförande

.........................................................................................................................................

Johan Abrahamsson
Justerande

.........................................................................................................................................

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 52

Information om Ullervad Leksbergs hembygdsförening
__________________________________________________________________________________________________________________________

Åke Möller, vice ordförande i Ullervad Leksbergs hembygdsförening informerar om den
nyinvigda kulturstigen i Karleby, om hembygsdföreningen och dess verksamhet samt om
bygden kring Karleby.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 53

Handlingar att anmäla
__________________________________________________________________________________________________________________________

Studieförbunden i Mariestad

Sammanställning över studieförbundens verksamhet för att på ett överskådligt sätt visa vilken verksamhet som bedrivs inom folkbildningen.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 54

KS 2015/195

Ideell kraft för framtiden – samverkan mellan kommuner och
föreningar
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet accepterar förfrågan om att stå för värdskapet för seminariet
”Ideell kraft för framtiden – samverkan föreningar och kommuner” den 19 november 2015.
Bakgrund

Mariestads kommun har under våren blivit kontaktad av hembygdsförbunden i Västra Götaland och Innovatum med förfrågan om att vara medarrangör i ett av fyra parallella seminarier i regionen under temat ”Ideell kraft – samverkan föreningar och kommuner”. Övriga kommuner som ska arrangera samma seminarium är Vårgårda, Mellerud och Kungälv. Ett informationsmöte har ägt rum där fullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande deltog.
Seminariet som ska arrangeras handlar om det ideella kulturarvet och hur samarbetet med
kommuner och andra aktörer i framtiden ska formas. Seminariet kommer att behandla följande frågor:





Behovet av en närmare och tydligare kontakt med kommunerna.
En gemensam omvärldsbevakning och hur samverkan förhåller sig till den
Europeiska koden (förhållandet mellan det offentliga och ideella i samverkan), den regionala överenskommelsen och den regionala kulturplanen
med mera.
Seminariet ska också bidra till ett erfarenhetsutbyte.

Seminariet ska ske i processform med fokus på medskapande och delaktighet.
I värdskapet förväntas att:





Kommunen kommunicerar vikten och värdet av den ideella kraften som
en tillgång.
Kommunen bidrar med ett brett deltagande från den offentliga sektorn.
Kommunen avsätter en lokal kontaktperson för avstämning.
Kommunen tillhandahåller en flexibel möteslokal (bord och stolar kan
möbleras) för 50-80 personer.

Seminariet i Mariestad är planerat till den 19 november förslagsvis i Trädgårdens skola.
Värdet i att upprätthålla och stärka den ideella kraften som stöttar kulturarvet är en viktig
fråga för framtiden, inte minst i det kulturlandskap till vilken Mariestads kommun och närliggande kommuner tillhör. Frågan kring kulturarv bottnar i identitet och tillhörighet vilket
är viktiga förutsättningar för att stärka det växande framtida samhället. Seminariet är därför
angeläget och bör prioriteras av Mariestads kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 54 (forts).
______________________________________________________

Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-05-20, Ideell kraft för framtiden – samverkan kommuner och föreningar
Ideell kraft för framtiden – samverkan kommuner och föreningar. Förfrågan från Västergötlands hembygdsförbund m fl om att vara med och arrangera och bjuda in till seminarium
i november 2015
E-post från Jan-Olof Berglund, ordförande i Västergötlands hembygdsförbund med förfrågan om information om seminariet Ideell kraft för framtiden
______________________________________________________

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
kultursamordnare Martin Hermansson
Jan-Olof Berglund, Västergötlands hembygdsförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 55

KS 2015/159

Återrapportering uppdrag: Bokning/adminstration av mobil scen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bokningen av den mobila scenen ska ske via
Medborgarkontoret.

2.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar vidare att ge kommunchefen i uppdrag att initiera
en inventering av platser i kommunen där den mobila scenen är lämplig att placera.

