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§ 11
Godkännande av dagordning
Ett ärende har tillkommit gällande deltagande till samråden inom regional
utveckling. Detta ärende behandlas som sista punkt.

Justerandes sign
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Dnr KOF/2015:1

Delegationsbeslut maj 2015



Avtalsärenden, kultur- och fritidschef
Bidragsärenden, kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

Justerandes sign

notera delegationsbesluten till protokollet.
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Dnr KOF/2015:52

Rapporter
A) Bokslutsprognos per 2015-03-31, dnr 2015:52
B) Förvaltningens rapporter
 Invigning Birger jarls hall, planerat till den 22/8 – Magnus
rapporterar
 Mjölby ridanläggning – Ulf rapporterar
 Tennisbanor flyttas till Vifolkavallen – Kjell rapporterar
 Lundbyvallens omklädningsrum klara – Kjell rapporterar
 Ishallen, omklädningsrum (anbudsöppning har varit) – Kjell
rapporterar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

Justerandes sign

godkänna rapporterna.
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Dnr KOF/2015:50

Taxor - Birger jarls hall
Bakgrund
Den nya idrottshallen i Skänninge, numera ”döpt” till Birger jarls hall,
kommer stå klar för användning from hösten 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till taxor för de olika lokalerna i hallen.
Sammanfattning
Taxorna i den nya hallen föreslås enligt följande:
Lokal

Föreningstaxa

Övriga

Sporthallen (hel hall)
Träning
Match/Arrangemang
Arrangemang med café

65 kr/tim
100 kr/tim
140 kr/tim

220 kr/tim
450 kr/tim
500 kr/tim

Sporthallen (halv hall)
Träning
Arrangemang

50 kr/tim
80 kr/tim

120 kr/tim
240 kr/tim

Gruppträningsrum

50 kr/tim

165 kr/tim

Teorilokal

45 kr/tim

85 kr/tim

Cafeteria

100 kr/tim

220 kr/tim

Hela anläggningen

3 000 kr/dyg

7 000 kr/dygn

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastslå taxorna i Birger jarls hall enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag .

---

Utdrag:

Justerandes sign

Kommustyrelsen
Medborgarservice

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:32

Ny kurs Kulturskolan - akustisk gitarr
Bakgrund
Till höstteminen 2015 kommer kulturskolan i Mjölby kommun starta nya
kurser i akustisk gitarr. I grupp kommer eleverna att få lära sig spela ackord
och ”kompa”.
Sammanfattning
Terminsavgiften för akustisk gitarr föreslås bli 600 kr.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

Utdrag:

Justerandes sign

fastslå avgiften för akustisk gitarr till 600 kr/termin

Kulturskolan

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:7

Tilläggsanslag - verksamhetsdrift Skänninge idrottshall
Bakgrund
Beslutet att bygga en idrottshall i Skänninge har framförallt varit utifrån ett
geografiskt/demokratiskt rättviseperspektiv. Skänningeborna skulle enligt
beslutet ges samma goda möjligheter att utöva inomhusidrott som medborgarna i kommunens övriga tätorter (Mjölby, Mantorp och Väderstad). Bokningar av föreningar och privatpersoner i den gamla hallen har inte varit
anmärkningsvärt stort. När det gäller traditionella inomhusidrotter så finns
idag heller inga aktiva föreningar i Skänninge. Den enda aktiva föreningen
inom företrädesvis utomhusidrotter, är idag Skeninge IK (SIK).
Detta faktum tillsammans med de intryck kommunens företrädare fick på
studiebesöket i Ullaredshallen har medfört att vi från tjänstemannahåll försökt skapa en hall med hög flexibilitet vad gäller utbudet i hallen. Det finns
ett stort behov av att ge möjlighet för andra verksamheter/aktörer utöver de
traditionella inomhusidrotterna att nyttja hallen.
Vi framförde redan i februari 2013 vid ett möte i centrala byggkommitén för Skänninge idrottshall redan i februari 2013 idéer om att fritidsgården i en samordnande roll. I november 2014 startade vi på
kultur- och fritidsförvaltningen ett projekt enligt kommunens projektmodell,
för att förfina och tydliggöra idéerna kring verksamhetsdriften och ta fram
förslag på hur gamla hallen fortsättningsvis ska kunna användas.
Sammanfattning
Förslaget kring den samordningsfunktion som fritidsgården i Skänninge
föreslås få, utgår i huvudsak från fem olika funktioner:
 Samordning av utbudet i hallen
 Förmedlare/koordinator
 Bokning och hyra av lokaler
 Cafeterian med öppen verksamhet
 Tillsynsuppdrag
Detaljer kring de olika funktionerna finns beskrivna i slutredovisning av
projektet ”Verksamhetsinnehåll Skänninge idrottshall” dnr: KOF/2015:15.
Kultur- och fritidsförvaltningens merkostnad för att under en ”övergångsperiod på 1,5 år genomföra projektet beräknas till 600 tkr under perioden
2015-07-01 – 2016-12-31.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. §16
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

