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Plats och tid

Zenit, mötesplatsen för seniorer, klockan 09:25- 11:30

Beslutande

Elisabeth Moborg (S),ordförande
Anneli Sjöstrand (C)
Lindhia Petersson (M)
Elin Bäckström (S)
Abiola Laiyenfe (MP)
Kristin Kellander (L) § 53 - § 59
Fredrik Bertilsson (SD)
Ilona Degermark (L) ersätter Kristin Kellander (L) § 60

Ersättare

Albert Lindell (S)
Per-Arne Olsson (S)
Ann Albrektsson (KD)
Eva Lennartsson (M)
Ilona Degermark (L) § 53 - § 59

Övriga deltagande

Liselott Björkman, sekreterare
Ulf Johansson, förvaltningschef
Kjell Karlsson, ekonom
Olivia Palm, förslagsställare (klassföreståndare), Molly Karlsson (klass 5 A) och
Simon Björnell (klass 5 A) § 54
Martin Johansson, förslagsställare § 55
Marie Ljung, enhetschef Lundbybadet § 56
Lotta Lindström, kultur- och fritidsstrateg § 60

Utses att justera

Fredrik Bertilsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2017-10-18 klockan 14:00

Justerade paragrafer

§53- §60

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Elisabeth Moborg (S)
Justerande

Fredrik Bertilsson (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
2017-10-09

Datum då
anslaget sätts upp

2017-10-19

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
………………………………………………………………………………

Liselott Björkman
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Innehållsförteckning:

Justerandes sign

§ 53

Godkännande av dagordning

§ 54

Fritidsanläggningar i Skänninge – beslut medborgarförslag

§ 55

Utegym vid Södraspåret – beslut medborgarförslag

§ 56

Lundbybadets verksamhet – rapport

§ 57

Delegationsbeslut

§ 58

Ekonomisk rapport/uppföljning av åtaganden

§ 59

Informationsärenden (muntliga)

§ 60

Konstpolicy för Mjölby kommun
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§ 53
Godkännande av dagordning
Punkt 6 enligt kallelsen, Information (muntlig) ”Bibblan på stan” utgår.
Beslut
Dagordningen godkänns efter justeringen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:93

Fritidsanläggningar i Skänninge - beslut medborgarförslag
Bakgrund
Olivia Palm föreslår som företrädare för klass 4 på Lindbladsskolan i ett
medborgarförslag olika fritidsanläggningar för barn och ungdomar i
Skänninge.
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder har
kommunfullmäktige beslutat att medborgarförslaget bereds och beslutas av
kultur- och fritidsnämnden i den delen som avser aktivitetspark med
skateanläggning och/eller parkourpark.
Den del av medborgarförslaget som avser hopptorn samt lekpark kommer
tekniska nämnden bereda och besluta.
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 att 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.
Såväl skateanläggningar som parkourparker är exempel på möjliga
friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken ”aktivitetsplatser” och
medborgarförslaget från klass 4 a på Lindbladsskolan tas med i ovan
nämnda planering som ett gott exempel på val av plats och aktivitet.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-09-25
KF § 91, protokollsutdrag, 2017-08-29
Inlämnat medborgarförslag, 2017-06-09
Två elever, Molly och Simon, samt deras klassföreståndare Olivia Palm (nu
klass 5 A) berättar om sitt medborgarförslag och tankarna bakom. Eleverna
stimuleras till att röra sig mer och ägna mindre tid till datorer/mobiler. Det
leder till bättre hälsa och stärker immunförsvaret. Vidare skulle till exempel
en parkourpark i Skänninge även påverka miljön positivt, då man slipper
åka bil till en annan kommun. Klassen har flera tips på var en
aktivitetspark/parkourpark skulle kunna placeras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54 fortsättning

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avger svar på medborgarförslaget om
Fritidsanläggningar i Skänninge enligt texten under rubriken
”Sammanfattning”
___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:94

