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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Allhelgona, klockan 09:00-11:30
Ajournering klockan 10:05-10:25

Beslutande

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

Ersättare

Albert Lindell (S)
Per-Arne Olsson (S)
Ann Albrektsson (KD)
Eva Lennartsson (M)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Magnus Norrbom, kultur- och fritidsstrateg, § 58 - § 59

Utses att justera

Kristin Kellander (L)

Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2016-12-20 klockan 17:00
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§55- §68
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Sekreterare

Liselott Björkman
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Dnr KOF/2016:84

Discgolfbana i Väderstad - beslut om medborgarförslag
Bakgrund
Sophie Joelsson har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga en
freesbee golfbana (Discgolfbana) vid det allmänna utrymmet mellan
Sydbergavägen, Västbergavägen och Östbergavägen i Väderstad har inkommit. Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget bereds
och beslutas av kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med
Service- och teknikförvaltningen på att upprätta en långtidspan över lämpliga aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen är tänkt kartlägga vilka
platser i kommunens som anses lämpliga, vilken aktivitet och typ av utrustning som kan locka såväl barn- och ungdomar som vuxna till hälsofrämjande aktiviteter. Medborgarförslaget tas med i ovan nämnda planering som
ett gott exempel på val av plats och aktivitet. I sammanhanget bör också
finnas med att en Discgolfbana (kommunens första) nyligen upprättats vid
Kungshögaskolan i Mjölby. Den aktivitet denna medfört bör utvärderas som
ett led i fortsatt planering av eventuell utbyggnad av Discgolfbanor.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-21
Protokollsutdrag KF § 80, 2016-09-20
Medborgarförslag inlämnat av Sophie Joelsson, 2016-08-16
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta text under rubriken ”sammanfattning” som kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslaget om att anlägga en Discgolfbana i Väderstad.

___
Beslutet skickas till:
Sofie Joelsson
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:83

Friskvårdsaktiviteter för seniorer - beslut om medborgarförslag
Bakgrund
Ingrid Wallin föreslår i ett medborgarförslag att kommunen startar upp
friskvårdsaktiviteter för seniorer. Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med omsorgs- och socialnämnden. Omsorgs- och socialnämnden har
ombetts yttra sig i frågan och meddelar i sitt svar: ” att det som medborgarförslaget föreslår inte faller inom ramen för nämndens ansvarsområde”.
Sammanfattning
Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde bedrivs redan
idag en mängd olika aktiviteter riktade mot äldre, framförallt genom biblioteksverksamheten och Lundbybadets verksamhet som är öppet för alla åldersgrupper. En viss subvention finns också i badets taxor för pensionärer.
Nämnden delar också ut stöd via bidrag till kommunens föreningsliv såväl
till föreningars ordinarie verksamhet som till arrangemang.
Sedan några år tillbaka har nämnden en medveten satsning på den äldre
åldersgruppen. Detta har bland annat resulterat i ett nämndåtagande att:
”Kultur- och fritidsutbudet riktat till seniorer i Mjölby kommun ska förbättras”. Detta innebär en rad nya aktiviteter som ska genomföras 2017 för att
infria åtagandet. Nämnden kommer också 2017 att öppna en ny aktivitetslokal/mötesplats för seniorer. En helt ny verksamhet som är tänkt att drivas av
och med målgruppen äldre.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-29
Protokollsutdrag OSN § 2015, 2016-11-22
Protokollsutdrag KF § 78, 2016-09-20
Medborgarförslag inlämnat av Ingrid Wallin, 2016-07-01
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

tillmötesgå förslagställaren genom att under rubriken ”Sammanfattning” beskriva de aktiviteteter som redan finns och de nya som planeras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

___
Beslutet skickas till:
Ingrid Wallin
Kommunfullmäktige
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:1

Delegationsbeslut november 2016
2.4 Tecknande av avtal
rapporterat av enhetschef Lundbybadet samt enhetschef Kulturskolan
2.6 Beslut om föreningsbidrag
Rapporterat av kultur- och fritidschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang
Rapporterat av kultur- och fritidschef
Beslutsunderlag
Förteckning delegationsbeslut november 2016, daterat 2016-11-21
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
___

notera delegationsbesluten till protokollet

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-12
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Dnr KOF/2016:44

