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Dnr KOF/2017:2

Stolar till biblioteket - Yttrande medborgarförslag
Bakgrund
Ibrahim Simsek har lämnat ett medborgarförslag att förse huvudbiblioteket
med dator- alt. kontorsstolar. Kommunfullmäktige har beslutat att
medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Efter
samtal med förslagsställaren framgår att han har ryggbesvär, men oavsett
detta anser att de stolar som idag erbjuds till bibliotekets publika datorer,
håller för dålig kvalité.
Biblioteket har i övrigt inte tagit emot fler klagomål gällande stolarna till de
publika datorerna, Det är inte heller meningen att datorena ska användas i
mer än en timme
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen anser stolarna vid bibliotekets publika
datorer vara av tillräckligt bra kvalité för ändamålet. För att tillgodose
besökare med särskilda behov, har biblioteket tagit fram stolar att låna för
de som på grund av till exempel ryggbesvär behöver en bättre stol. Det finns
också kontorsstolar placerade i bibliotekets studierum, som kan användas av
besökarna.
Biblioteket tar hänsyn till medborgarförslaget vid nästa tillfälle
nyanskaffning av stolar sker.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-09
Protokollsutdrag, KF § 153, 2016-12-20
Inlämnat medborgarförslag, 2016-12-15
Förslagsställaren tackade nej till att delta vid handläggningen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden avslår medborgarförslaget att införskaffa nya dator-/kontorsstolar
utifrån redan vidtagna åtgärder.
___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:1

Delegationsbeslut januari 2017
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras
till tjänstemän inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan
angivna delegationsbeslut:
Sammanfattning redovisade punkter
1.1 Anställningar, rapporterade av förvaltningschef samt enhetschef
Lundbybadet
1.3 Entledigande, rapporterat av enhetschef Kulturskolan
2.4 Tecknande av avtal, rapporterat av enhetschef Lundbybadet samt
enhetschef bibliotek
2.6 Beslut om föreningsbidrag, rapporterat av förvaltningschef
Beslutsunderlag
Förteckning för perioden december 2016 – januari 2017.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:70

Ekonomisk rapport
Ekonom redogör för hur man fördelat årets detaljbudget.
Beslutsunderlag
Detaljbudget kultur- och fritidsförvaltningen 2017, 2017-01-03
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Redovisningen av rapporten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4
Informationsärenden (muntiliga)
Bakgrund
Anställda på kultur- och fritidsförvaltningen samt nämndens politiker
lämnar muntlig information/rapport.
Förvaltningschefens informationer:
 Idrottshallen i Mantorp
 Seniorlokalen
o Invigdes den 21 januari med hundratals besökare
o Öppettider: måndag, onsdag och fredag klockan 13-16
 Årsredovisningen inlämnad
o Verksamhetsberättelse
o Åtagande, mått och nyckeltal
o Kvalitetsredovisning och internkontroll
o Personalredovisning
o Redovisning av arbetet med trygghet och säkerhet
 Ändrade öppettider på biblioteket i Skänninge
o I samband med övergång till meröppet bibliotek, förskjuts
öppettiden på onsdagar från 12-15 till 13-16 (beräknat från 1
april)
 Bion i Skänninge
o Diskussioner om ett nytt hyreskontrakt för biografföreningen
Galaxen pågår
Elin Bäckström (S) rapporterar från möte med ”Sakområdessamråd kultur”
Diskussioner pågår om miniminivå gällande kultur för unga.
Man försöker komma fram till minsta gemensamma nämnare.
Linköping har ett bra arbete gällande kultur för unga som de skulle kunna
sprida/hjälpa till med i andra kommuner.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Rapporterna godkänns.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:4

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2016 - rapport
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 2016 års internkontrollplan
den 1 februari 2016. Utöver de kommungemensamma
internkontrollmomenten som granskats centralt (KS 2016:351), har de
övriga kontrollmomenten granskats av kultur- och fritidsförvaltningen.
Dessa är:
 Redovisning av delegationsbeslut – rapporterar chefer inom kulturoch fritidsförvaltningen aktuella beslut till nämnden?
 Förseningsavgifter biblioteket – finns det en framtagen rutin? Följs
den?
 Inflytande från ungdomar på fritidsgårdarna – i vilken grad
tillvaratas och återrapporteras ungdomarnas förslag
Sammanfattning
2016 års internkontroll har utförts enligt plan. Kontrollansvarigas kontroll
av ”redovisning av delegationsbeslut” visar att det finns vissa brister i
återrapporteringen av delegationer (anställningar och avtal) och att en rutin
för månadsvis inrapportering samt en blankett för detta bör tas fram.
När det gäller kontrollen av ”förseningsavgifter på biblioteket” kan
kontrollansvarig konstatera att det finns framtagna rutiner som följs.
Kontrollen av ”inflytande från ungdomar på fritidsgårdarna” visar att
fritidsgårdarna har olika system för att fånga upp idéer/förslag. Man kan
också se att många förslag genomförs och att återrapporteringen även den är
bra.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-05
Rapport – inflytande från ungdomar på fritidsgårdarna, 2017-01-04
Rapport – föreningsavgifter på biblioteken, 2017-01-03
Rapport – rapportering av delegationsbeslut, 2017-01-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5 fortsättning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Rapporterna godkänns.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en
rutin för månadsvis inrapportering av delegationsbeslut samt att
ta fram en lämplig blankett till detta.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Enhetscheferna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:128