Bakgrund

Den 7 april beslutade kultur- och fritidsustkottet att under år 2016 köpa in en mobil scen.
Utskottet beslutade vid samma sammanträde att under 2015 hyra in en mobil scen vid behov. Fritidschef Tomas Ekström fick i uppdrag att lämna ett förslag på regelverk för uthyrning av den mobila scenen.
Vid utskottets sammanträde den 5 maj antogs regelverket för vidareuthyrning av mobil scen
och i samband med detta fick kommunchefen i uppdrag att utreda vem som ska administrera bokningen av den mobila scenen. Återrapportering ska ske på utskottets möte den 2
juni.
I fritidschefen skrivelse och förslag till regelverk för vidareuthyrdning av mobil scen föreslås
att teatersamordnaren ska administrera bokningen. Eftersom scenen ska monteras av Allmusik, räcker det att den som tar emot bokningar bara har generell övergripande information. Specifik information om scenen och eventuell utrustning hämtas hos Allmusik. Avgörande är därför att det finns stor tillgänglighet till att boka scenen.
Kommunens eget medborgarkontor har öppet på kontorstid året om och har tilluppdrag att
ge service och information till medborgarna. Lämpligast vore det därför om bokningen gick
via medborgarkontoret.
För att medborgarkontoret ska kunna ge en bra service i samband med bokdning av scenen,
rekommenderar kulturavdelningen att en sammanställning görs kring lämpliga platser där
scenen med lätthet kan placeras i kommunen, då det är sannolikt att det i anslutning till
denna typ av arrangemang kan bli aktuellt med till exempel polistillstånd (för tillgång till offentligt utrymme), avspärrning och möjlighet att ställa upp toaletter.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-05-19, Utreda vem/vilka som ska adminstrera bokningen av mobil scen
______________________________________________________

Expedieras till:
kommunchef Lars Arvidsson
chef för medborgarkontoret Malin Kvarnrud, kommunikationschef Annika Björklund
teatersamordnare Magnus Nilsson, kulturchef Maria Henriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 56

KS 2015/236

Återrapportering uppdrag: Tillsvidareanställning konservator
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen
Bakgrund

I samband med kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 5 maj 2015 fick kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att tillsvidareanställa en konservator. Återrapportering ska ske på utskottets möte den 2 juni.
En konservator i form av tjänsten ”samlingsansvarig” kan finansieras inom rådande budgetram under 2015. För 2016 behöver verksamheten stöd från kommunstyrelsen med 190
tkr. För att fullt följa god samlingsförvaltning bör ytterligare två tjänster om 75 procent tillsättas; en tjänst pedagog/kommunikatör och en tjänst som vaktmästare/städ. För detta tillkommer ytterligare en kostnad på 681 tkr.
Enligt Vadsbo museums handlingsprogram bedöms behovet av konservator att ligga på en
tjänst om 50 procent för att klara miniminivå. Eftersom museet är en liten verksamhet föreslås i utredningen att man anställer personal som har stor bredd i sin yrkeskunskap, och som
i sitt uppdrag kan täcka upp för flertal kompetenser. För att uppnå god samlingsförvaltning
bör en konservatortjänst därför kopplas ihop med ytterligare arbetsuppgifter som förutom
konservering är registrering, antikvariskt- och arkivariskt arbete. Befattningen blir då ”samlingsansvarig” och uppgår till en tjänst om 75 procent. Beaktas bör att en god samlingsförvaltning kräver ett långsiktigt hållbart arbete där stora konserveringsinsatser kostar mer än
en god förvaltning.
En tjänst för en samlingsansvarig om 75 procent omfattar en kostnad på 390 tkr. Nuvarande konservatortjänst är en projektanställning på 50 procent som finansieras med egna
medel, (projektmedel från Riksantikvarieämbetet samt fondmedel). Tjänsten går ut i mitten
av oktober. Därefter, om riktlinjerna för samlingsförvaltningen följs, tillkommer en kostnad
på 100 tkr för tjänsten som samlingsansvarig på 75 procent. Denna kostnad kan verksamheten bära under förutsättning att medel tas från den kvot som verksamheten fått konsekvensbeskriva om 500 tkr. Kostnaden för tjänsten som samlingsansvarig går därför att fullt
ut finansiera under 2015.
Under 2016 och framöver har verksamheten möjlighet att avsätta 200 tkr inom ram för
”samlingsansvarig” (under förutsättning att det inte sker ramförändringar). Då saknas finansiering om 190 tkr.
Vad gäller övriga personella behov på museet har handlingsprogrammet för god samlingsförvaltning följande förslag:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 56 (forts).
______________________________________________________

