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§ 48

Lundbybadet - muntlig rapport
Bakgrund
Enhetscheferna för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden bjuds in till
nämnden för att lämna muntliga rapporter från sin verksamhet. Tidigare har
nämnden tagit del av enhetens verksamhetsplan för innevarande år. Enhetschefen
för Lundbybadet, Marie Ljung, rapporterar om badets verksamhet.
Beslutsunderlag
Man kan se att Lundbybadet återigen har blivit en mötesplats. Sommarens fina
väder gjorde badet till en samlingspunkt. Nämnden tar del av följande utvalda
punkter:
 6-årssimskola, tillsammans med utbildningsförvaltningen (statliga medel i
år) Bland annat tar man reda på om barnet kan flyta 5 sekunder, 25 % av
barnen klarade detta vid första tillfället, efter sju tillfällen var man uppe i
70 %
 Skolavslutning tillsammans med fritidsgårdarna
 Simlärarutbildningar, en personal är utbildad till att få hålla i
simlärarutbildning
 Gilla vatten – projekt fortsätter
 Lundbybadet fyller 50 år 2019
 Utökad vattenträning
 Generationsskifte i personalstyrkan
 Internutbildning, ny personal
 Enhetschef har genomgått ledarskapsutbildningen 2018
 Samtlig fast personal har simlärarutbildning
 Instruktörer utbildas
 Grupputveckling under vecka 44
 Fyra personer har gått en heldagsutbildning i HBTQ i våras, övrig
personal informerad
 Man har investerat i en ångmaskin, nya cafémöbler samt en hinderbana till
utebassängen
 En monitor med löpande information är inköpt till anläggningen
 Ökade intäkter under sommaren, genererar även ökade kostnader av
förbrukningsmaterial samt personalkostnader
 Lundbybadets åtaganden för 2018
 Facebook används och är en bra kanal att nå ut med information
 Svårt med återhämtning för personalen på raster (bra utrymme saknas)
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tackar för rapporten.

___
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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 rapporterade av enhetschef bibliotek och enhetschef
Lundbybadet
2.4 Tecknande av avtal, rapporterad av enhetschef Lundbybadet
2.6 Beslut om föreningsbidrag, rapporterade av kultur- och fritidschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, rapporterade av kultur- och
fritidschef
Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-10-11
Förteckning för perioden 19 april – 11 oktober 2018, 2018-10-11
Beslut
1.

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Muntliga rapporter
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef lämnar information om:
 Utvärdering ”geografiska faddrar”
 Nationell biblioteksstrategi
 Invigning rondell, Smålandsvägen
 Rekrytering 75 % tjänst på Zenit
 Kommundialog, ny kulturplan
 Integrationsinriktad verksamhet 16 +
Ekonom lämnar information om:
 Bidragsutredningens fortsättning, utreda studieförbundens bidrag
 Omförhandling av samarbetsavtal med föreningar
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:64

Bokslutsprognos per 2018-08-31, delårsbokslut
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos i samband med delårsbokslutet 31
augusti 2018 redovisas.
Sammanfattning
Prognosen visar på ett beräknat överskott till årsskifte 2018/2019 med 305 000 kr.
Det fina vädret under sommaren har genererat ökade intäkter på såväl
Lundbybadet som Skogssjön, vilket medverkat till att föregående prognos från
2018-05-31 reviderats till ett bättre förväntat resultat för 2018.
På fritidssidan är det Lundbybadet och fritidsgårdarna som ser ut att gå mot ett
positivt resultat, medan idrottsanläggningar kommer få det svårt att hålla budget.
Inom verksamhetsområdet kultur, beräknas biblioteksverksamheten gå mot ett
mindre underskott medans allmänkultur prognostiserar ett mindre överskott.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-04
Bokslutsprognos per 2018-08-31
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslutsprognosen per 2018-08-31.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:85

Delårsuppföljning kultur- och fritidsnämndens åtaganden 2018
Bakgrund
I samband med ärendet Mål och budget 2018-2020, fattade kultur- och
fritidsnämnden på sitt sammanträde 4 september 2017 beslut om åtaganden för
2018. Nämnden är ålagd av KS/KF att i samband med delårsbokslutet innevarande
år, redovisa hur arbetet med att uppnå åtaganden fortgår och redovisa en prognos
om de beräknas uppfyllas till årets slut. Nämnden är på samma sätt ålagd att
redovisa en prognos för de antagna nyckeltalen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens prognos är att samtliga av nämndens åtaganden
för 2018 kommer att uppnås (grön markering)
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-03
Bedömning av mått delåret 2018
Bedömning av åtaganden delåret 2018
Prognos nyckeltal delåret 2018
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens delårsuppföljning
av mått, åtaganden och nyckeltal.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:116

Kommungemensamma internkontrollmoment - uppföljning delårsbokslut
Bakgrund
Varje år, i oktober månad, fastställer kommunstyrelsen två gemensamma
kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder påföljande år. Det ger en mer
samlad bild över hur vissa kommungemensamma processer fungerar och hanteras
hos olika förvaltningar. I samband med delårsbokslut åläggs varje ansvarig nämnd
redovisa statusen på kontrollmomenten per 31 augusti. 2018 års gemensamma
internkontrollmoment är:
1. kommunens fakturahantering
2. systemprioritering uppstart
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är för kontrollmoment 1, att vi
säkerställt bra rutiner så att fakturor betalas före förfallodag.
Gällande kontrollmoment 2 är förvaltningens bedömning att inget av våra digitala
verksamhetssystem är så kritiska att manuella reservrutiner behövs.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-10-04
Uppföljning av kommungemensamma internkontrolmoment i delårsbokslut per
den 31 augusti 2018
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
internkontrollmomenten.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:131

Jämställdhetsprisets upphörande - beslut

Bakgrund
Jämställdhetspriset (Greta Wahlgren priset) instiftades i december 2015. Priset
delas ut på Internationella kvinnodagen den 8 mars. Syftet med priset är att
uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer, skolor och företag
som bidragit till att förbättra kvinnors förutsättningar i samhället.
Sammanfattning
Tyvärr kan vi bara konstatera att intresset för priset inte har blivit det vi hoppats
på. Det har varit mycket svårt att få till kandidater trots annonsering i både
tidningar, anslagstavlor samt utskick i olika nätverk. Av denna anledning föreslår
vi att Greta Wahlgren priset upphör.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-09-20
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att jämställdhetspriset upphör från
och med 2019.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:119, KOF/2018:121, KOF/2018:124,
KOF/2018:54

Meddelanden/kännedomsärenden
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och information föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Inspektionsrapport hälsoskyddstillsyn Lundbybadet, 2018-08-29
Inspektionsrapport, checklista Lundbybadet, 2018-08-29
KF § 97 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2019-2022, 2018-08-28
Antagna Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, 2018-08-28
Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder, antagen av KF,
2018-08-28
KS § 177 Strategi för öppna data, 2018-08-29
Antagen Strategi för öppna data, 2018-08-29
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

