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§ 25

Diarienummer:

Godkännande av dagordning
Bakgrund

Ordföranden önskar göra förändring i dagordningen och tidigarelägga punkterna 10-14, så
de kommer efter punkt 4.

Sammanfattning

Ny dagordning efter justering blir;
3.

Godkännande av dagordning

4.

Jäv

5.

(10.) Arrangemansbidragsansökan - Skänninge Lions KOF/2022:89

6.

(11.) Ansökan om bidrag - BRIS KOF/2022:87

7.

(12.) Bokslutsprognos kultur- och fritidsnämnden 31 oktober 2022 KOF/2022:33
Handlingar skickas ut i samband med sammanträdet

8.

(13.) Lokalbehovsplan kultur- och fritidsförvaltningen 2023 KOF/2022:80

9.

(14.) Investeringsbehov kultur- och fritidsnämnden 2024-2026 KOF/2022:86

10. (5.) Hopptorn i Skogssjön - beslut av Mjölbyförslag KOF/2022:63
11. (6.) Mer skuggiga platser vid Lundbybadet - beslut Mjölbyförslag KOF/2022:81
12. (7.) Läktare till konstgräsplanen vid Klämman arena - beslut av Mjölbyförslag
KOF/2022:84
13. (8.) Kommunanknutna mobila fritidsgårdar - beslut Mjölbyförslag KOF/2022:85
14. (9.) Anmälan av delegationsbeslut KOF/2022:1
15. Meddelanden KOF/2022:8, KOF/2022:76, KOF/2022:78, KOF/2022:92
16. Information (muntlig)y dagordning blir;

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den nya dagordningen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Diarienummer: KOF/2022:89

Arrangemansbidragsansökan - Skänninge Lions
Bakgrund

Skänninge Lions Club arrangerar årligen Valborgsmässofirande på Väderkvarnsbacken i
Skänninge. Arrangemanget är stort och en gammal tradition med många besökare från
kommunen, men även från andra delar av Östergötland. Skänninge Lions Club har framfört
till kultur- och fritidsförvaltningen att arrangemanget är ifrågasatt inom föreningen och
särskilt utifrån den ekonomiska risk att arrangemanget går med förlust, som finns vid dåligt
väder. Skänninge Lions Club ansöker därför om ett bidrag från kommunen motsvarande
50 000 kronor. Ekonomisk redovisning av kostnader i samband med innevarande års
arrangemang, samt budget för 2023, finns i ansökan.
Kultur- och fritidsnämndens bidrag för valborgsmässofirandet 2022 var 25 000 kronor.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen anser det är av stor vikt att det traditionella
Valborgsmässofirandet vid Väderkvarnsbacken i Skänninge bibehålls. Förvaltningen
föreslår att föreningen Skänninge Lions Club erhåller 25 000 kronor i bidrag och
underskottstäckning upp till maximalt 25 000 kronor, i det fall arrangemanget skulle gå med
förlust.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Arrangemangsbidragsansökan Skänninge Lions Club, 2022-11-01
Ansökan från Skänninge Lions Club, inkom 2022-10-25

Yrkande

Elin Bäckström (S), yrkar på ett tillägg till beslutet med följande lydelse:
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med
Skänninge Lions Club planera för ett Valborgsmässofirande 2024 utan traditionellt
fyrverkeri.”

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Skänninge Lions Club 25 000 kronor
i bidrag, samt ytterligare maximalt 25 000 kronor i underskottstäckning för 2023 års
Valborgsmässofirande vid Väderkvarnsbacken i Skänninge

2.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Skänninge Lions Club ska lämna in en
ekonomisk redovisning för arrangemanget senast två månader efter genomfört
arrangemang.

3.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans
med Skänninge Lions Club planera för ett Valborgsmässofirande 2024 utan
traditionellt fyrverkeri.

___
Beslutet skickas till
Skänninge Lions Club
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Diarienummer: KOF/2022:87

Ansökan om bidrag - BRIS
Bakgrund

Föreningen BRIS (barnens rätt i samhället) region öst, har lämnat in en ansökan om bidrag
för år 2023 till Mjölby kommun. Då kultur- och fritidsförvaltningen inte lämnar bidrag till
regionala föreningar utifrån gällande bidragsreglemente, har frågan lyfts i det så kallade
trippelmötet, som är en samverkan mellan utbildningsnämnd, omsorgs- och socialnämnd
samt kultur- och fritidsnämnd i Mjölby kommun.

Sammanfattning

Samverkansforumet (trippelmötet) i Mjölby kommun, mellan utbildningsnämnd, omsorgsoch socialnämnd samt kultur- och fritidsnämnd, föreslår kultur- och fritidsnämnden bevilja
BRIS ett stöd för 2023 med ansökt belopp 61 000 kronor. Finansieringen delas lika mellan de
tre nämnderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Ansökan om bidrag BRIS, 2022-11-01
Ansökan Bris – för alla barn alltid, 2022-09-02

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden beviljar BRIS region öst ett bidrag för 2023 med 61 000
kronor.