Museichef
Museiassistent
Timanställda museivärdar
Samlingsansvarig
Pedagog/kommunikatör
Vaktmästare/städ

75 % - finns
75 % - finns
finns
75 % - finns ej (möjlighet finns dock till en 40 %
konservatortjänst)
75 % - finns ej
75 % - finns ej

För att uppnå god samlingsförvaltning bör utöver tjänsten för samlingsansvarig tillkomma
75-procentig tjänst för pedagog/kommunikatör och en 75-procentig tjänst för vaktmästare/städ. Detta omfattar en kostnad på ytterligare 681 tkr.
För att klara en totalinventering av museets samlingar (som är ett uppdrag från kultur- och
fritidsutskottet samtfinns med i handlingsprogrammet för Vadsbo museum), finns möjlighet
att göra detta med ovan föreslagna personella resurser under förutsättning att verksamheten
då stängs ner.
Sammansfattningsvis kan en konservator i form av tjänsten ”samlingsansvarig” finansieras
under 2015. För 2016 behöver verksamheten stöd från kommunstyrelsen om 190 tkr. För
att fullt följa god samlingsförvaltning bör ytterligare två tjänster om 75 procent vardera tillkomma i form av en pedagog/kommunikatör och en vaktmästare/städ. För detta tillkommer en kostnad på ytterligare 681 tkr.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson och museichef Linda Svensson 2015-05-18, Uppdrag från kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott om att utreda kostnader för konservator
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(kulturchef Maria Henriksson)
(museichef Linda Svensson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 57

KS 2015/237

Återrapportering uppdrag: Möjligheter till sommaröppet på teatern
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

I samband med kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 5 maj 2015 fick kommunchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för möjlighet till sommaröppet på Mariestads teater. Återrapportering ska ske på mötet den 2 juni.
I dagsläget går det att hyra teatern året runt förutom en vecka under sommaren då scengolvet måste målas om. Detta brukar läggas under semestertid (ofta vecka 31-32). Tidpunkten
för målningen av golvet styrs av när målarna kan.
Under sommaren har man historiskt sett också passat på att göra reparationer och underhåll
i lokalerna. Eftersom det är sommar och lågsäsong har teatersamordnaren semester och
verksamheten har inte tagit in någon extra resurs. Föreningar har trots detta kunnat hyra in
sig, men har då fått ta ansvar själva i lokalerna. För några av dessa aktörer har det gått bra,
men många har haft svårt att få publik. De aktiviteter som vanligtvis skett på teatern under
sommaren har ofta haft barnfokus. Då även stora delar av föreningslivet ofta tar semester
under sommaren har teatern inte har hyrts ut i någon större omfattning under denna del av
året.
Sammanfattningsvis finns det, och har funnits, möjlighet för olika aktörer att hyra teatern
även under sommaren, förutom den vecka när scengolvet måste målas. Förutsättningen är
dock att var och en själva kan ta ansvar i lokalerna.
Underlag för beslut

Skrivelse av kulturchef Maria Henriksson 2015-05-19, Information. Möjlighet till sommaröppet på teatern
______________________________________________________

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson
teatersamordnare Magnus Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 58

KS 2014/40

Återrapportering uppdrag: Bertha Petterssons hus
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bertha Petterssons hus

