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Plats och tid

Skogssjöbaden, Mjölby, klockan 09:00- 10:50
Ajournering klockan 10:15-10:40

Beslutande

Anneli Sjöstrand (C),ordförande
Per-Arne Olsson (S), ersätter Elisabeth Moborg (S)
Lindhia Petersson (M)
Elin Bäckström (S)
Abiola Laiyenfe (MP)
Kristin Kellander (L)
Fredrik Bertilsson (SD)

Ersättare

Per-Arne Olsson (S)
Eva Lennartsson (M)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, kultur- och fritidschef
Liselott Björkman, sektererare
Kjell Karlsson, ekonom

Utses att justera

Lindhia Petersson (M)

Justeringens
plats och tid

Förvaltningskontoret 2018-04-24 klockan 11:15

Justerade paragrafer

§19- §27

Underskrifter
Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Anneli Sjöstrand (C)
Justerande

Lindhia Petersson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
2018-04-23

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2018-04-26

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
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Liselott Björkman
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Dnr KOF/2018:1

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.
Sammanfattning redovisade punkter
1.3 Entlediganden på egen begäran, redovisad av enhetschef Lundbybadet
2.4 Tecknande av avtal redovisade av kultur- och fritidschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag redovisade av kultur- och fritidschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, redovisade av kultur- och fritidschef
Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-05
Förteckning för perioden 8 mars - 4 april, 2018-04-05
Beslut
1.

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:64

Ekonomisk rapport
Bakgrund
Ekonom redogör för kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per den 31 mars
2018.
Sammanfattning
Årets första prognos visar ett mindre underskott på 257 000 kronor. Förklaringen
till detta är bland annat att delar av förvaltningens ackumulerade överskott (TB)
kommer tas i anspråk.
Under budgetverksamhet fritid förklaras del av underskottet till att externa
hyresintäkter för idrottsanläggningar inte når upp till budgeterat belopp.
För budgetverksamhet kultur beror underskottet på att såväl bibliotek som
kulturskola tillförts medel ur det ackumulerade överskottet. Även Kulturskolans
intäkter för elevavgifter beräknas inte nå budgeterat belopp.
En översyn av taxor och avgifter för hyra av kultur- och fritidsanläggningar
kommer att genomföras under våren 2018. Nya taxor och avgifter beräknas träda i
kraft 1 juli 2018.
Ur väsentliga händelser/upplysningar ur ett brukarperspektiv, noteras den kulturoch fritidsvaneundersökning som genomförts hösten 2017 samt att statliga medel
erhållits för att kunna genomföra kostnadsfria lovaktiviteter.
Investeringsbudgeten beräknas förbrukas i sin helhet.
Beslut
2.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten av bokslutsprognosen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Rapporter (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen lämnar information om:
 Skänninge fritidsgård öppnar eftis på fredagar från och med HT 2018
 Utbildning våldsbejakande extremism
 Informerar om delar av budgetdialogen
 Omprioritering Kulturskolan
Elin Bäckström (S) lämnar information om:

 Politiker och föreningar var inbjudna av ÖIF för att diskutera satsningar
inom idrotten. Varje parti fick 2 min var att informera om aktuella frågor.
Elin Bäckström (S) informerade, som representant för majoriteten i kulturoch fritidsnämnden, om de satsningar som gjorts bland annat inom
anläggningssidan och att spontanidrottsplatser är ett komplement till
hallar.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:39

Organisation med anledning av nya dataskyddsförordningen - utse
dataskyddsombud
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har som personuppgiftsansvarig, enligt
Personuppgiftslagen (PuL), tidigare utsett ett personuppgiftsombud som ser till att
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna
organisationen. Personuppgiftsombudet har varit anmält till datainspektionen.
När dataskyddsförordningen (även kallad GDPR), träder i kraft den 25 maj 2018
och ersätter Personuppgiftslagen, ersätts även person-uppgiftsombudet av ett
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen. Ett
och samma dataskyddsombud kan ansvara för fler olika myndigheter eller fler
olika företag inom samma koncern.
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 2018-02-14 § 35 beslutat att tillsätta
Morgan Lantz som dataskyddsombud.
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens beslut, har nämnden också möjlighet att välja
kommunstyrelsens dataskyddsombud Morgan Lantz som nämndens
dataskyddsombud.
I syfte att skapa bra förutsättningar för ett systematiskt och hållbart arbete rörande
behandling av personuppgifter, uppmanas nämnden av kommunstyrelsen att
även utse minst en personuppgiftssamordnare.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-04
Protokollsutdrag KS § 35, 2018-02-14
Förslag till organisation med anledning av ny dataskyddsförordning,
kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-19
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden utser Morgan Lantz som dataskyddsombud
för kultur- och fritidsnämnden.

