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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:30- 11:10

Beslutande

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

Ersättare

Per-Arne Olsson (S)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef, § 63- § 69
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Anya Feltreuter, bibliotekschef, §61 - § 62
Maria Niemi, biblioteksassistent, § 61 - § 62
Tina Herrgårdh, enhetschef Kulturskolan, § 61 - § 63

Utses att justera

Lindhia Petersson (M)

Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2017-11-16 klockan 11:00

Justerade paragrafer

§61- §69

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Elisabeth Moborg (S)
Justerande

Lindhia Petersson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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§ 61
Godkännande av dagordning
Punkt 5 enligt kallelsen, Information om nya Dataskyddsförordningen
(GDPR), utgår.
Beslut
Dagordningen godkänns efter justeringen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Information "Bibblan på stan"
Bakgrund
Bibliotekschefen, Anya Feltreuter och biblioteksassistent Maria Niemi
informerar nämnden om projektet ”Bibblan på stan”.
Bibblan på stan började som ett pilotprojekt hösten 2016. Projektet startade
sedan den 1 april 2017. Mjölby bibliotek driver projektet, som finanseras av
kultur- och fritidsnämndens överskottsbudget samt med projektmedel från
Region Östergötland och Kulturrådet.
Projektets fokus ligger på relationsskapande samt på berättande,
språkutveckling och digitala verktyg. Biblioteket arbetar uppsökande med
fokus på nyanlända, barn och ovana biblioteksbesökare.
Projektets mål
 Få människor som inte använder biblioteket att göra det
 Förbättra integrationen i kommunen genom att möjliggöra möten
mellan människor med olika bakgrund
 Hitta nya arbetsformer för bibliotekspersonalen
 Skapa relationer
Bibblan på stan är pop-up makerspaces, pop-up sagostunder, pop-up
bokutlåning, vilket innebär att Bibblan på stan är där våra kommuninvånare
är. Till exempel besöker man lokala pizzerior, Gallerian, Broarnas dag,
Skänninge marken, Prästgårdslidens och Tunets bostadsområden, Röda
korsets familjedag, sagostunder i samarbete med ABF med mera.
Under sommarlovet arrangerades flera olika aktiviteter för
sommarlovslediga barn och ungdomar. Under kommande jullov planeras ett
samarbete med Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen, då det blir
uppträdande av en trollkarl i några av bostadsområdena.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:39

Kulturskolans verksamhet - rapport
Bakgrund
Enhetschefen för Kulturskolan besöker nämnden och rapporterar om
kulturskolans verksamhet under 2017.
Sammanfattning
Under mötet berättar enhetschefen om vad man arbetat med under året:
 Integrationsprojekt (bidrag från Kulturrådet) startades upp i början
av 2017
I början av rekryteringen anordnades prova-på tillfällen där man
nådde cirka 100 elever. Nya grupper för ensamkommande och
nyanlända elever har skapats inom dans, popgrupper och bild och
form. Ett antal elever har inkluderats i Kulturskolans ordinarie
grupper. Det finns en osäkerhet kring finansieringen av denna
verksamhet efter projekttidens slut.


Personalen har haft en studiedag i ergonomi och en studiedag med
internutbildning i ämnet improvisation. En stråklärare har gått en
”lång-kurs” d v s en utbildning vid flera tillfällen under våren och
som avslutades under hösten.



Enheten nämndåtaganden samt målaktiviteter ser till stor del ut att
uppfyllas under året.



Happy or not-mätaren är placerad på Kulturskolan och både
elevernas och föräldrarnas nöjdhet ska mätas.



Lokaler – personaltoaletten är renoverad, nya soffor till
personalrummet är inköpta och övrig uppdatering av lokalerna pågår
löpande.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan Kulturskolan, 2017-01-30
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:1

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras
till anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån
gällande delegationsordning.
Sammanfattning redovisade punkter
1.1 Anställningar, enhetschef bibliotek
2.4 Tecknande av avtal, kultur- och fritidschef
Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-10-31
Förteckning för perioden 4 september – 1 november 2017.
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Informationsärenden (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträden lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Förvaltningschef lämnar muntlig information enligt punktlista.
 Sjukfrånvaro 2017 (från samverkansgruppen)
 Integrationsrådet – rapport
 Kulturmöte Regionen, tjänstemän och politiker
förvaltningschefen och nämndens representant Elin Bäckström (S)
informerade
 Konstpolicy (Ulf har varit på KS och föredragit ärendet)
 Krisövning ”Gåsen”, förvaltningen har genomfört en krisövning
 Ny broschyr ”Nackanätverket” är framtagen, delades ut på mötet
Rapporter från kontaktpolitikernas träffar
 Abiola, Kristin och Lindhia berättar om träffen i Väderstad. Stort
ungdomsinflytande på träffpunkten i Väderstad. Mycket bra
verksamhet. Personalen och ungdomarna är nöjda med
verksamheten.
 Elisabeth berättar om verksamhetsbesöket på Kulturskolan. Det var
ett intressant besök. Verksamhet pågick under besöket vilket gjorde
att gruppen träffade många elever och föräldrar. Såväl elever som
föräldrar är mycket nöjda med verksamheten.
Ordföranden informerar om SD´s interpellation gällande burkini, som ställts
till kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Interpellationen besvaras på kommande kommunfullmäktige. Frågan
behöver tas tillbaka till kultur- och fritidsnämnden för ett ställningstagande.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporterna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:102