Ekonomisk rapport
Bakgrund
Ekonom lämnar rapport om bokslutsprognosen för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde per 2016-10-31.
Sammanfattning
Driftbudgeten visar ett underskott på -82 000 kronor. Prognostiserat underskott täcks i sin helhet av förvaltningens ackumulerade överskott.
Investeringsbudgeten visar en budgetavvikelse på +130 000 kr. Beräknat
överskott reserveras för planerade investeringar av utrustning för de meröppna biblioteken i Mantorp och Skänninge samt investeringar vid Lundbybadet.
Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per 2016-10-31, daterat 2016-11-09
Kultur- och fritisnämnden beslutar
att
___

godkänna rapporten

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Informationsärenden (muntliga)
Bakgrund
Tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen samt nämndens politiker
lämnar muntlig information/rapport.
Kultur- och fritidsstrategens informationer:
 Kulturskolan har fått bidrag från Statens Kulturråd 200 000 kronor.
Projektet handlar om att hitta nya målgrupper. En arbetsgrupp är tillsatt för att planera arbetet, dnr 2016:73
 Klämmestorps idrottshall, information om processen
 Sommarlovsaktiviteter 2016 och 2017, dnr 2016:29
 Nämndåtagande - Skogssjöns attraktionsvärde ska öka, enkätresultat
redovisades
Ekonomens informationer:
 Birger jarls hall, utvärdering pågår och redovisas till nämnden 2017
 Flytt av tennisplan, lägesbeskrivning. Presidiet bjuder in grannar
samt Tennisklubben i januari.
Förvaltningschefens informationer:
 Seniorcenter (allaktivitetshuset) planeras öppna i januari 2017.
En resurs ska finnas på plats för att få igång verksamhet med
seniorerna.
 Ridanläggningen, lägesbeskrivning
 Samverkansgruppen, återrapportering till nämnden
 Kombrå, ny organisation ”Trygghets och säkerhetsråd”
 Jämställdhetspris ”Greta Wahlgren priset”, ansökningstid går ut
2016-12-15, inga ansökningar/förslag har inkommit i dagsläget
 Information om Nackanätverkets trepartskonferens den 20-21 april
2017. Tre politiker får delta (kommer upp på sammanträdet i januari)
 Medarbetarenkäten 2016, ett par stapeldiagram visades
Elin Bäckström (S) rapporterade från kulturkonferensen i Vadstena den
1 december samt informerade att det snart är möte med Sakområdessamråd
kultur i Linköping.
Anneli Sjöstrand (C) och Lindhia Petersson (M) rapporterade från studiebesök på Skänninge bibliotek.
Ann Albrektsson (KD) rapporterade från studiebesök på Kulturskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59 fortsättning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
___

godkänna rapporterna

Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KOF/2016:86

Turistväg förlängning Väderstad - Mantorp - Yttrande på
medborgarförslag
Bakgrund
Peter Nordgren har lämnat in ett medborgarförslag som föreslår en förlängning av turistvägen från Väderstad till Mantorp via Appuna - BjälboSkänninge. Kommunstyrelsen har bett om kultur- och fritidsnämndens yttrande över förslaget.
Turistvägarna är utvalda för att turister ska få uppleva särskilda attraktioner.
De skyltas därför med speciella vägmärken. Dessa vägmärken skapar en
”kvalitetsstämpel” som lockar till sig turister. Turisterna kommer inte bara
från Sverige utan även internationellt, eftersom vägmärkena även används i
övriga Europa. Turistvägar kan därför gynna turistnäringen i en kommun.
Man ska dock vara medveten om att detta är en arbetsprocess som tar lång
tid. En positiv aspekt är att förlängningen kan kännas som en naturlig fortsättning på den redan etablerade vägen i Ödeshög - Gränna-Omberg/Tåkern.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen tycker att detta är ett tilltalande förslag.
Turistvägarna har ett igenkännande vägmärke som står för kvalitet och
lockar till sig turister och som förslagställaren påpekar finns flera ur kulturarvsperspektiv intressanta byggnader och platser utmed den föreslagna
vägen.
Första åtgärd bör vara att under Tillväxtkontorets (marknadsavdelningen)
ledning undersöka om kommunens vägsträcka har det attraktionsvärde som
motiverar att den kan godkännas, skyltas och finansieras som turistväg.
Därefter bör en kostnadsberäkning göras som tillsammans med undersökningen om attraktionsvärde utgör underlag för ett definitivt beslut. Finns
grund för att genomföra förslaget, bör en arbetsgrupp tillsättas som arbetar
med frågan. Med fördel kan man hämta kunskap och erfarenhet från grannkommunen (Ödeshög) som gjort hela denna process för några år sedan.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-21
Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-04
Medborgarförslag inlämnat av Peter Nordgren, 2016-04-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60 fortsättning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta texten under rubriken ”sammanfattning” som kultur- och fritidsnämndens yttrande på medborgarförslaget