2.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utse minst
en personuppgiftsamordnare.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:63

PwC rapport "Granskning av kommunens målstyrning" - svar från kultur- och
fritidsnämnden
Bakgrund
PwC har enligt uppdrag från kommunens revisorer granskat om kommunens
nämnder har en tillräcklig styrning för att fullmäktiges mål ska uppnås.
Varje nämnd ska, via kommunstyrelsen, lämna kommentarer och förslag på
åtgärder utifrån den revisionsrapport PWC tagit fram.
Kultur och fritidsnämnden bedöms delvis säkerställa att arbetet sker i enlighet
med kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Det beror enligt rapporten på att
mått och målvärden inte beslutas av nämnd och då det inte framkommer att
nämnden beslutar om åtgärder vid avvikelser.
Sammanfattning/kommentarer samt förslag till åtgärder
3.7.1 Arbetet med att konkritisera åtagande och mått
Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden har i samband med beslut om mål- och
budget, beslutat om nästkommande års åtaganden. Vid samma tillfälle har ett
underlag (vid sidan om dokumentet ”Mål och budget”) redovisats som beskriver
sambanden mellan kommunmål, åtaganden, mått och målvärden. Se exempel beslut om 2018 års åtaganden som även innehöll mått och målvärden som
nämnden fattade beslut om (2017-09-04 Dnr KOF/2017:85).
Ett arbete inom kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning pågår för att
anpassa verksamheternas (Bibliotek, Kulturskola, Fritidsgårdar, Lundbybadet)
arbete med verksamhetsutveckling och verksamhetsplaner med kommunens
årshjul för åtagande processen. Det är med nuvarande åtagandeprocess inom
kultur- och fritidsnämnd/förvaltning svårt att motivera medarbetare ute i
verksamheterna att ta fram åtaganden, mått och målvärden för nästkommande år
innan man ens har delårsresultatet framme för innevarande års åtaganden.
Åtgärder: 1. Se till att mått och målvärden även i fortsättningen är finns med då
åtaganden för nästkommande år beslutas i kultur- och fritidsnämnden. 2.
Förtydliga åtagande processen inom kultur- och fritidsnämnd och förvaltning. 3.
Se till att anpassa verksamheternas arbete med verksamhetsutveckling,
verksamhetsplaner med kommunens årshjul för åtagandeprocessen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-23

8 (13)

§ 23 fortsättning
3.7.2 Uppföljning åtagande och mått
Kommentar: Texten i rapportens bedömning ”Vi bedömer att nämnden i enlighet med
fullmäktiges styrmodell struktur genom att ange status för mått och målvärden satt
aktiviteter för att fullfölja åtaganden” är ”svårtolkad”.
Texten som under samma rubrik fanns i ett tidigare utkast var: ”Vi bedömer att
nämnden i enlighet med fullmäktiges styrmodell strukturerat följer upp åtagandena och
har en aktiv roll i uppföljningsarbetet” Vi utgår från att budskapet är det som framgår
av denna text och konstaterar att kultur- och fritidsnämnden i detta avseende
agerar korrekt.
Åtgärder: Ingen.

3.7.3 Åtgärder med anledning av avvikelse
Kommentar: I samband med delårsrapport redovisar förvaltningen förklaringar
till negativa prognoser samt åtgärder som verksamheten planerar för att fullgöra
åtaganden till årets slut. I nämndprotokoll godkänns ”rapporten”.
Åtgärder: I fortsättningen formulera förslag i missivet till åtgärder som nämnden
fattar beslut om.

