Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-08

Sida 1

Beslutande organ

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Plats och tid

Hovden, Stadshuset, klockan 13.00 – 15.00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)
Johan Gotthardsson (FP)
Marianne Kjellquist (S)
Nils Farken (MP)

ordförande
ledamot
ledamot
tj.görande ersättare

Övriga deltagare

Therese Nordlie (C)
Birgitta Svensson (C)
Fredrik Marcusson (S)
Magnus Persson
Maria Henriksson
Linda Svensson
Therese Håkansson
Lars Arvidsson
Malin Eriksson

adjungerad
adjungerad
adjungerad
fastighetsförvaltare § 93
kulturchef §§ 95-98
museichef § 94
konservator § 94
kommunchef
sekreterare

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

Paragrafer

Malin Eriksson
Ordförande

Johan Abrahamsson
Justerande

Marianne Kjellquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 93-100

Sammanträdesprotokoll
Sida 2

Sammanträdesdatum
2015-12-08

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

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesdatum

2015-12-08

Anslagsdatum

2015-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Anslaget tas ner

Underskrift

Malin Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2016-01-02

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-08

Sida 3

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 93

Dnr 2015/00440

Investering- och förvaltningsplan för fastigheter inom kultur- och
fritidsverksamheten

Kultur – och fritidstutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet noterar informationen.
Bakgrund

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 10 november fick kommunchefen i
uppdrag att redovisa en fullständig investerings- och förvaltningsplan för fastigheterna
Elvärket, badhuset, utebadet, museet, teatern, musikskolan, stadsbiblioteket samt
skolmuseet. Uppdraget överlämnades till fastighetsavdelningen.
Fastighetsavdelningen har tagit fram en sammanställning över det planerade investeringsoch underhållsbehovet för åren 2016-2020 avseende ovanstående fastigheter som redovisas
på sammanträdet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av fastighetsförvaltare Magnus Persson och chef för sektor
samhällsbyggnad Kristofer Svensson 2015-11-25, Investering- och underhållsplaner för
kultur och vissa fritidsfastigheter
Investerings- och underhållsplan, sammanställning
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-01, Investerings- och
förvaltningsplaner för fastigheter inom kultur- och fritidsverksamheten.

Expedieras till:
fastighetsförvaltare Magnus Persson
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 4

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 94

Dnr 2015/00438

Avtal mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening (gällande samlingen på Vadsbo museum)

Kultur- och fritidsutskottets beslut

1.

Kultur- och fritidsutskottet ställer sig bakom det upprättade förslaget till nytt avtal
mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och fornminnesförening.

2.

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lämna över förslaget på nytt avtal till Vadsbo
hembygds- och fornminnesförening för synpunkter. Eventuella synpunkter ska vara
kultur-och fritidsutskottet tillhanda senast den 31 januari 2016.

3.

Ett avtalsförslag ska presenteras för kultur- och fritidsutskottet i februari månad
2016. Beslutsunderlaget ska då även innefatta en sammanställning av hur Vadsbo
hembygds- och fornminnesförenings synpunkter har beaktats.

Bakgrund

I museets handlingsprogram som antogs av fullmäktige 2015-06-15, står det att kontraktet
mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och fornminnesförening ska revideras.
Nuvarande kontrakt är bristfälligt och vissa justeringar behöver göras, bland annat
punkterna som rör framtida ägarförhållanden, digital användning av museets material samt
även gallringsförfarandet.
Museichefen tillsammans med samlingsansvarig på Vadsbo museum har tagit fram ett
förslag till nytt avtal som presenteras och gås igenom på mötet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av museichef Linda Svensson, samlingsansvarig Therese Håkansson
och kulturchef Maria Henriksson 2015-11-26, Omarbetning av avtal mellan Mariestads
kommun och Vadsbo hembygds- och fornminnesförening
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-01, Förslag till nytt avtal
mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och fornminnesförening (gällande
samlingen på Vadsbo museum)
Förslag till nytt avtal mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening
Nuvarande avtal mellan Mariestads kommun och Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-08

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 94 (forts).

___________________________
Diskussionsunderlag från möte med referensgruppen för Vadsbo hembygds- och
fornminnesförening 2015-05-21
Vadsbo hembygds- och fornminnesförenings stadgar

Expedieras till:
museichef Linda Svensson
samlingsansvarig Therese Håkansson
kulturchef Maria Henriksson
Vadsbo hembygds- och fornminnesförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 6

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 95

Dnr 2015/00090

Detaljbudget 2016 för kultur- och fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Bakgrund

