Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-06

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Ungdomskulturhuset Elvärket, kl 13.15 - 15.20

Beslutande

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

ordförande
1:e vice ordförande
ledamot, ej §§ 37-43
tj.görande ersättare

Övriga deltagare

Birgitta Svensson (C)
Fredrik Marcusson (S)

adjungerad
adjungerad

Tomas Ekström
Maria Henriksson
Malin Eriksson

fritidschef § 42
kulturchef §§ 40-42
sekreterare

Justerare

Ida Ekeroth

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse.

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Ida Ekeroth

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 37 - 43

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2016-09-06

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2016-09-06

Anslagsdatum

2016-09-08

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-10-01

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-06

Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 37

Dnr 2016/00325

Ansökan om kommunalt bidrag till autism- och Aspergerföreningen Skaraborg
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avslå ansökan om bidrag från Autism- och
aspergerföreningen Skaraborg.
Bakgrund

Autism- och aspergerföreningen Skaraborg är en av 24 föreningar i den rikstäckande
organisationen Autism- och aspergerförbundet. Föreningens främsta syfte är att
sprida kunskap om autism och aspergers syndrom.
Föreningen planerar att under 2016 och 2017 bedriva en omfattande informationsverksamhet om autism och aspergers syndrom i Skaraborgs samtliga kommuner.
För detta informationsarbete söker föreningen nu kommunalt bidrag med 200 kr per
medlem. I Mariestad finns idag 28 medlemmar anslutna till föreningen, vilket innebär
att man ansöker om ett bidrag på 5600 kronor.
Ansökan har överlämnats till fritidschefen för beredning då det är fritidsavdelningen
som administrerar föreningsbidragen. Enligt Mariestads regelverk för föreningsbidrag
kan föreningen inte erhålla bidrag då den inte har sin verksamhet i Mariestad.
Regelverket ger endast utrymme för att bevilja bidrag till föreningar med säte och
verksamhet i Mariestad.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2016-08-25, Ansökan om
kommunalt bidrag till Autism- och Aspbergerföreningen Skaraborg
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-29, Bidrag till
Autism- och aspbergerföreningen Skaraborg
Ansökan om kommunalt bidrag från Autism- och aspbergerföreningen Skaraborg
2016-08-20
Expedieras till:
Fritidschef Tomas Ekström
Autism- och aspbergerföreningen Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 38

Dnr 2016/00261

Motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att tillstyrka motionen.
Bakgrund

Marie Engström Rosengren (V) har i en motion föreslagit att fullmäktiges ledamöter
ska medverka vid kommande nationaldagsfirande. Engström Rosengren (V) föreslår
att fullmäktiges ledamöter bjuder på kaffe med dopp vid arrangemanget.
Ett av skälen till att vi firar är nationaldagen är tillkomsten av 1809 års regeringsform
som innefattar hörnstenarna i dagens demokratiska styrelseskick. Enligt Engström
Rosengren (V) skulle ett deltagande av fullmäktiges ledamöter vid firandet ge en
naturlig koppling till detta och vara ett bra tillfälle för stadens invånare att få
möjlighet att träffa folkvalda och tvärtom.
Det är kultur- och fritidsavdelningen som ansvarar för arrangemanget av
nationaldagen. Enligt kulturchefen och museichefen möter det inga hinder att
fullmäktiges ledamöter deltar vid firandet.
Förslagsvis avsätts en begränsad tid vid vilken fullmäktige deltar, exempelvis mellan
10.00 och 12.00. Under denna tid erhåller ledamöterna ett bord där det dukas upp
kaffe och kaffebröd/tårta som ledamöterna sedan kan bjuda besökarna på. Det bör
även finnas information om fullmäktiges deltagande på det officiella programmet.
Kostnaderna för kaffet och kaffebrödet tas från kontot för fullmäktige.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) yrkar avslag på motionen.
Mats Karlsson (MP) tillstyrker motionen.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner
att kultur- och fritidsutskottet beslutar att tillstyrka motionen.
Underlag för beslut

Motion från Marie Engström Rosengren (V) 2016-06-09, Kaffe med dopp
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunsekreterare Malin Eriksson 2016-06-15,
Motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-29, Yttrande
över motion om fullmäktiges deltagande på nationaldagsfirandet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2016-09-06

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 38 (forts).
Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Marie Engström Rosengren)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 39

Dnr 2016/00262

Kvartersnamn Karlslunds industriområde
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet fastställer de nya kvartersnamnen Krutet och Stubinen
inom Karslunds industriområde i enlighet med upprättad kartskiss.
Bakgrund

Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det kultur- och fritidsutskottet att
besluta om nya gatu-, väg- och kvartersnamn.
Kart- och mätavdelningen inom sektor samhällsbyggnad har överlämnat ett förslag
på namn för två nya kvarter inom Karlslunds industriområde, där de föreslår att
dessa namnges till Krutet och Stubinen.
Lokaliseringen av de nya kvarteren som ska namnges tydliggörs på bilagd kartskiss.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-29,
Kvartersnamn inom Karlslunds industriområdet
Tjänsteskrivelse upprättad av kart- och mätingenjör Göran Persson 2016-06-07,
Kvartersnamn Karslunds industriområde
Kartskiss över Karlslunds industriområde

Expedieras till:
Kart- och mätingenjör Göran Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 40

Dnr 2016/00301

Ansökan om bidrag för resekostnader i anslutning till
inspelning/produktion av kortfilmen Gröllop
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte bevilja ansökan om bidrag på 10 000 kr
för resekostnader i samband med produktionen av kortfilmen Gröllop.
Bakgrund

Filmbolaget Hugo Produktion har inkommit med en ansökan om bidrag för
täckande av resekostnader i samband med inspelningen av kortfilmen Gröllop.
Filmen spelas in i Mariestad med omnejd och har fått uppmärksamhet i flera lokala
medier.
Filmbolaget söker efter möjligheter att lösa omkostnader för transporter, bensin och
milersättning i samband med inspelningen av filmen. Enligt beräkningar kommer
kostanden för resor mm uppgå till cirka 10 000 kronor, då produktionen har många
statister, skådespelare och team som ska köras runt till olika platser i Skaraborg, men
även till andra delar av landet.
I det fall kommunen beviljar ett bidrag för resekostnader erbjuder bolaget att ta med
Mariestads logga tillsammans med ett tack i filmens eftertexter. Mariestads kommun
kommer även att omnämnas i mediesammanhang.
Målsättningen är att filmen ska visas under Göteborgs filmfestival som besöks av ca
30 000 personer varje år. Förhoppning finns även att filmen ska visas i SVT.
Inspelningen är planerad till v. 32.
I filmen deltar personer från hela Skaraborg och handlingen/inspelningen är förlagd
till Leksbergs kyrka. Två av filmens större roller innehas av personer som bor i
Mariestad. Man har även sökt statister från staden.
Ansökan har överlämnats till kulturchefen för beredning. Kulturchefen skriver att
filmen Gröllop ger intrycket av att vara en ambitiös ung produktion, men med en
knapp budget och många ideellt arbetande personer. Vidare menar kulturchefen att
det är angeläget att stödja ungas initiativ och att det är positivt att vår vackra bygd
kommer i fokus.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 40 (forts).

____________________________
Underlag för beslut

Ansökan från Hugo Produktion om bidrag för resekostnader i samband med
filminspelning 2016-07-26
Kompletterande skrivelse (e-post) från Hugo Produktion angående budget för
projektet 2016-08-26
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-29,
Medfinansiering av kostnader för resor i anslutning till produktionen av kortfilmen
Gröllop
Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-08-17, Ansökan om
medfinansiering/sponsring för kostnader för resekostnader för filmproduktion
(kortfilm ”Gröllop)

Expedieras till:
Hugo Produktion
Kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 41

Dnr 2016/00328

Information: Sommarlovsaktiviteter i Mariestad sommaren 2016
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen och beslutar att ansöka om bidrag
för sommarlovsaktiviteter även kommande år.
Bakgrund

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar bidrag till
landets kommuner för att de under sommarloven ska ordna aktiviteter för barn och
unga i åldern 6-15 år. Avsikten är att aktiviteterna ska vara kostnadsfria för att ge alla
barn möjlighet att delta. Syftet är också att aktiviteterna ska främja integration och
skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika sociala bakgrunder. Bidraget är
tänkt som ett tillskott utöver det som kommunerna själva anslår för sina
sommarlovsaktiviteter.
I dagsläget har 267 av landets kommuner begärt ut och fått sitt bidrag. Mariestads
kommun har kvitterat ut 293 167 kronor i stöd för sommarlovsaktiviteter sommaren
2016. Stödet är villkorat med följande:
-

Kommunen ska med det statliga stödet erbjuda och utveckla
sommarlovsaktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling.

-

Alla barn ska behandlas loka vad gäller tillgång och deltagande.

-

Pengarna ska användas för att möjliggöra för barn i åldersgruppen 6-16 år att
delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

-

Aktiviteterna ska stimulera alla barns deltagande, främja integration och skapa
nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

-

Vara utöver vad kommunen själv anslår för sommarlovsaktiviteter det budgetår
medel rekvireras.

