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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:00- 11:00

Beslutande

Anneli Sjöstrand (C), ordförande
Albert Lindell (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), §§ 8-10 samt §§ 12-18
Eva Lennartsson (M)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Emelie Tångring, lönekonsult § 8
Carolina Lagerqvist, lönekonsult, § 8
Lotta Lindström, kultur- och fritidsstrateg, § 11

Utses att justera

Fredrik Bertilsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Förvaltningskontoret 2018-03-21 klockan 13:00

Justerade paragrafer

§8- §18

Underskrifter
Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Anneli Sjöstrand (C)
Justerande

Fredrik Bertilsson (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Liselott Björkman
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§8
Redovisning i Självservice - information
Bakgrund
Representanter från personalavdelningen har en muntlig information om
Självservice.
Från och med dagens sammanträde ska kultur- och fritidsnämndens ledamöter
och ersättare registrera sina arvoden, resor, justeringstid, övriga uppdrag och
förlorad arbetsförtjänst digitalt i PersonecP (Självservice). En länk till Självservice
är utskickad till de förtroendevalda via mail. Efter genomgången av hanteringen
får de förtroendevalda praktisk hjälp av personalavdelningens representanter.
Arbetsgången är att nämndsekreteraren tillstyrker den tid som är inlagd av
förtroendevald, därefter beviljar förvaltningschef den inlagda tiden.
Liksom tidigare ska förtroendevald hänvisa uppsatt tid (övriga uppdrag) till den
paragraf där deltagande för uppdraget beslutades.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
1.1 Anställningar, redovisade av enhetschef fritidsgårdar och enhetschef
Lundbybadet
1.1 Anställningar, redovisade av kultur- och fritidschef
1.3 Entlediganden på egen begäran, redovisad av enhetschef Lundbybadet
2.4 Tecknande av avtal redovisad av enhetschef bibliotek
2.4 Tecknande av avtal redovisade av kultur- och fritidschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, redovisade av kultur- och fritidschef
Beslutsunderlag
 Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-03-06
 Förteckning för perioden 19 december 2017 – 2 mars 2018
Beslut
1.

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:33, KOF/2018:45

Årsbokslut kultur- och fritidsnämnden 2017-12-31
Bakgrund
Ekonom redogör för kultur- och fritidsnämndens årsbokslut per den 31 december
2017.
Sammanfattning
Årsbokslutet visar på ett överskott på 413 000 kronor, vilket är något lägre än vid
prognosen i oktober. Orsaker till redovisat resultat är liksom vid tidigare
prognoser bland annat högre intäkt än budgeterat vid Lundbybadet, lägre
personalkostnader inom fritidsgårdsverksamheten. Fritidsgårdsverksamheten
redovisar även högre intäkter än budgeterat. Inom budgetverksamhet kultur
redovisas ett mindre underskott föranlett av diverse projekt finansierade av
förvaltningens tilläggsbudget.
Investeringsbudgeteten visar ett överskott på 350 000 kronor, vilket bland annat
beror på att en planerad investering vid Mantorps fritidsgård inte blev genomförd
under året. Medlen är reserverade 2018 för att genomföra detta.
Beslutsunderlag
 Budgetuppföljning per 31 december 2017, daterad 2018-01-31
 Mantorps fritidsgård 2017, verksamhetsberättelse
 Mjölby fritidsgård 2017, verksamhetsberättelse
 Skänninge fritidsgård 2017, verksamhetsberättelse
 Biblioteken 2017, verksamhetsberättelse
 Kultur- och fritidskontoret 2017, verksamhetsberättelse
 Kulturskolan 2017, verksamhetsberättelse
 Lundbybadet 2017, verksamhetsberättelse
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten av årsbokslutet.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:105, KOF/2017:85, KOF/2018:35

Skriftliga rapporter/utvärderingar
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden tar del av skriftliga rapporter/utvärderingar som tagits
fram av förvaltningskontoret.
Sammanfattning
Ekonom redogör för detaljbudeten 2018. Förvaltningschef och kultur- och
fritidsstrateg redogör för Zenits första år.
Beslutsunderlag
 Detaljbudget, årsbudget 2018, kultur- och fritidsförvaltingen, 2018-01-03
 Utvärdering av barnteatern våren och hösten 2017, daterad 2018-01-12
 Utvärdering Zenit, första året, daterad 2018-02-09
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner detaljbudgeten och rapporterna.