2.

Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag ur egen bidragsbudget med
20 000 kronor. Resterande belopp, 41 000 kronor delas lika mellan
utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden.

___
Beslutet skickas till
BRIS
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Diarienummer: KOF/2022:33

Bokslutsprognos kultur- och fritidsnämnden 31 oktober 2022
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per 31 oktober redovisas.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per 31 oktober 2022 visar ett underskott på
totalt 1 150 000 kronor. Den största avvikelsen redovisas för budgetverksamheten ”fritid”
som noterar underskott med totalt 1 905 000 kronor.
Underskottet är i huvudsak kopplat till konsekvenser med anledning av att Lundbybadet,
grund av pandemin, delvis var stängd under början av året. Intäkterna på badet beräknas
till cirka 2 000 000 kronor mindre än budgeterat. Underskottet lindras av att verksamhetsoch personalkostnader till viss del har kunnat minskas. Badets totala underskott
prognostiseras till minus 1 750 000 kronor.
Även verksamheten vid Skogssjön beräknas genera underskott, i huvudsak på grund av
kostnader för arbetskraft som inte varit planerad.
Inom budgetverksamheten ”nämnd och administration” noteras överskott med totalt
509 000 kronor. Statlig ersättning för sjuklönekostnader och något lägre personalkostnader
anges som främsta orsak.
Även budgetverksamheten ”kultur” prognostiserar överskott, totalt 246 000 kronor.
Investeringarna beräknas uppgå till totalt 768 000 kronor. Avvikelse mot budget uppgår till
minus 168 000 kronor vilken är föranledd av att gymutrustning som, efter direktiv, bokats
om från hyra till investering vilket inte var planerat vid inköpstillfället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Bokslutsprognos per 2022-10-31, 2022-11-11
Bokslutsprognos per 31 oktober 2022, 2022-11-11
Månadsprognos september 2022, 2022-10-24

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer upprättad bokslutsprognos per 31 oktober
2022.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Diarienummer: KOF/2022:80

Lokalbehovsplan kultur- och fritidsförvaltningen 2023
Bakgrund

Varje förvaltning i Mjölby kommun ska enligt kommunens modell för lokalförsörjning,
årligen upprätta en reviderad lokalbehovsplan. I lokalbehovsplanen redovisas kultur- och
fritidsförvaltningens verksamhet i befintliga lokaler samt en nulägesanalys om hur
ändamålsenliga lokalerna är. Lokalbehovsplanen innehåller dessutom förvaltningens nya
lokalbehov, planerade verksamhets- och lokalförändringar på kort och lång sikt. Kultur- och
fritidsförvaltningens lokalbehovsplan är en bilaga till huvudrapporten –
Lokalförsörjningsplan Mjölby kommun 2023-2032. Lokalbehovsplanen utgör också en viktig
komponent i upprättande av förslag till investeringsbudget.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till lokalbehovsplan för 2023 tillsänds nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden ska, enligt gällande rutiner för kommunens lokalförsörjning i
framtiden, godkänna planen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Lokalbehovsplan kultur- och fritidsförvaltningen 2023, 2022-11-04
Lokalbehovsplan 2023 kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-11-04

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastslår upprättad lokalbehovsplan för 2023.

___
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Diarienummer: KOF/2022:86

Investeringsbehov kultur- och fritidsnämnden 2024-2026
Bakgrund

Enligt gällande process för investeringsbudget har kultur- och fritidsförvaltningen tagit
fram förslag till investeringsbehov för perioden 2024 -2026. De objekt förvaltningen föreslår
framgår under rubriken ”Sammanfattning” enligt nedan.
Kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut om vilka investeringsobjekt inom nämndens
ansvarsområde man vill ska ingå i kommunens totala investeringsplan för perioden
2024-2026. Till varje föreslaget investeringsobjekt, som inte redovisats tidigare, är en
behovsbeskrivning framtagen enligt förteckningen nedan.
De redovisade driftkostnadskonsekvenserna är preliminära summor. Exakta kalkyler
fastställs i ett senare skede.