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 5 maj fick stadsjuristen i uppdrag att utreda förutsättningarna kring Bertha Petterssons hus.
Stadsjuristen har inkommit med en skrivelse där han beskriver ärendet Bertha Petterssons
hus och stiftelsens ansökan om permutation. Permutationsansökningen har dock inte handlagts av stadsjuristen.
Stiftelsen Bertha Petterssons hus har hos Kammarkollegiet ansökt om ändring av stiftelsens
stadgar för att därefter kunna sälja fastigheten Bertha Petterssons hus.
Kammarkollegiet har vid ett flertal tillfällen, och i skiftande avseenden, begärt kompletteringar av stiftelsens permutationsansökan. Stiftelsen har upplevt stora problem med detta
och har därför vänt sig till stadsjuristen för råd och stöd. Stadsjuristen har bistått stiftelsen
med råd och stöd i nyssnämnt avseende.
Enligt uppgift från styrelseledamoten Björn Bergström är stiftelsens ansökan numera godtagen av Kammarkollegiet. Stiftelsen avvaktar Kammarkollegiets beslut i permutationsfrågan.
Stiftelsen har begärt skyndsam handläggning.
Underlag för beslut

Skrivelse av stadsjurist Rolf Sjöström 2015-05-18, Stiftelsen Bertha Petterssons hus - ansökan om permutation
______________________________________________________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
stadsjurist Rolf Sjöström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 59

KS 2015/238

Fördelning och utbetalning av anläggningsbidrag 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fördela och utbetala anläggningsbidrag till kommunens föreningar i enlighet med fritidschefens förslag med ändringen - 10 000 kr till Torsö båtklubb
och + 10 000 kr till Mariestads motorbåtsklubb.
Bakgrund

Det har inkommit 26 ansökningar om anläggningsbidrag för 2015 till fritidskontoret. Av
dessa ansökningar är 22 berättigade till anläggningsbidrag enligt regelverket och 20 föreningar föreslås erhålla bidrag. Hur förslaget till fördelning av 2015 års bidrag ser ut framgår
av bilagd sammanställning.
Totalsumman för anläggningsbidraget enligt föreslagen fördelning uppgår till 1 275 tkr vilket innebär att den föreslagna besparingen för fritidsavdelningen enligt konsekvensbeskrivning av budget 2015/16 verkställs.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-05-21, Fördelning och utbetalning av anläggningsbidrag
Sammanställning över föreningar som ansökt om anläggningsbidrag inklusive förslag till
vilka föreningar som bör erhålla bidrag
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(fritidschef Tomas Ekström)
(samtliga ansökande föreningar)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 60

KS 2015/239

Begäran om utökad budgetram för fritidsavdelningen med anledning
av ökade kapitaltjänstkostnader för badhuset och utomhusbadet
Ekudden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fritidsverksamheten kompenseras för de ökade hyreskostnaderna om 443 tkr för badhuset och utomhusbadet Ekudden som uppkommit med anledning av bland annat investeringar, nybyggnation och renovering.
Kommunchefen får i uppdrag att sammanställa samtliga förändringar inom den internhyresfinansierade verksamheten och reglera detta i anslutning till bokslutet.
Bakgrund

Fritidsavdelningen har fått besked om de nya internhyrorna efter budgetjustering och sänkning för avkastningskrav för badhuset och utomhusbadet Ekudden. Hyrorna ökar med 57
tkr för badhuset och 386 tkr för utomhusbadet Ekudden från och med 1 januari innevarande år. Efter höjning är årshyran 1 946 tkr respektive 1 284 tkr.
Ökningen beror på de investeringar som är gjorda på badhuset med nytt ventilationsaggregat och på nybyggnation och totalrenovering av hygien- personal- och försäljningsytor på
utomhusbadet Ekudden.
Fritidsavdelningen har ingen möjlighet att rymma kostnaderna i befintlig budget och äskar
därför utökad budgetram innevarande år med totalt 443 tkr för att täcka de uppkomna
kostnaderna.
Underlag för beslut

Skrivelse av fritidschef Tomas Ekström 2015-05-21, Äskande utökad budgetram på grund
av ökade kapitaltjänstkostnader för badhuset och utomhusbadet Ekudden
______________________________________________________

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(kommunchef Lars Arvidsson)
(fritidschef Tomas Ekström)
(ekonomienhetschef Jonas Eriksson)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 61

KS 2015/240

Biblioteksplan för Mariestads kommun
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Bibliotekschefen får i uppdrag att tillsammans med sektor utbildning ta fram en biblioteksplan för Mariestads kommun.
Bakgrund