hos kommunstyrelsen ansöka om ett tilläggsanslag på 600 tkr för
perioden 2015-07-01 – 2016-12-31.

--Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:7

Tilläggsanslag - ungdomsinflytande 2015-2017
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med att skapa former för ungdomsinflytande i Mjölby kommun har pågått sedan höststarten 2013. Första projektperioden avslutades 31/12 2014.
Beskrivning av projektets gång återges delvis i bifogat protokollsutdrag
(kultur- och fritidsnämnden 2014-11-03) samt finns dokumenterat i de bilagor, där handledare på kultur- och fritidsförvaltningen (fr.o.m. hösten 2014)
samt de två ungdomsombuden, ger sina intryck/åsikter och framtidsvisioner
utifrån sina respektive perspektiv.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser det viktigt att formen med ungdomsombud ges chansen att fortsätta utvecklas under ytterligare 2 år.
Kostnadskalkylen för ett fortsatt projekt under 2015-07-01 – 2017-06-30 ser
ut som följer:
Handledare Kultur- och fritidsförvaltningen (10 tim/v)
2 ungdomsombud (2 x 20 tim/v)
Hyra lokal
Utrustning (dator, telefon, möbler mm.)
Verksamhetspott
Studiebesök, möten
Summa:

200 000
740 000
80 000
45 000
60 000
40 000
1 165 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-11-03 att
ställa sig bakom den fortsatta satsningen (se protokollsutdrag kultur- och
fritidsnämnden §32, 2014-11-03). Den fortsatta satsningen föreslogs finansieras av kultur- och fritidsnämndens ackumulerade överskott (TB).
Kultur- och fritidsförvaltningen sökte enligt den ordning som då gällde
kommunstyrelsens godkännande att ianspråkta 1 165 tkr för att under
2015-2016 kunna fortsätta arbeta med ungdomsinflytande i Mjölby kommun. Ärendet togs aldrig upp i kommunstyrelsen med motiveringen att
ordningen enligt ovan (söka KS tillstånd att använda ackumulerat överskott)
inom kort skulle upphöra. Kultur- och fritidsförvaltningen fick beskedet att
detta i praktiken innebar att kommunstyrelsen godkänt nämndens äskande.
I den process med att granska nämndernas tilläggsbudget och fatta beslut
om hur stor del av en positiv tilläggsbudget respektive nämnd får behålla
(i kultur- och fritidsnämndens fall), undantogs inte redan ”beviljat anslag”
för ungdomsinflytandeprojektet. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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ning är därför, med bakgrund av kommunstyrelsens beslut om tilläggsbudget 2015, att ekonomiska förutsättningar saknas för projektets genomförande.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ansöker av ovan beskriven anledning om
tilläggsanslag motsvarande 1 165 tkr under perioden 2015-2017
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag på 1 165 tkr för
perioden 2015-07-01 – 2017-06-30.

--Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:31

Yttrande - medborgarförslag, datorhjälp för seniorer
Bakgrund
Östen Åsenhed föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska tillhandahålla datorhjälp för seniorer. Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget
bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd med berörda nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har fått förslaget för yttrande.
Personen som omnämns i medborgarförslaget har från början på initiativ av
omsorgens anhörigkonsulent, anställts via arbetsmarknadsenheten för att
under en begränsad tid arbeta med datorstöd, såväl i hemmet som på biblioteket. Kultur- och fritidsförvaltningen fick frågan om vi kunde tillhandahålla med arbetsplats, vilket var naturligt eftersom biblioteket också i viss
omfattning arbetar med ”datorstöd” till seniorer på framförallt huvudbiblioteket i Mjölby. Den tillfälliga anställning som personen i fråga hade, upphörde 28/2 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen ansökte då om att kunna
anställa personen i ett s.k. framtidsjobb, vilket beviljades.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen anser inte det ligga i biblioteksverksamhetens uppdrag att bedriva datorstöd till seniorer (eller någon annan enskild
målgrupp) i hemmet. Det är troligen också tveksamt utifrån gällande konkurrenslagstiftning. Däremot erbjuder biblioteken IT-stöd och personlig
handledning i form av så kallad ”drop in verksamhet” vissa dagar på såväl
huvudbibliotek som filialerna. Det finns också möjlighet att boka in sig för
individuell IT-handledning och via ett studieförbund delta på gratis nybörjarkurser. Möjlighet till datorhjälp för seniorer finns därmed hos kommunens bibliotek, dock inte i form av ”hemhjälp”
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta texten under rubriken ”sammanfattning” som kultur- och fritidsnämndens svar till kommunstyrelsen angående medborgarförslaget om datorhjälp för seniorer.

---

Utdrag:

Justerandes sign

Kommmunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:29

Yttrande - medborgarförslag om scen med tak i Skänninge
Bakgrund
Frida Gustavsson har skickat in ett medborgarförslag med förslag om att
bygga en utomhusscen med tak i Skänninge. Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd med
berörda nämnder. Kultur- och fritidsnämnden är en av de nämnder som fått
förslaget för yttrande. Det ska tilläggas att medborgarförslaget är en skoluppgift som betygssätts.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att idén om en utomhus scen med tak
är bra. Det ligger i vår förvaltnings intresse att möjliggöra för olika typer av
kultur- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus. Likaså att nå ut till
flera olika målgrupper.
För att överväga om det är en rimlig investering utifrån bedömd nyttjandegrad, möjlighet till byggnadslov, bedömd investeringskostnad
o s v behöver ärendet kompletteras med service - och teknikförvaltningens
och byggnadskontorets, beräkningar och bedömningar. Om kommunen
därefter konstaterar att detta kan vara ett framtida investeringsobjekt, ska en
skiss tas fram samt en kostnadskalkyl upprättas. Därefter ska investeringsobjektet bedömas tillsammans med andra objekt i nästa års investeringsprocess.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta texten under rubriken ”sammanfattning” som kultur- och fritidsnämndens svar till kommunstyrelsen angående medborgarförslaget att uppföra en scen utomhus med tak.