Utegym vid Södraspåret - beslut medborgarförslag
Bakgrund
Martin Johansson föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym i trä anläggs
intill Södraspåret. Kommunstyrelsen har beslutat att medborgarförslaget
skall beredas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med
service- och teknikförvaltningen.
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 att 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.
Utegym är en av möjliga friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken
”aktivitetsplatser” och medborgarförslaget från Martin Johansson tas med i
ovan nämnda planering som ett gott exempel på val av plats och aktivitet.
Kommunen har ingen tillförlitlig mätning av användningsgraden av det
utegym som är placerat vid Prästgårdsliden. Här får vi in både positiva och
negativa synpunkter. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att ett utegym
beläget vid ett bostadsområde närbeläget ett promenadstråk har en något
annan målgrupp än om det skulle placeras vid ett motionsspår. Båda
varianterna är bra ur olika synvinklar och förtjänar att satsas på i framtiden.
Samråd i frågan har skett tillsammans med service- och teknikförvaltningen,
som delar kultur- och fritidsförvaltningens syn på frågan och det svar som
utgör denna handling.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-09-25
KF § 92, protokollsutdrag, 2017-08-29
Inlämnat medborgarförslag, 2017-07-25
Förslagsställaren Martin Johansson redogör för sitt medborgarförslag.
Placering av ett utegym i anslutning till ett motionsspår stimulerar även till
möten med nya människor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55 fortsättning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avger svar på medborgarförslaget om Utegym
vid Södraspåret enligt texten under rubriken ”Sammanfattning”
___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:39

Lundbybadets verksamhet - rapport
Bakgrund
Enhetschefen för Lundbybadet, besöker nämnden och rapporterar om badets
verksamhet 2017.
Sammanfattning
Under mötet berättar enhetschefen om vad man arbetat med under året.
 Gilla vatten projektet jobbar man vidare med
 Hela personalstyrkan har fått utbildning i ständiga förbättringar
 Riktade insatser för att få fler i rörelse till exempel yoga för män,
samarbete med kommunens dagliga verksamhet, kurser för seniorer,
bjuder in invandrargrupper för att visa badet och hur allt fungerar
 Temadagar, senast Hawaii-tema
 Uthyrning av kanoter har ökat
 Uppfräschat på relaxen
 En i personalen utbildas till simlärarinstruktör och har sen
behörighet att utbilda andra simlärare
 Investerat i gymmet med mjuk matta under tunga maskiner och
tunga vikter, två nya maskiner inköpta
 Omvärldsbevakning gällande entrépriser har gjorts
 Enhetschefen deltar i kommunens ledarskapsutbildning, en i
personalen har deltagit i medarbetarakademin
 Happy or not – olika frågor ställs till besökarna och svaren ger en
hint om det finns några brister som man snabbt kan åtgärda
 Facebookinlägg på Lundbybadets sida gällande hygien har fått
oanade konsekvenser
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan Lundbybadet, 2017-01-12
Beslut
Redovisningen av rapporten godkänns.
___
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, rapporterat av enhetschef bibliotek
2.4 Tecknande av avtal, rapporterat av enhetschef bibliotek samt
förvaltningschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag, rapporterat av förvaltningschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, rapporterat av
förvaltningschef
Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-09-27
Förteckning för perioden 29 augusti – 25 september 2017.
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:62

Ekonomisk rapport/uppföljning av åtaganden
Bakgrund
Ekonom redogör för kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per den
31 augusti 2017. Förvaltningschefen redogör för åtaganden första halvåret
2017.
Sammanfattning
Prognosen visar ett överskott på 390 000 kronor. Den största anledningen
till detta är fritidsgårdarnas överskott som beror på lägre personalkostnader
samt ökade antalet inskrivna barn som ger ökade intäkter för
skolbarnomsorgsverksamheten.
Underskottet inom kulturverksamheten har samma förklaring som vid
tidigare prognoser, förvaltningens ackumulerade överskott nyttjas till olika
projekt.
Förvaltningschefen går igenom uppföljningen av förvaltningens åtaganden
och bedömningen av dessa.
Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per 31 augusti 2017, daterad 2017-09-13
Åtaganden KoF i samband med delårsbokslutet 2017-08-31, daterad
2017-09-26
Beslut
Rapporten av bokslutsprognosen godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Informationsärenden (muntliga)
Bakgrund
Muntlig information lämnas av förvaltningschef, ekonom samt ledamöter i
nämnden.
Förvaltningschefens och ekonomens information:
 Tre av förvaltningens enhetschefer genomgår ledarskapsutbildning
 Utredningsuppdraget tillsammans med service- och
teknikförvaltningen är pausad fram till februari 2018
 Iordningställande av ny tennisplan pausad och återupptas i vår
 Hyreskontrakt, Fritidscenter uppsagt av Lövgrens fastigheter för
omförhandling
 Föreläsningen med David Lega var mycket lyckad, 60-65 personer
deltog
 Samtliga presidier inbjudna till dialog den 10 oktober med
kommunens ledningsgrupp gällande effektiviseringsuppdraget
 En kortversion av budgetdialogen presenterades
Anneli Sjöstrand (S) och Elin Bäckström (S) lämnar rapport från
studiebesöket på Mantorps bibliotek. Som kontaktpolitiker träffade de både
personal och besökare. Besökarna är mycket nöjda med biblioteket. Såväl
besökare som personal önskar att biblioteket blir meröppet.
Beslut
Rapporterna godkänns.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:91