Sammanfattning

De investeringsobjekt som kultur- och fritidsförvaltningen föreslår inom planperioden
2024–2026 är:
2024
Ersättning motionsspår Lundbyvallen
2025
Aktivitets- näridrottsplats Lundbyområdet
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende
Konstnärlig gestaltning ny skola/idrottshall Eldslösa
2026
Äventyrsgolfbana, Mjölby
Idrottshall Mantorp, merkostnad fullstor hall vid ny F-6 skola
Motionsspår Fallområdet, Mantorp
Ram för mindre investeringar uppgår till 600 tkr årligen med tillägg för inventarier till
idrottshall vid Eldslösa, 500 tkr år 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Investeringsbehov KoF 2024-2026, 2022-11-03
Investeringsbehov KoF 2024 - 2026 (Excel), 2022-11-03
Behovsbeskrivning, äventyrsgolfbana Mjölby, 2022-11-03
Behovsbeskrivning, idrottshall Mantorp, 2022-11-03
Behovsbeskrivning, motionsspår Fallområdet Mantorp, 2022-11-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30 fortsättning

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden antar redovisade förslag till investeringsobjekt och
inventarieanslag för perioden 2024-2026.

2.

Kultur-och fritidsförvaltningens upprättade behovsbeskrivningar godkänns av
kultur- och fritidsnämnden.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Akten

Ajournering klockan 14.30-14.45

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Diarienummer: KOF/2022:63

Hopptorn i Skogssjön - beslut av Mjölbyförslag
Bakgrund

Knut Idelind föreslår i ett Mjölbyförslag att man uppför ett hopptorn i Skogssjöns
friluftsbad.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tyvärr dåliga erfarenheter av liknande anläggningar
avseende skadegörelse i såväl Skogssjön som Månsjön i Skänninge. Risken för att ett nytt
hopptorn frekvent skulle utsättas, bedöms alltför stor. Kostnaden för
reparationer,besiktningar och risken att delar hamnar i vattnet och därmed skulle utgöra en
säkerhetsrisk bedöms även de som alltför stora för att motivera en sådan satsning.
Kultur- och fritidsförvaltningen är också tveksam till om ett hopptorn rent estetiskt skulle
kunna passa in, i den idyll som naturreservatet inkl. friluftsbadet utgör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Hopptorn i Skogssjön – beslut Mjölbyförslag, 2022-10-26
Inlämnat Mjölbyförslag, 2022-06-18
Förslagsställaren är inbjuden att närvara men har inte svarat på inbjudan.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att uppföra ett hopptorn i Skogssjöns
friluftsbad.

___
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Diarienummer: KOF/2022:81

Mer skuggiga platser vid Lundbybadet - beslut Mjölbyförslag
Bakgrund

Sandra Asplund föreslår i ett Mjölbyförslag att Lundbybadet förses med mera möjligheter
att åtnjuta skugga, framförallt för små barn under varma soliga dagar.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen är helt överens med förslagsställaren att det råder brist på
skugga vid Lundbybadets utomhusdel. Förvaltningen kommer att ta fram förslag till att
åtgärda detta både på både kort och lång sikt. På kort sikt kan parasoll införskaffas, som
badgäster kan låna utan kostnad varma sommardagar. På lite längre sikt behöver man titta
på mera fasta anordningar (pergola, segelduk etcetera), men även växlighet i form av
buskar/träd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Mer skuggiga platser vid Lundbybadet – beslut Mjölbyförslag, 2022-10-26
Inlämnat Mjölbyförslag, 2022-08-13
Förslagsställaren är inbjuden att närvara men har inte svarat på inbjudan.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka Mjölbyförslaget att inrätta mer
skuggiga platser vid Lundbybadet.

___
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Diarienummer: KOF/2022:84

Läktare till konstgräsplanen vid Klämman arena - beslut av
Mjölbyförslag
Bakgrund

Malin Rooswall föreslår i ett Mjölbyförslag att en läktare uppförs vid konstgräsplanen vid
Klämman arena.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen är överens med förslagsställaren att det finns behov av
ytterligare sittplatser för publik vid fotbollsplanen. Ytan i aktuellt område på långsidorna av
konstgräsplanen, där sittplatser i form av en läktare skulle kunna vara aktuellt, är dock
begränsade. Avbytarbås finns redan stationerade på ena långsidan. Ytor måste framöver
användas till hantering av gummigranulat (miljöinsats) och framförallt måste det finnas
asfalterade ytor där snö kan läggas upp vid snöröjning vintertid.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att man i samband med omläggning av ny
konstgräsplan, som planeras till 2024, undersöker möjligheterna att komplettera
anläggningen med någon form av utökade sittplatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Läktare till konstgräsplanen vid Klämman arena – beslut av Mjölbyförslag,
2022-10-25
Inlämnat Mjölbyförslag, 2022-09-12
Förslagsställaren är inbjuden att närvara men har inte svarat på inbjudan.

Yrkande

Johannes Lindberg (L), med instämmande från övriga ledamöter, yrkar på att första delen i
förvaltningens förslag till beslut stryks, ”1. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker delvis
förslaget om läktare vid Klämman arenas konstgräsplan i Mantorp”.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna
att utöka antalet sittplatser vi konstgräsplanen, i samband med omläggning av
konstgräsplanen 2024.