___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 12

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-19

7 (14)

Dnr KOF/2018:2

Investeringsplan kultur- och fritidsnämnden 2019-2021 - beslut
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till investeringsplan för
perioden 2019-2021. De objekt förvaltningen föreslår framgår under rubriken
”Sammanfattning” enligt nedan. Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut
om vilka investeringsobjekt inom nämndens ansvarsområde man vill ska ingå i
kommunens totala investeringsplan för perioden 2019-2021. Beslut fattas slutligen i
kommunfullmäktige 12 juni 2018. Varje föreslaget investeringsobjekt åtföljs av en
behovsbeskrivning framtagen enligt förteckningen nedan.
Sammanfattning
2019
Idrottshall i Mantorp (projektering påbörjad)
Skateanläggning, Mantorp
Upprustning/ny entré Ishallen
2020
Aktivitetsplatser/näridrottsplatser
Kulturskola/mindre scen
2021
Motionsspår (elbelyst) Mantorp
2022-2025 - Utanför planperioden
Aktivitetsplatser/näridrottsplatser
Konstgräsplan 7-manna (på Vifolkavallen)
Beslutsunderlag
 Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-03-05
 Investeringsplan 2019-2021 sammanställning, 2018-03-05
 Behovsbeskrivning, skateanläggning Mantorp, 2018-01-11
 Behovsbeskrivning, aktivitetsplatser, 2018-01-11
 Behovsbeskrivning, motionsspår Mantorp, 2018-01-11
 Behovsbeskrivning, konstgräs 7/8-manna Vifolkavallen, 2018-01-11
 Behovsbeskrivning, upprustning ishall/ny entré, 2018-01-10
 Behovsbeskrivning, utbyggnad Kulturskola/mindre scen,
2018-01-10
Beslutsgång
Elin Bäckström (S), yrkar bifall till liggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12 fortsättning
Beslut
1.
2.

Redovisade förslag till investeringsobjekt för perioden 2019-2021 antas.
Kultur-och fritidsförvaltningens upprättade behovsbeskrivningar
godkänns.

___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:85

Ändrade mått och målvärden för 2018 - beslut
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 4 september 2017 § 51, om mål och
budget 2018-202.
Sammanfattning
I dokumentet ”Mål och budget” beskrivs kultur- och fritidsnämndens
nämndåtaganden, mått och målvärden för 2018. Efter genomgång med
verksamheten har det framkommit önskemål att ändra formuleringen av mått och
målvärde på två mått, för att bättre kunna styra verksamheten mot det aktuella
nämndåtagandet.
Mått 1

Tidigare formulering:
”Insatser som syftar till att öka andelen
män inom gruppträning, antal män”

Målvärde:
1 500

Mått 1

Ny formulering:
”Deltagande män i gruppträning, antal”

Målvärde:
75

Mått 3

Tidigare formulering:
”Insatser riktade till seniorer, antal”

Målvärde:
5

Mått 3

Ny formulering:
”Deltagande seniorer i gruppträning,
antal”

Målvärde:
90

Beslutsunderlag
 Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-03-08
 Åtaganden och mått 2018 - korrigering, 2018-03-08
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden ändrar mått och målvärde till de föreslagna
formuleringarna.

___

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-19

10 (14)

§ 14
Informationsärenden (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Förvaltingschef lämnar information om:
 Ny organisation Skogssjön
 HBTQ föreläsning
 Lägesrapport, skjutbanor Hulje
 Verksamhetsplaner, rutin
 Analysverkstad 26 mars, lämna synpunkter till respektive gruppledare
 23 april, heldag med nämnden (Skogssjön)
 Mjölby stad firar 100 år 2020, påbörja arbete med jubiléet
Ekonom lämnar information om:
 Uppgörelse Mjölby Hockey
 Föreningsmässan (560 besökare)
 Sporthjälpen i samband med föreningsmässan, mycket lyckad
Elin Bäckström (S) lämnar information från Kultursamrådet:
 Kulturvaneundersökning i hela Sverige (resultat finns på Myndigheten för
kulturanalys)
 Kultur för äldre
 Kultur för barn och unga – ta fram en digital utbudskatalog i regionen
 Arrangörsgaranti, man kan få 50 % av kostnaden vid ansökan, reglementet
ska ses över
 Ny Kulturplan för regionen ska tas fram/skrivas
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:12

Rätt till ersättning - övriga uppdrag
Bakgrund
Enligt arvodesreglementet ska nämnden fatta beslut om rätten att sätta upp tid för
övriga uppdrag.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har behov av en ersättare för ordföranden i de fall denne inte
kan delta, det gäller bland annat ärendeberedningen och andra möten dit presidiet
är kallat. Elin Bäckström (S) föreslås till ersättare vid dessa tillfällen. Ersättaren
övertar inte ordförandens uppdrag utan representerar partiet i dessa fall.
Beslutsunderlag
 Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-03-02
Beslut
1.
2.