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:87

Multisportarena i Slomarp - Beredning medborgarförslag
Bakgrund
Johan Lantz har lämnat in ett medborgarförslag om en multisportarena på
Slomarp. Kultur- och fritidsnämnden har fått kommunstyrelsens uppdrag att
bereda medborgarförslaget. Beredningen har också enligt uppdraget gjorts i
samråd med Tekniska nämnden
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med
Service- och teknikförvaltningen på att upprätta en långtidspan över lämpliga aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen är tänkt kartlägga vilka
platser i kommunens som anses lämpliga, vilken aktivitet och typ av utrustning som kan locka såväl barn- och ungdomar som vuxna till hälsofrämjande aktiviteter. Medborgarförslaget tas med i ovan nämnda planering som
ett gott exempel på val av plats och aktivitet.
Tekniska nämnden ser utifrån sitt ansvarsområde (mark), i sitt remissvar
inga hinder för att genomföra förslaget förutsatt att platsen av berörda förvaltningar anses vara den mest lämpliga.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-22
Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-04
Protokollsutdrag KF §79, 2016-09-20
Medborgarförslag inlämnat av Johan Lantz
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avge svar på medborgarförslaget om multisportarena i Slomarp,
enligt texten under rubriken ”Sammanfattning”

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:88

Multiarena till Lagmansskolan - Yttrande på medborgarförslag
Bakgrund
Robert Sonnelind har inkommit med ett medborgarförslag att kommunens
ska bygga en multisportarena vid Lagmansskolan. Kultur- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig i ärendet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunens service- och teknikkontor tillsammans med utbildningsförvaltningen har planerat och delvis igångsatt ombyggnation av Lagmansskolans
skolgård. Förslagsställarens synpunkter kan om möjligt beaktas i samband
med färdigställande av skolgården.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsnämnden, 2016-11-29
Remiss från kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-04
Protokollsutdrag KF § 82, 2016-09-20
Medborgarförslag inlämnat av Robert Sonnerlind, 2016-08-23
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta text under rubriken ”Sammanfattning” som nämndens yttrande i
ärendet

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:91

Familje- och friskvårdscenter i Måndalen - Yttrande på
medborgarförslag
Bakgrund
Oskar Lundgren har inkommit med ett medborgarförslag att kommunen
utvecklar ett familje/friskvårdscenter i området ”Måndalen”. Kultur- och
fritidsnämnden har ombetts yttra sig i ärendet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden anser det viktigt att runtom i kommunen erbjuda
mötes/aktivitetsplatser av olika slag som lockar till fysisk aktivitet. Kulturoch fritidsförvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med Serviceoch teknikförvaltningen på att upprätta en långtidspan över lämpliga aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen är tänkt kartlägga vilka platser i
kommunens som anses lämpliga, vilken aktivitet och typ av utrustning som
kan locka såväl barn- och ungdomar som vuxna till hälsofrämjande aktiviteter. Medborgarförslaget tas med i ovan nämnda planering som ett exempel
på val av plats och aktivitet.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-29
Remiss från kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-17
Protokollsutdrag KF § 83, 2016-09-20
Medborgarförslag inlämnat av Oskar Lundgren, 2016-08-18
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avge nämndens yttrande i ärendet enligt texten under rubriken
”Sammanfattning”