Enligt 17 § i bibliotekslagen (2013:801) som trädde i kraft 2014-01-01, ska alla kommuner
anta biblioteksplaner. Den plan som Mariestads kommun har reviderades senast 2005 och
omfattar endast folkbiblioteket och är därför inte längre aktuell. Enligt 2 kap. 36 § skollagen
(2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
I korthet kan sägas att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla. De ska främja läsning
samt tillgång till litteratur och information utifrån behov och förutsättningar. Särskilt prioriterade grupper är bland annat personer med funktionsnedsättningar, personer med andra
modersmål än svenska samt barn och unga.
Stadsbiblioteket och skolan ska, tillsammans med bland annat sektor stöd och omsorg, sektor samhällsbyggnad och it-avdelningen jobba fram en biblioteksplan under 2015-2016.
Underlag för beslut

Skrivelse av bibliotekschef Ragnhild Brandstedt 2015-05-22, Biblioteksplan
Bibliotekslagen (2013:801) 17 §
Skollagen (2010:800) 2 kap. 36 §
(Kulturplan 2015-2022 för Mariestads kommun – utkast)
______________________________________________________

Expedieras till:
bibliotekschef Ragnhild Brandstedt
sektor utbildning, Carina Törnell
utbildningschef Katarina Lindberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 62

KS 2015/24

Kulturplan – beslut om remiss
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att skicka kulturplan för Mariestad 2015-2022 på remiss
till ledamöter, ersättare och adjungerade i utskottet. Då planen i stor utsträckning direkt berör verksamheter inom sektor utbildning ska även utbildningsnämnden beredas möjlighet
att yttra sig över planen.
Övriga instanser som kulturplanen remitteras till är; Kulturskaran, studieförbunden, Västra
götalandsregionens kulturkansli, kommunalförbundet Skaraborg, Kultur i Väst, Västarvet,
Kultur Ungdom, inst.för kulturvård, hantverkslaboratoriet, studentföreningen Dacapo samt
Mitt Mariestad, Handelsplats Mariestad och ekumeniska rådet.
Bakgrund

Kulturverksamheten har under våren 2015 arbetat med att ta fram en kulturplan för Mariestads kommun. Ett förslag till plan är nu färdigställd och ska lämnas på remiss till samtliga
politiska partigrupper och övriga aktuella instanser, för att beslutas av kommunstyrelsen i
september månad 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
ledamöter, ersättare och adjungerade i utskottet
utbildningsnämnden
Kulturskaran
studieförbunden
Västra Götalandsregionens kulturkansli
kommunalförbundet Skbg
Kultur i Väst
Västarvet
Kultur Ungdom
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Hantverkslaboratoriet
studentföreningen Dacapo
Mitt Mariestad
Handelsplats Mariestad
Ekumeniska rådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 15

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 63

KS

Dialog med representanter för Idrottsalliansen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bjuda in representanter till ett dialogmöte den 1
september klockan 18:30.
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder årligen in representanter för Idrottsalliansen till ett
dialogmöte. Vi detta möte diskuteras idrottsrörelsens förutsättningar, politiska prioriteringar
samt hur kommunen och idrottsrörelsen gemensamt kan verka för att utveckla idrottsrörelsen i kommunen m.m.
Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.
_____________________________________________________________
Expedieras till:
ledamöterna, ersättare och adjungerade i utskottet
Idrottsalliansen Maria Persson/Lotta Hjoberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-06-02

Sida 16

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 64

Uppdrag till kommunchefen
__________________________________________________________________________________________________________________________

Bidrag

Kultur- och fritidsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att
införa ett särskilt bidrag till hembygdsföreningar.
______________________________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anslagsbevis

___________________________________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kultur- och fritidsutskottet

Sammanträdesdatum

2015-06-02

Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

2015-06-11

Anslag tas ner

2015-07-05

Kommunledningskontorets arkiv, Stadshuset
...............................................................................................................

Malin Eriksson
___________________________________________________________________________________________________________