Mariestads kommun har förbrukat 275 000 kronor av stödet på följande aktiviteter:

Justerandes signatur

-

Hållbara Vänern – Utflykter för att utforska vatten, växter och småkryp i
naturen

-

Prova-på-segling (Mariestads seglarklubb)

-

Utflykter (arrangerade av Syriska föreningen)

-

Aktivitetsdag på museet med Knaster och Knas

-

Läsfrämjande verksamhet i hela kommunen (Biblioteket)

-

Young Ox

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 41 (forts).

____________________________
-

Aktivitetsdag (arrangerad av Lisa Wallenstein)

-

Sommarlovsbio

-

Outdoor-läger med kajakpaddling och överlevnadskurser (arrangerat i
samarbete med IFO och Vänern Outdoor)

-

Fiskesafari (Mariestads Sportfiskeklubb)

Bidraget för sommarlovsaktiviteter planeras att finnas åtminstone tre år framöver.
Till nästa sommar föreslår kulturchefen att ett planeringsarbete för vilka aktiviteter
som kan genomföras under sommaren 2017 inleds redan under tidig vår. Förslagsvis
ingår kulturavdelningen, fritidsavdelningen, IFO och skolans fritidsverksamhet i en
gemensam planeringsgrupp för att tillsammans skapa ett så bra innehåll och
spridning av aktiviteterna som möjligt.
Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2016-08-19, Information:
Sommarlovsaktiviteter
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-29, Information:
Sommarlovsaktiviteter i Mariestad sommaren 2016

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Fritidschef Tomas Ekström
Sektor utbildning
Sektor stöd och omsorg, IFO

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 42

Dnr 2016/00317

Diskussion/information: Nationaldagsfirande 2017
Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet ger kulturchefen och fritidschefen i uppdrag att utifrån
diskussionen på sammanträdet fortsätta med planeringen för nästa års
nationaldagsfirande. Återkoppling ska göras till utskottet under hösten.
Kultur- och fritidsutskottet uppdrar även åt kulturchefen och fritidschefen att lämna
förslag på möjliga alternativ för medborgarskapsceremonin.
Bakgrund

Den 5 april 2016 beslutade kultur- och fritidsutskottet, Kfu § 21, att påbörja
planeringen av 2017 års nationaldagsfirande under hösten 2016. Utskottet beslutade
även att fritidsverksamheten skulle delta i planeringsarbetet.
Kulturchef Maria Henriksson och fritidschef Tomas Ekström påbörjar gemensamt
med utskottet planeringen inför nästa års nationaldagsarrangemang på sammanträdet.
Utskottet konstaterar att nationaldagsfirandet även framgent ska arrangeras på
residensön Marieholm och att en mobil scen ska hyras in. De artister som engageras
för att delta på firandet ska ha lokal anknytning. Cykeltävlingen Oxtrampens nya
sträckning med start- och målgång vid residenset var lyckad och önskemål är att
tävlingen kan genomföras på samma sätt även nästa år.
Underlag för beslut

Protokollsutdrag Kfu § 21, 2016-04-05
Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2016-08-29, Planering
inför 2017 års nationaldagsfirande

Expedieras till:
Kulturchef Maria Henriksson
Fritidschef Tomas Ekström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 43

Dnr 2016/00045

Handlingar att anmäla
Skrivelse om Vänershov (KS 2016/242)

Skrivelse från MBK med förslag på ombyggnation av Vänershof anmäls och läggs till
handlingarna.
________________________
Byggnadsminnet Bertha Petterssons hus (KS 2016/241)

Beslut från Länsstyrelsen, kulturmiljöenheten, med tillstånd till ändring av hus B
inom byggnadsminnet Bertha Petterssons hus, fastigheten Mården 6 anmäls och
läggs till handlingarna.
________________________
Styrelsemöte stiftelsen Bertha Petterssons Hus

Protokoll från styrelsemöte 2016-05-18 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
Västergötlands museum

Verksamhetsberättelse 2015 för Västergötlands museum anmäls och läggs till
handlingarna.
________________________
Riksteatern

Information om Riksteaterns verksamhet 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________
Presidiemöte Kultur Skaraborg

Inbjudan till presidiemöte Kultur Skaraborg den 16 september 2016, med workshop
kring kulturfrågor i Skaraborg inför år 2017 anmäls och läggs till handlingarna.
________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 43 (forts).

____________________________
Kultur i Väst

Inbjudan till inspirationsdagar i konstarterna i Skövde och Göteborg den 10
november och 1 december 2016 anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13