Kultur- och fritidsverksamheten har tillsammans med ekonomienheten upprättat förslag till
detaljbudget för verksamheterna för år 2016.
De totala ramarna för kulturverksamhetens budget uppgår till 12 625 tkr exklusive
musikskolans ram om 5 560 tkr. Det finns dock en differens i budgeten om 190 tkr som
avser finansering av tjänsten samlingsansvarig. Kulturchefen har tidigare fått i uppdrag att
utreda förutsättningar och kostnader för att tillsvidareanställa en samlingsansvarig (Kfu
2015-05-05) samt även uppdrag att konsekvensbeskriva finansiering av tjänsten inom ramen
för anslagna medel (Kfu 2015-10-06). Vid sammanträdet 2015-11-10 återremitterades
ärendet för att hanteras inom ramen för detaljbudget 2016.
De totala ramarna för fritidsverksamheten uppgår till 13 803 tkr (netto) fördelat enligt
följande: 4090 tkr för fritidsgårdarna, 5095 tkr för fritidskontoret samt 4618 tkr (netto) för
badanläggningarna.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-01, Detaljbudget 2016 för
kultur- och fritidsverksamheten
Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-11-26, Detaljbudget och
finansiering av konservator (samlingsansvarig)
Detaljbudget 2016-2018 för kulturverksamheten
Skrivelse upprättad av fritidschef Tomas Ekström 2015-11-19, Detaljbudget 2016 för
fritidsverksamheten

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(ekonomienhetschef Jonas Eriksson)
(kulturchef Maria Henriksson)
(fritidschef Tomas Ekström)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 7

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 96

Dnr 2015/00221

Medborgarskapsceremonier

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att genomföra medborgarskapsceremonier i anslutning
till nationaldagsfirandet på residensön Marieholm.
Bakgrund

Den 1 april trädde ändringar i lagen ikraft enligt regeringens proposition 2013/14:143, Ett
medborgarskap grundas på samhörighet. Detta innebär att varje kommun minst en gång
om året ska ordna en medborgarskapsceremoni för att högtidlighålla nya svenska
medborgares medborgarskap och markera medborgarskapets betydelse. Ceremonin ska
förmedla portalparagrafens budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste
rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter,
rättigheter och skyldigheter samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och
står för samhörighet med Sverige.
Kommunernas ansvar är att anordna en ceremoni en gång per år där de som blir
medborgare på andra sätt än födseln bjuds in att delta. Eftersom ceremonierna är till för att
högtidlighålla det nya medborgarskapet är det viktigt att det inte går all för lång tid innan
ceremonin äger rum. Av den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år.
Kommunen bjuder in alla som blivit folkbokförda i kommunen och som under de senaste
18 månaderna blivit svenska medborgare.
Avseende finansiering får kommunerna ersättning från staten för de kostnader som
uppstår vid anordnandet av medborgarskapsceremonier. Ersättningen ska täcka:
Arbetskostnader för förberedelser och genomförande av medborgarskapsceremonier.
Kostnader för inhämtning v namn och adressuppgifter om de nya medborgarna i
kommunen.
Kostnader för att skicka ut inbjudningar och svarskort.
Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd eftersom medlen fördelas i
stadsbudgeten och görs i förhållande till antalet kommuninnevånare, det vill säga 50 öre
per person.
Kulturavdelningen har fått ansvar för att arrangera medborgarskapsceremonier och föreslår
att de förläggs i anslutning till det årliga firandet av nationaldagen. Nationaldagen är
svenska folkets födelsedag. Sverige är ett demokratiskt land med fred, frihet och respekt
för mänskliga rättigheter, oavsett religion eller ursprung. Sveriges nationaldag är dagen då
det är lämpligt att fira dessa värden, hälsa nya medborgare välkomna och hylla Sverige som
en fri nation med fritt statsskick. (se Stiftelsen Sveriges Nationaldag).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 96 (forts).

___________________________
I Mariestad äger nationaldagen rum på residensön som har en djup koppling till Mariestads
historia. Det var här hertig Karls kungsgård låg, grundaren av Mariestad. Det vore en
naturlig och fin gest att inkludera de nya medborgarna i en plats och ett sammanhang som
är djupt förknippat med Mariestads identitet.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-11-26,
Medborgarskapsceremonier i Mariestad
Skrivelse från Länsstyrelsen 2015-04-20, Medborgarskapsceremonier
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-01,
Medborgarskapsceremonier
Information från Länsstyrelsen om medborgarskapsceremonier 2015-04-20

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-12-08

Sida 9

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 97

Dnr 2015/00419

Projektansökan - Förstudie om ungas möjligheter till utövande och
delaktighet i kulturen i Skaraborg

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet ställer sig bakom att Mariestads kommun står som projektägare
för projektet ”Förstudie om ungas möjligheter till utövande och delaktighet i kulturen i
Skaraborg” i ansökan till Skaraborgs kommunalförbund.
Bakgrund