Elin Bäckström (S) utses till ersättare i ärendeberedningen och övriga
möten dit presidiet är kallat.
Ersättning utgår för uppdraget.

___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:123

Kartläggning av kommunens arbete för jämlik hälsa - remissvar
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att Mjölby kommun ska arbeta med jämlik hälsa
utifrån Östgötakomissionen för folkhälsa. Kommun-styrelsens förvaltning har
skickat en remiss till kommunens nämnder för att följa upp arbetet inom
förvaltningarna.
Sammanfattning
Arbetet med jämlik hälsa bygger på Östgötakomissionens rapport för folkhälsa.
Östergötlands kommuner och Region Östergötland har undertecknat en
deklaration om folkhälsa i Östergötland. Deklarationen innehåller tio
högprioriterade insatsområden och mål för att nå en ökad jämlik hälsa.
Kultur- och fritidsnämnden har fått en enkät ”Kartläggning –
Östgötakomissionens rekommendationer för jämlik hälsa”, där vi ska ge en
nulägesanalys inom de prioriterade rekommendationerna som berör kultur- och
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga
verksamheter/enhetschefer har varit delaktiga i svaret av enkäten.
Beslutsunderlag
 Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-03-02
 ”Kartläggning – Östgötakomissionens rekommendationer för jämlik
hälsa”, kultur- och fritidsnämndens svar, 2018-03-01
 Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-12-04
Beslutsgång
Elin Bäckström (S) föreslår en redaktionell förändring (sidan 7 i kartläggningen på
punkt 3 i sista stycket, lägg till ordet ”Utreda”).
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnen besvarar remissen genom svaret i
”Kartläggning – Östgötakomissionens rekommendationer för jämlik
hälsa”, med redaktionell förändring.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens förvaltning, hållbarhetsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:48

Medborgardialog om aktivitetsplatser - beslut
Bakgrund
I Mjölby kommun finns ”Riktlinjer för medborgardialog”, som antogs av
kommunstyrelsen 2016-05-18 § 97. I dessa framgår att det är de förtroendevalda
som ska initiera en medborgardialog.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått medel i investeringsbudgeten för att anlägga
aktivitetsplatser i Skänninge och Mantorp. Kultur- och fritidsnämnden avser att ha
medborgardialog om detta under året.
Beslutsunderlag
 Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-03-08
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidsförvaltningen
att planera in medborgardialoger gällande aktivitetsplatser i Skänninge
och Mantorp under 2018.

___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:120

Användande av burkini på Lundbybadet
Bakgrund
Runar Öhman (SD) och Andreas Östensson (SD) har till kommunfullmäktige
inkommit med en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Elisabeth Moborg (S) angående uthyrning av burkini på Lundbybadet. Elisabeth
Moborg (S) har besvarat interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde
2017-11-14. Frågan beslutades tas med till kultur och fritidsnämnden för vidare
diskussion. Frågan har vidare diskuterats vid kultur-och fritidsnämndens
ärendeberedning och ett förslag till beslut har tagits fram.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ärendeberedning anser det vara kommunens och
nämndens ansvar att arbeta för ett jämställt samhälle och människors lika värde.
Jämställdhet är något vi långsiktigt behöver arbeta med på alla plan och i alla våra
verksamheter. Vi vet att flickor som lever i en hederskultur riskerar att begränsas,
och att inte längre låna ut burkini är ett litet men symboliskt ställningstagande mot
dessa begränsningar. Det är enligt vårt synsätt inte förenligt med våra jämställda
värderingar och normer och vi behöver bevaka att dessa följs i alla våra
verksamheter. Kultur- och fritisnämndens ställningstagande innebär inte ett
förbud att bära medhavd burkini
Beslutsunderlag
 Missiv, 2018-03-05
 KF § 143, protokollsutdrag, 2017-11-14
 Interpellationssvar, 2017-11-08
 Interpellation inlämnad av Sverigedemokraterna, 2017-10-23
Ordföranden informerar om att hon fått tre synpunkter via mejl.
Nämndsekreteraren läser upp två synpunkter som kommit via mail till
förvaltningen.
Beslutsgång
Fredrik Bertilsson (SD), yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1.
2.

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte fortsättningsvis tillhandahålla
burkini, genom utlåning eller uthyrning på Lundbybadet.
Beslutet gäller från 1 augusti 2018.

___
Beslutet skickas till:
Lundbybadet
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