3.7.4 Nämnden säkerställer ett arbete i enlighet med fullmäktiges mål och
uppdrag
Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden har i samband med beslut om mål- och
budget, beslutat om nästkommande års åtaganden. Vid samma tillfälle har ett
underlag (vid sidan om dokumentet ”Mål och budget”) redovisats som beskriver
sambanden mellan kommunmål, åtaganden, mått och målvärden. Se exempel beslut om 2018 års åtaganden som även innehöll mått och målvärden som
nämnden fattade beslut om (2017-09-04 Dnr KOF/2017:85).
Det finns i nuläget inga centrala direktiv om hur många eller vilka kommunmål
respektive nämnd ska arbeta med åtaganden mot. Kultur- och fritidsnämnden har
valt att arbeta med de kommunmål som känts mest relevanta för vår verksamhet.
Inom förvaltningens verksamheter arbetas det sedan självfallet med aktiviteter
som ”strävar” mot olika kommunmål, men som inte formuleras som åtagaden
utan som ingår i ordinarie verksamhet/utveckling.
Åtgärder: 1. Förtydligande från KS/KF vad som gäller i antalet/vilka mål som
respektive nämnd ska arbeta mot. 2. Nämnden ska även i fortsättningen fatta
beslut om åtagaden, mått och målvärden vid samma tillfälle.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-12
Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-06
Skrivelse Mölby kommuns revisorer ”Granskning av kommunens målstyrning”,
2018-04-27
Revisionsrapport PwC, ”Nämndernas målstyrning och måluppfyllelse”, mars 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-23

9 (13)

§ 23 fortsättning
Beslut
1.

Text under rubrik ”Sammanfattning/kommentarer samt förslag till
åtgärder”, utgör kultur- och fritidsnämndens svar på revisonsrapporten
”Nämndernas målstyrning och måluppfyllelse”

___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:49

Kulturstipendium 2018
Bakgrund
2018 års kulturstipendium har varit utlyst för ansökan eller förslag enligt fastställd
ordning. Annonsering har skett i Östgöta Correspondenten, Östgötatidningen,
kommunens hemsida, anslagstavlor samt på kommunens Facebooksida. Sista
ansökningsdag var den 6 april 2018.
Sammanfattning
Vid ansökningstidens utgång har sju ansökningar/förslag inkommit.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-09
Ansökningar/förslag inkomna 2018-03-09 – 2018-04-06
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden utser bildkonstnären, Margaretha Pettersson
Elfstrand till 2018 års kulturstipendiat och avger följande motivering.
”Margaretha har med sitt skapande i olika tekniker uppmärksammats
lokalt, nationellt och internationellt. Genom sina utställningar sätter hon
Mjölby på kartan”

___

Beslutet skickas till:
Margaretha Pettersson Elfstrand
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:59

Ungdomskulturstipendium 2018
Bakgrund
2018 års ungdomskulturstipendium har varit utlyst för ansökan eller förslag enligt
fastställd ordning. Annonsering har skett i Östgöta Correspondenten,
Östgötatidningen, kommunens hemsida, anslagstavlor samt på kommunens
Facebooksida. Sista ansökningsdag var den 6 april 2018.
Sammanfattning
Vid ansökningstidens utgång har fyra ansökningar/förslag inkommit.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-09
Ansökningar/förslag inkomna 2018-04-03 – 2018-04-06
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden utser Albin Johansson till 2018 års
ungdomskulturstipendiat och avger följande motivering:
”Trots sin ungdom har Albin en gedigen teaterbakgrund. Förutom de
sceniska framgångarna vill nämnden uppmuntra Albins ambition att
förändra genom kultur samt hans vision om en jämställd kulturbransch.”

___
Beslutet skickas till:
Albin Johansson
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:62

Fritt fiske för ungdomar - yttrande Kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda och
besluta kring inlämnat medborgarförslag i samråd med kultur- och
fritidsnämnden.
Tekniska nämnden önskar svar från kultur- och fritidsnämnden senast 2018-04-24.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen delar förslagställarens positiva inställning till fritt
fiske mellan broarna och förordar därför ett beslut i Tekniska nämnden som tillåter
detta.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-09
Remiss, service- och teknikförvaltningen, 2018-04-04
Protokollsutdrag KF § 10, 2018-02-06 samt inlämnat medborgarförslag 2017-12-15
Beslutsgång
Fredrik Bertilsson (SD), yrkar bifall till liggande förslag
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden är positivt inställd till medborgarförslaget om
fritt fiske mellan broarna i Mjölby centrum och förordar därför ett positivt
beslut i Tekniska nämnden.

___

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:50, KOF/2018:54

Meddelanden/kännedomsärenden
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och information föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
KS §46 Särskild satsning skolavslutning 2018, dnr 2018:54
Biblioteket 2018 verksamhetsplan, dnr 2018:50
Fritidsgårdar 2018 verksamhetsplan, dnr 2018:50
Kulturskolan 2018 verksamhetsplan, dnr 2018:50
Lundbybadet 2018 verksamhetsplan, dnr 2018:50
Förvaltningskontoret 2018 verksamhetsplan, dnr 2018:50
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