___
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Diarienummer: KOF/2022:85

Kommunanknutna mobila fritidsgårdar - beslut Mjölbyförslag
Bakgrund

Cecilia Hugo föreslår i ett Mjölbyförlag att kommunen inrättar en mobil
fritidsgårdsverksamhet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har under de senaste åren arbetat med att erbjuda
fritidsaktiviteter för barn och unga utanför ordinarie verksamhetslokaler.
Fritidsgårdsverksamhet har exempelvis under de senaste åren haft verksamheter för
målgruppen barn- och unga vid Prästgårdsliden och Östra Lundby i Mjölby och även på
Trojenborgsområdet i Skänninge.
Verksamheten kommer självfallet utvärderas. Därefter fattas beslut om verksamheten
ska/kan permanentas eller ej.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att den form av fritidsgårdsverksamhet som
Mjölbyförslaget avser, redan finns och fortsätter att prövas.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en särskild satsning 2023, som innebär en
utökning av kultur- och fritidsaktiviteter utanför ordinarie verksamhetslokaler, vilket får
anses ligga i linje med detta Mjölbyförslag

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Kommunanknutna mobila fritidsgårdar – beslut Mjölbyförslag, 2022-10-26
Inlämnat Mjölbyförslag, 2022-10-07
Förslagsställaren är inbjuden att närvara men har inte svarat på inbjudan.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Mjölbyförslaget om en mobil
fritidsgårdsverksamhet, med motiveringen att den redan finns och fortsätter att
prövas.

___
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Diarienummer: KOF/2022:1

Anmälan av delegationsbeslut
Bakgrund

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§5-7 kan en del beslut delegeras till anställda
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 §
samt 39 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning

1.2 Anställningar, rapporterat av enhetschef Lundbybadet och enhetschef bibliotek
1.4 Entledigande på egen begäran och vid pensionering, rapporterat av enhetschef
Lundbybadet
2.5 Teckna avtal och beställa konstnärlig gestaltning, inköp av fast och lös konst, rapporterat
av förvaltningschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag, rapporterat av förvaltningschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, rapporterat av förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Anmälan av delegationsbeslut 2022-11-01
Förteckning delegationsbeslut 3 juni – 31 oktober, 2022-11-01

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 av 16

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-14

§ 36

Diarienummer: KOF/2022:8, KOF/2022:76,
KOF/2022:78, KOF/2022:92

Meddelanden
Bakgrund

Redovisning av inkomna skrivelser, rapporter och beslut från andra instanser föreläggs
nämnden.

Beslutsunderlag

Handlingar som är ställda till nämnden
Miljökontorets kontrollrapporter;
Livsmedelskontroll Träffpunkt Väderstad , dnr 2022:76
Livsmedelskontroll Mjölby fritidsgård, livsmedelskontroll Skänninge fritidsgård dnr 2022:78
Livsmedelskontroll Lundbybadet, dnr 2022:92
Verkstad för EPA-ungdom, Mjölbyförslag som bedömdes som synpunkt, KOF/2022:538
Beslut OSN § 119/2022-09-27 Mjölbyförslag – Solljusrum,
Tjänsteskrivelse Mjölbyförslag – iordningställande av solljusrum, dnr 2022:8
Handlingar som är ställda till samtliga nämnder
Beslut KS § 139/2022-08-31 Vision 2045 – Aktivitets- och tidplan för lansering och
implementering, dnr 2022:8

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av handlingarna som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden 2022-11-14

§ 37

Diarienummer:

Information (muntlig)
Sammanfattning

Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande rapportering.

Beslutsunderlag


Ungdomssituationen i Mjölby kommun
Media har under den senaste tiden, efter ett Facebookinlägg av polisen, diskuterat
ungdomssituationen i Mjölby. Förvaltningschefen informerar om hur förvaltningen
berörts av detta och vilka åtgärder som planeras i kommunen.



Seniordag
En utbudsdag för äldre genomfördes på Mjölby Kulturscen 3 november. Dagen var
ett samarrangemang med pensionärsorganisationerna. Seniorerna bjöds på teater,
modevisning, fika, information från pensionärsföreningar och kommunens
träffpunkter samt konstutställning. Cirka 300 deltagare.
Den 8 november arrangerades även ett evenemang i Skänninge för seniorer, då
bjöds det på två dansföreställningar. Deltagarantalet var cirka 30 personer.



Möte med revisorer
Förvaltningschefen informerar om möte med kommunens revisorer den 8
november, där även ordförande och 2:e vice ordförande deltog.



Uppföljning Mål och budget – verksamhetsplan 2022
Ekonom/stf förvaltningschef informerar om den uppföljning som är genomförd i
verksamheten.



Sammanställning arbetsmiljöenkät
Förvaltningschef informerar om resultatet av årets arbetsmiljöenkät.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen som noteras till protokollet.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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