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:104

Kaféet i Gästisparken - Yttrande på medborgarförslag
Bakgrund
Anna Almgren har inkommit med ett medborgarförslag angående öppettider
och bemanning av kaféet i Gästisparken. Kultur- och fritidsnämnden har
ombetts yttra sig i ärendet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Under 2016 organiserades bemanning av kaféet i Gästis av Omsorgs- och
socialnämndens verksamhet med boende för ensamkommande flyktingbarn.
Kultur- och fritidsförvaltningens anställde, som arbetar med kultur- och
fritidsaktiviteter riktade mot målgruppen ensamkommande flyktingbarn,
samarbetade med boendepersonal och personal från Avanti. Kultur- och
fritidsnämnden anser initiativet vara gott och väl värt att ges chansen att
fortsätta utvecklas under 2017, vilket nämnden också förordar.
Förslaget att låta arbetslösa ungdomar ta över ansvar för driften förutsätter
handledande personal och bör i så fall hanteras av Arbetsmarknadsenheten.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-29
Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-11-14
Protokollsutdrag KF § 81, 2016-09-20
Medborgarförslag från Anna Almgren, 2016-06-30
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta text under rubriken ”Sammanfattning” som nämndens yttrande i
ärendet

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:109

Sammanträdesplan 2017
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 2017
Sammantrдdestider
2017

Jan

Feb

Mars

April

Kultur- och fritidsnämnnden
kl 09:30

30

-

27

-

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

8

12

-

-

4

9

13

18

heldag

Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-18
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta förslaget till sammanträdesplan 2017

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Informatör
Hemsidan
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:114

Bidrag - finansiering föreningscoacher i samband med
Östgötafotbollens 100-årsfirande
Bakgrund
Östgötafotbollen har ansökt om bidrag i samband med att förbundet firar
100 år. Som en del av firandet vill förbundet stärka stödet gentemot sina
föreningar i ett projekt där man inrättar ett tiotal s.k. föreningscoacher.
Bidrag till regionala organisationer går utanför det reglemente som finns
inom gällande bidragssystem varför ett nämndbeslut behöver fattas i ärendet.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ärendeberedning föreslår att nämnden stödjer
projektet med föreningscoacher med ett stöd motsvarande 20 000 kr.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-29
Kommunbrev från Östgötafotbollen, ”Östgötafotbollen firar 100 år”
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Bertilsson (SD) yrkar på avslag mot förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Ärendeberedningens förslag


Fredrik Bertilsson (SD) förslag

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt ärendeberedningens förslag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

stödja Östgötafotbollens 100-årsfirande och specifikt satsningen med
föreningscoacher genom ett bidrag motsvarande 20 000 kr

Reservationer
Fredrik Bertilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
___
Beslutet skickas till:
Östergötlands Fotbollförbund
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KOF/2016:107, KOF/2016:111

Kännedomsärenden
Följande kännedomsärenden har lämnats till kultur- och fritidsnämnden:
 Protokollsutdrag KS § 201, 2016-10-19, Mötestider 2017,
dnr 2016:107
 Protokollsutdrag KF § 114, 2016-11-15, Sammanträdestider 2017,
dnr 2016:107
 Protokollsutdrag KF § 129, 2016-11-15, Val till kultur- och fritidsnämnden, dnr 2016:107
 Kontrollrapport, offentlig kontroll livsmedelsanläggning, Mantorps
fritidsgård, dnr 2016:111
 Kontrollrapport, offentlig kontroll livsmedelsanläggning, Träffpunkt
Väderstad, dnr 2016:111
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
___

notera kännedomsärendena till protokollet

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 68
Övriga frågor
Lindhia Petersson (M) frågar hur det gått med lördagsöppet på
fritidsgårdarna?
- Lördagskvällarna är välbesökta
- Bemanningen ses över för närvarande
Förvaltningschefen tackar nämnden för gott samarbete under 2016 och
önskar en god jul och gott nytt år.
Ordföranden tackar förvaltningen för gott samarbete och väl utfört arbete
under året samt tackar även nämnden för gott samarbete. Slutligen önskas
alla en god jul och gott nytt år!
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