Sedan 2013 har Skaraborg arbetat med att identifiera kreativa kraftfält i regionen. I
samband med studien med samma namn, framkom att barn och ungas kulturutövning på
fritiden inte var synlig och inte så känd. För kommunerna i Skaraborg är kultur för barn
och unga ett prioriterat område, men kunskapen saknas. Ett antagande är att
förutsättningarna och möjligheterna skiljer sig mellan de olika kommunerna, men en
nulägesbild saknas vilket krävs för att kunna utveckla arbetet framåt.
Fem kommuner i Skaraborg (Lidköping, Skövde, Karlsborg, Falköping och Mariestad) har
med anledning av ovanstående tagit initiativet till att genomföra en förstudie. Med en
gemensam plattform önskar kommunerna stärka barn och ungas makt och inflytande kring
kultur i regionen. Förstudien är tänkt att genomföras med stöd av Skaraborgs
kommunalförbund och därför ansöker kommunerna om projektstöd om 275 000 kronor
från förbundet.
Mariestads kommun står som projektägare i ansökan eftersom Mariestads kommun genom
kulturchef Maria Henriksson har varit sammankallande i nätverket. Avsikten är dock att
projektet ska äga rum genom ett gemensamt samarbete vad gäller arbetsfördelning,
kostnader och engagemang mellan de fem projektledarkommunerna. I förlängningen ska
samtliga Skaraborgs kommuner vara delaktiga i projektet.
Förstudien ligger helt i linje med Mariestads kommuns prioritering av ungas delaktighet
och dockar väl in i Västra götalandsregionens nya kulturplan.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M)och Marianne Kjellquist (S) tillstyrker
kommunchefens förslag till beslut vilket är att utskottet ställer sig bakom att Mariestads
kommun står som projektägare för projektet ”Förstudie om ungas möjligheter till utövande
och delaktighet i kulturen i Skaraborg” i ansökan till Skaraborgs kommunalförbund.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp kommunchefens förslag till beslut och finner
att kultur- och fritidsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 97 (forts).

___________________________
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-11-25, Ansökan till Skaraborgs
kommunalförbund: Förstudie om ungas möjligheter till utövande och delaktighet i kulturen
i Skaraborg

Expedieras till:
kulturchef Maria Henriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 98

Dnr 2015/00439

Verksamhetsplan för kulturavdelningen för år 2016 med
inriktningsförslag för åren 2017-2018

Kultur- och fritidsutskottets beslut

Kultur- och fritidsutskottet godkänner verksamhetsplanen för år 2016 med inriktningsförslag
för åren 2017-2018 för kulturavdelningen.
Bakgrund

Kulturavdelningen ska medverka till att Mariestad är en attraktiv och levande kommun att
bo och mötas i, dels genom att ge möjligheter till ett aktivt kulturliv och dels genom att
skapa förutsättningar för personlig utveckling och bildning.
Avdelningens områden omfattar verksamhet inom enheterna bibliotek, musikskola,
museum och teater. Dessutom har avdelningen ansvar för projekt, arrangemang,
konstinköp, bildarkiv, utdelning av stipendier samt stöd till studieförbund. Genom ett brett
kulturutbud skapas en bättre samhällsmiljö för alla.
Under verksamhetsåret 2015 har en kulturplan tagits fram och beslutats om av
kommunfullmäktige. Med utgångsplan i kulturplanen har kulturavdelningen tagit fram ett
förslag till en treårig verksamhetsplan för åren 2016-2018.
Behandling på sammanträdet

Ordförande Johan Abrahamsson (M) föreslår att utskottet ska godkänna
verksamhetsplanen för kulturavdelningen med den redaktionella ändringen att
verksamhetsplanen avser år 2016 med inriktningsförslag för åren 2017-2018.
Marianne Kjellquist (S) och Nils Farken (MP) tillstyrker verksamhetsplanen med
Abrahamssons (M) ändringsyrkande.
Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp eget förslag med ändringsyrkande till beslut
och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av kulturchef Maria Henriksson 2015-11-26, Verksamhetplan 20162018 för kulturavdelningen
Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-01, Verksamhetsplan 20162018 för kulturavdelningen, Förslag till verksamhetsplan för kulturverksamheten 20162018
Expedieras till: kulturchef Maria Henriksson
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 99

Rapporter

Bertha Petterssons hus

Fredrik Marcusson (S) informerar om att Bertha Petterssons hus nu, i enlighet med
fullmäktiges beslut Kf § 174/15, är ute till försäljning och att intresset för fastigheten
är stort.
____________________________
Nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan

Therese Nordlie (C) och Nils Farken (MP) rapporterar från samrådsmöte i Göteborg den
1 december om den pågående utredningen kring kultur- och musikskolor. Utredningen
syftar till att få fram en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Kfu § 100

Handlingar att anmäla

Kulturallians

KS 2015/450

Minnesanteckningar från möte 2015-12-03 gällande bildande av en kulturallians. På mötet
presenterades ett förslag avseende hur det framtida arbetet med en kulturallians ska/kan se
ut. En interimsstyrelse valdes och styrelsen kommer att kontakta kommunen när styrelsen
är konstituerad och uppdraget för kulturalliansen formulerat.

Anmälningsärendena anmäls och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