---

Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:30

Yttrande - medborgarförslag utebio
Bakgrund
Melinda Johansson har skickat in ett medborgarförslag med förslag om att
bygga en utebio i Mjölby. Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget
bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd med berörda nämnder.
Kultur och fritidsförvaltningen är en av de nämnder som fått förslaget för
yttrande.
Sammanfattning
Det Kultur- och fritidsförvaltningen läser ut av förslaget är att Melinda anser att det behövs en utebio av två skäl; för turister och för att ungdomarna
ska ha något att göra.
Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att det är bra att ungdomar som
Melinda kommer in med idéer och förslag. Det ser vi som mycket positivt
ur ett demokratiskt perspektiv. Det ligger i vår förvaltnings intresse att möjliggöra för olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter både inne och utomhus. Likaså att nå ut till flera olika målgrupper. Barn- och ungdomar är dock
den prioriterade gruppen och vad vi kan se är det den gruppen som också
mest lyfts fram i förslaget.
Att sätta upp en utebio är en mycket kostsam investering. Till detta kommer
också utgifter för själva filmerna, tillstånd som ska sökas etcetera. Diverse
tillstånd måste också sökas. På sommaren kan dåligt väder som regn och
blåst göra att det blir mycket lite personer som kommer för att titta på filmen. Även vintertid med mycket snö och mycket kallt väder kan vara en
orsak som gör att folk inte kommer eller att filmer tvingas ställas in.
Melindas argument att filmvisning kommer att hålla ungdomar borta från
”dåliga saker” blir inte ett så relevant argument då hennes eget förslag är att
den ska visas varannan helg och det även för äldre. Tillfällena blir av den
anledningen inte så många och vädret kan som sagt påverka visningstillfällena.
En utebio kan mycket väl göra Mjölby attraktivare både för turister och de
egna kommuninnevånarna. Kostnaden för att göra detta är tyvärr alldeles för
stor och ryms i dagsläget inte inom ramen för förvaltningens budget. Likaså
är resultatet av en sådan betydande investering alldeles för osäkert att förutsäga. Dessa orsaker gör att Kultur- och fritidsförvaltningen inte kan stå
bakom ett sådant förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. §20
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta texten under rubriken ”sammanfattning” som kultur- och fritidsnämndens svar till kommunstyrelsen angående medborgarförslaget att uppföra en utebio.

--Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:28

Yttrande - medborgarförslag angående museibyggnaderna i Skänninge
Bakgrund
Tabita Gårdstrand föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ansöker om
ekonomisk a medel till museibyggnaderna i gamla Skänninge. Förslagsställaren menar att kommunen saknar tillräckligt utrymme i underhållsbudget
för att på ett tillfredsställande sätt underhålla de gamla museibyggnaderna.
Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd med berörda nämnder. Kultur- och fritidsnämnden är
en av de nämnder som fått förslaget för yttrande.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är av största vikt att dessa
byggnader kan underhållas på ett bra sätt för att behålla sin charm och sitt
historiska värde. Medborgarförslaget är bra och möjligheten att söka pengar
hos Sveriges hembygdsförbund skulle, enligt fastighetskontoret på serviceoch teknikförvaltningen, kunna bli ett välkommet tillskott till befintlig underhållsbudget. Kultur- och fritidsförvaltningen stödjer därför medborgarförslaget, och kommer att medverka till att en ansökan kommer till stånd.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta texten under rubriken ”sammanfattning” som kultur- och fritidsnämndens svar till kommunstyrelsen angående medborgarförslaget om ekonomiska medel till museibyggnaderna i Skänninge.

---

Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:27

Yttrande - medborgarförslag om anläggning för motorsport
Bakgrund
Göran Lindqvist i Mantorp har skickat in ett medborgarförslag med förslag
om att möjliggöra för ungdomar att utöva motorsportgrenen drifting i Mantorp. Kommunfullmäktige har begärt in yttrande från kultur- och fritidsnämnden i frågan.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är att illegal verksamhet på
offentliga gator och parkeringsplatser inte är acceptabel. Kultur- och fritidsförvaltningen tror heller inte att en legal lösning av verksamheten på exempelvis Mantorp Park, löser problemet med den illegala verksamheten på
gator och/eller parkeringsplatser. Kommunen bör dock vara behjälplig med
att vägleda medborgarna till att organisera sig i en förening eller liknande
för att kunna utöva sitt fritidsintresse. Detta stöd finns redan idag i kommunen oavsett om det är i traditionella idrotter, kulturverksamhet eller motorsport. Kultur- och fritidsförvaltningen menar att om kommunen gemensamt
med föreningslivet och/eller andra aktörer kan hitta lösningar som möjliggör
att fler individer kan utöva sin sport legalt, är det positivt för alla parter.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är dessutom att, kommunen
som helhet, även bör överväga möjligheterna att se över gällande beslut och
regler som idag eventuellt begränsar en legal verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta texten under rubriken ”sammanfattning” som kultur- och fritidsnämndens svar till kommunstyrelsen angående medborgarförslaget om tillgång till anläggning för motorsport i Mantorp, samt