Sammanträdesplan 2018
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden ska årligen fastställa sammanträdesplan för det
kommande året. Kultur- och fritidsnämnden sammanträder åtta gånger per
år.
Sammanfattning
Följande sammanträdesdatum föreslås år 2018
Sammanträdestider
2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kultur- och
fritidsnämnden
kl. 09:30

29

-

19

23

-

11

-

-

10

22

-

3

heldag

Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, daterat 2017-10-26
Förslag till beslut under mötet
Nämndens heldag flyttas till den 23 april. Starttid för kultur- och
fritidsnämndens sammanträden ändras till klockan 9.00.
Sammanträdestider
2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kultur- och
fritidsnämnden
kl. 09:00

29

-

19

23

-

11

-

-

10

22

-

3

heldag

Beslut
Sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden under 2018, godkänns
efter de föreslagna ändringarna.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:7

Öppen relaxavdelning och nya entréavgifter på Lundbybadet från
1 januari 2018
Bakgrund
Badchefen har under året genomfört en omvärldsanalys som visar att
Lundbybadets entrépriser ligger lägre än jämförbara badhus. Entrépriserna
har inte heller förändrats sedan badet öppnade 2005.
I samband med översyn av entrépriserna har även frågan om tillgång till
badets relaxavdelning lyfts fram. Relaxavdelningen används idag av ett
begränsat antal badgäster som väljer att betala 20 kr extra utöver badentrén
alternativt betalar guldentré eller innehar guldkort. Personalen på badet
såväl som kultur- och fritidsförvaltningens ledning anser det viktigt att
relaxavdelningen görs tillgänglig för flera badande gäster. Förslag finns
därför att låta relaxavdelningen ingå i badentrén. Detta medför troligen en
ökad beläggning på relaxavdelning och möjligheter till en mera flexibel
användning av såväl badets omklädningsrum som ”verksamhetsytor”.
Åldersgränsen för gruppträning och viss träning är sedan en tid förändrad.
Detta motiverar en annan beräkningsgrund för Familjekort Guld, som
hittills byggt på två vuxna. Föreslås framöver bygga på två vuxna och ett
barn.
Sammanfattning
Engångsentré, klippkort (10 klipp), skolbad inomhus, samt avgiften för
autogiro Familjekort Guld (2 vuxna och 3 barn), föreslås få en ny avgift från
årsskiftet 2017/2018.
Föreslagna entréavgifter presenteras i tabellen nedan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67 Fortsättning

Entré

Nuvarande
avgift

Ny avgift

Engångsentré bad
Vuxen
Pensionär/studerande
Barn/ungdom 1-16 år
Familj (2 vuxna 3 barn)

50 kr
40 kr
30 kr
150 kr

Inkl. relax
60 kr
50 kr
40 kr
160 kr

Klippkort bad 10 gånger
Vuxen
Pensionär/studerande
Barn/ungdom 1-16 år
Familj (2 vuxna 3 barn)

450 kr
360 kr
270 kr
1350 kr

Inkl. relax
540 kr
450 kr
360 kr
1440 kr

Guldentré (träning, bad, relax)
Vardagar före kl. 15 (engångsentré) 60 kr
Klippkort 10 gånger före kl. 15
540 kr
Familjekort GULD autogiro
700 kr/mån

70 kr
630 kr
800 kr/mån

Övrigt
Skolbad inomhus

25 kr

20 kr

Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-11-02
Beslut
1. De nya entréavgifterna godkänns och ska gälla från och med
1 januari 2018.
2. Relaxavdelningen ingår i badentrén, för besökare över 18 år, från
och med 1 januari 2018.
___

Beslutet skickas till:
Lundbybadet
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:13

Energimässa 26 oktober - rätt till ersättning övriga uppdrag
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige
16 december 2014 ska nämnden fatta beslut om rätten att sätta upp tid för
övriga uppdrag.
Sammanfattning
En inbjudan att delta på Energimässan den 26 oktober har skickats till
nämndens ordinarie ledamöter. De som anmält sig till mässan är:
Elin Bäckström (S).
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-10-13
Beslut
Elin Bäckström har rätt till ersättning för sin närvaro på Energimässan den
26 oktober.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Elin Bäckström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr KOF/2017:100, KOF/2017:106,
KOF/2017:107, KOF/2017:98
Meddelanden (kännedomsärenden)
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och information föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
KS § 189 Personuppgiftslagen – förslag på riktlinjer för Mjölby kommun,
2017-09-20
Riktlinjer för Dataskyddsförordningen/Personuppgiftslagen, antagen
2017-09-20
Föreläggande av provtagning av legionella, Lundbybadet (Miljökontoret),
2017-10-23
Rapport, Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken, inspektion 2017-10-19
(Miljökontoret), 2017-10-23
Kontrollrapport oanmäld inspektion av livsmedelsanläggning Träffpunkt
Väderstad (Miljökontoret), 2017-10-31
Kontrollrapport, föranmäld inspektion av livsmedelsanläggning Zenit
(Miljökontoret), 2017-110-31
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.
___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