Konstpolicy för Mjölby kommun
Bakgrund
Det finns en lång tradition av offentlig konst och samlande hos Sveriges
kommuner. De har sedan många år tillbaka varit betydelsefulla aktörer när
det gäller inköp både till sina egna kommunala verksamheter men också för
att gestalta och pryda det offentliga rummet. Att skapa identifikation,
förbättra den offentliga miljön samt generera en bra arbetssituation är bara
några av tankarna bakom alla konstinköp.
Konst och konsthantverk utgör en integrerad vardagsmiljö i vårt samhälle.
Konsten har en mångfacetterad funktion som kan verka positivt på
människors hälsa och vara upplyftande för ortens befolkning.
Mjölby kommun har liksom många andra kommuner en ovärderlig
konstskatt i sina ägor. Detta medför ett ansvar då konsten företräder både
kulturella och ekonomiska värden. Kommunen behöver dessutom förvärva
konstverk av olika slag för att kunna bidra till att skapa och vidmakthålla
vackra, kreativa och utmanande miljöer samt för att uppmuntra ett brett
skapande. Konstpolicyn och de framtagna rutinerna har till syfte att bidra
till klara och tydliga regler som ska fungera som en vägvisare när det gäller
att hantera och arbeta med kommunens konst.
Konstpolicyn är utarbetad av kultur- och fritidsförvaltningen med stöd av
länskonstkonsulenten på Östergötlands museum.
Sammanfattning
Förutom den delen av förslaget som utgör själva policyn och principerna
(tillgänglighet, kvalité och mångsidighet) finns ytterligare två delar som
kommunen som helhet bör ställa sig bakom:
1. Kultur- och fritidsförvaltningen har det övergripande ansvaret för
konsten i kommunen. Dock krävs att varje enhetchef tar ett ansvar
för den konst som finns i den egna verksamheten. De nya rutiner
som följer beslutet om ny konstpolicy, innehåller därför en
organisation som förtydligar detta ansvar för kommunens chefer.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen anser det befogat, i samband med ny
konstpolicy, att även höja ambitionsnivån när det gäller ekonomiska
resurser till såväl omhändertagande av befintlig konst som
nyanskaffning. Kultur- och fritidsförvaltningen förslår därför att
a. 50 000 kr tilldelas kultur- och fritidsnämnden i utökad
budgetram. Underhållskostnader för befintlig konst föreslås
finansieras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens
ordinarie budget
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60 fortsättning

b. 750 000 kr tilldelas kultur- och fritidsnämnden i utökat årligt
investeringsanslag för konstnärlig utsmyckning
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, daterad 2017-09-26
Konstpolicy i Mjölby kommun, förslag, daterad 2017-08-21
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget om ny
konstpolicy för Mjölby kommun.
2. Nämnden ställer sig även bakom förslagen som presenteras under
”Sammanfattning”
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta
konstpolicyn och ställa sig bakom förslagen som presenteras under
”Sammanfattning” och i sin tur föreslå kommunfullmäktige göra
detsamma.
4. Kultur- och fritidsnämnden äskar 50 000 kr i utökad budgetram från
och med 2018, att finansiera nyanskaffning av konst.
5. Kultur- och fritidsnämnden äskar 750 000 kr årligen i utökad
investeringsbudget avsett för konstnärlig utsmyckning.
Elin Bäckström (S) påtalar några små redaktionella ändringar i
policydokumentet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Elin Bäckström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
Fredrik Bertilsson (SD) yrkar bifall till punkt 1 – 4 i förvaltningens förslag
till beslut och avslår punkt 5 i förslaget
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag
Fredrik Bertilssons (SD) förslag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60 fortsättning

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget om ny
konstpolicy för Mjölby kommun.
2. Nämnden ställer sig även bakom förslagen som presenteras
under ”Sammanfattning”
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta
konstpolicyn och ställa sig bakom förslagen som presenteras
under ”Sammanfattning” och i sin tur föreslå
kommunfullmäktige göra detsamma.
4. Kultur- och fritidsnämnden äskar 50 000 kr i utökad budgetram
från och med 2018, att finansiera nyanskaffning av konst.
5. Kultur- och fritidsnämnden äskar 750 000 kr årligen i utökad
investeringsbudget avsett för konstnärlig utsmyckning.
Reservationer
Fredrik Bertilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