att

föreslå kommunstyrelsen, att ge föreningen ”Hjärtat i Mantorp”
uppdraget att samordna en diskussion mellan berörda verksamheter i
kommunen, aktuella aktörer samt utövarna själva, för att få till en alternativ lösning på de problem som förslagställaren beskriver i Mantorp.

---

Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KOF/2015:42

Ungdomskulturstipendium 2015
Bakgrund
2015 års ungdomskulturstipendium har varit utlyst för ansökan eller förslag
enligt fastställd ordning. Annonsering har skett i Östgötatidningen och Östgöta Correspondenten, kommunens hemsida, anslagstavlor och kommunens
Facebooksida. Sista dag för ansökan var den 19 april 2015.
Sammanfattning
Vid ansökningstidens utgång har sju ansökningar inkommit.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Jonathan Stribrny till årets ungdomskulturstipendiat med
följande motivering:
” Jonathan Stribrny är en talangfull och målmedveten jazztrumpetare
som utbildats i Mjölby Kulturskola, jazzhighschool i Washington
DC samt jazzlinjen på Fridhems folkhögskola. Jonathan spelar även
klassisk trumpet.
Kultur- och fritidsnämnden vill ge Jonathan ungdomskulturstipendiet på 15 000 kr när han nu går vidare, för att fortsätta sin kreativa
jazzmusikerutbildning på Kungliga Musikhögskolan.”

---

Utdrag:

Justerandes sign

Jonathan Stribrny

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KOF/2015:40

Kulturstipendium 2015
Bakgrund
2015 års kulturstipendium har varit utlyst för ansökan eller förslag enligt
fastställd ordning. Annonsering har skett i Östgötatidningen och Östgöta
Correspondenten, kommunens hemsida, anslagstavlor samt kommunens
Facebooksida. Sista dag för ansökan var den 19 april 2015.
Sammanfattning
Vid ansökningstidens utgång har 20 ansökningar/förslag inkommit.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Emelie Wedhäll till årets kulturstipendiat med följande
motivering:
"Kultur- och fritidsnämnden utser Emelie Wedhäll till årets kulturstipendiat. Emelie har på ett träffsäkert och humoristiskt sätt lyft
serietecknandet som kulturyttring. Genom sina inspirerande föreläsningar visar hon hur motgångar kan vändas till tillgångar, och
hur konsten kan vara ett sätt att ge uttryck åt detta. Emelie tilldelas
stipendiesumman på 15 000 kr."

---

Utdrag: Emelie Wedhäll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KOF/2015:49

Konferens - Nackanätverket
Bakgrund
Nackanätverket har bjudit in till konferens den 27-28 maj 2015. Konferensen vänder sig till politiker, fritidsledare, chefer och tjänstemän från sju
kommuner.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare har fått ta del av inbjudan. Tre politiker från kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att delta på
denna konferens.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Elin Bäckström, S, Kristin Kellander, FP samt Maud Steen, C deltar
på Nackanätverkets konferens den 27-28 maj 2015.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KOF/2015:55

Region Östergötland - representant till "Sakområdessamråd kultur"
Region Östergötland ska starta de så kallade sakområdessamråden inom
regional utveckling. Tre politiska sakområdessamråd kommer att organiseras under 2015, varav ett av dem berör kultur- och fritidsnämnden. Region
Östergötland efterfrågar uppgift om vilka som ska representera Mjölby
kommun inom ”Sakområdessamrådet kultur”, en politiker och en tjänsteman.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Maud Steen, C samt kultur- och fritidschef Ulf Johansson att
representera Mjölby kommun inom ”Sakområdessamrådet kultur”.

---

Utdrag:

Justerandes sign

Region Östergötland
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