Granskning av köptrohet - remissvar kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisionsrapporten från
kommunens revisorer. Kultur- och fritidsnämnden ombeds kommentera och
lämna förslag till åtgärder utifrån rapporten.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen anser det vara befogat att under 2017
särskilt granska rutiner kring köptrohet. Enligt beslut i kommunstyrelsen
kommer kommunstyrelsens förvaltning granska varje förvaltning avseende
köptrohet under 2017. Kultur och fritidsförvaltning avser utöver detta
särskilt granska de fall där gällande avtal, inom ramen för inköpssamverkan,
inte följts. Granskningen kommer ske i samtliga verksamheter kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-10
Remiss/skrivelse, Mjölby kommuns revisorer, 2016-12-12
Revisionsrapport, december 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Överlämna remissvar enligt texten under rubriken sammanfattning till
kommunens revisorer.
___
Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:123

Handlingsplan våldsbejakande extremism - svar på remiss
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har, av kommunstyrelsens förvaltning,
ombetts lämna remissvar på förslag till handlingsplan – våldsbejakande
extremism.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden anser det av stor vikt att kommunen förbereder
sig för ett scenario där i synnerhet unga människor riskerar att hamna i
rörelser/ideologier eller miljöer som främjar våld för att uppnå sina mål.
Nämnden lovordar därför initiativet att ta fram en handlingsplan mot
våldsbejakande extremism och stödjer förslaget till handlingsplan i sin
helhet. Nämnden anser att det ”forum” som ska ansvara för frågorna när
arbetet ska organiseras mera permanent, ska inrymmas inom den nybildade
organisationen för Trygghet och säkerhet.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-12-27
Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-12-07
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-12-06
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden stödjer förslaget till handlingsplan i sin helhet.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:125

Mottagare av jämställdhetspriset "Greta Wahlgrenpriset" 2017
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden instiftade 2015 ett jämställdhetspris – ”Greta
Wahlgrenpriset”. Syftet med priset är att uppmärksamma
personer/föreningar/organisationer/skolor/företag som bidrar till att förbättra
kvinnors förutsättningar i samhället. Priset på 5 000 kronor, delas ut den 8
mars på Internationella kvinnodagen.
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit vid ansökningstidens slut.
Under mötet lämnas ytterligare ett förslag.
Beslutsunderlag
Inlämnat förslag, 2016-12-14
Jäv
På grund av jäv deltar inte Fredrik Bertilsson (SD) i handläggningen.
Ajournering
Ajournering begärs. Sammanträdet ajourneras 10:15-10:25.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Aase Folkesson, aktiv ledare i Mjölby Brottarklubb, tilldelas årets
jämställdhetspris.
2. Nämnden avger följande motivering:
”Aase jobbar aktivt med att få in fler tjejer i sporten. Hon behandlar
alla lika och ser till att alla får komma till tals. Aase stöttar tjejerna
att våga ta plats och höras i en mansdominerad sport.”
___
Beslutet skickas till:
Aase Folkesson
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:120

Organisationsöversyn fritidsanläggningar - uppdrag
Bakgrund
Kultur- och fritidförvaltningens samt service- och teknikförvaltningens
förvaltningschefer, Ulf Johansson och AnnKristin Rådberg har haft ett möte
med respektive nämnds ordförande, Elisabeth Moborg (S) och Pelle
Gustafsson (S), där man diskuterat frågan gällande driften av
fritidsanläggningarna.
Sammanfattning
Service- och teknikförvaltningen ansvarar idag för drift och underhåll av
kommunens fritidsanläggningar, på uppdrag av kultur- och
fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden vill att kultur- och
fritidsförvaltningen utreder driften av fritidsanläggningar tillsammans med
service- och teknikförvaltningen. Syftet är att utreda konsekvenserna av att
ansvaret för driften av fritidsanläggningar ligger direkt under kultur- och
fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-10
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen får uppdraget att, tillsammans med serviceoch teknikförvaltningen, utreda driften av fritidsanläggningar.
___
Beslutet skickas till:
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:64

Tennisplaner på Vifolkavallen
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014 att avsätta medel i 2015 års
investeringsbudget för att anlägga nya utomhusbanor för tennis på
Vifolkavallen. Bakgrunden var att de gamla banorna och servicebyggnaden
vid Ryttarhagen är uttjänta och i stort behov av renovering. På Mjölby
Tennisklubbs initiativ beslutades att förlägga de nya banorna till
Vifolkavallen med närhet till befintlig tennishall. Utifrån de överklaganden
som gjorts av de grannar som bor närmast anläggningen har kultur- och
fritidsförvaltningen i samråd med service- och teknikförvaltningen utrett
alternativa placeringar inför beslut i kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med service- och
teknikförvaltningen utrett alternativa placeringar till nya tennisplaner på
Vifolkavallen. Förvaltningens samlade bedömning är att en placering på den
från början föreslagna platsen ”Wembley” ur verksamhetssynpunkt är den
mest optimala lösningen. Överklaganden på beviljat bygglov har lämnats
från de två grannar som bor närmast föreslagen placering. Genom
ljuddämpade åtgärder och begränsade speltider bedöms inte
störningsmomentet vara av sådan karaktär att en annan placering är
motiverad.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-19
Utredning, nya tennisplaner på Vifolkavallen, 2017-01-10
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Placera ny tennisanläggning vid Vifolkavallen vid, den från början
föreslagna platsen, ”Wembley”.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby Tennisklubb
Överklagande grannar
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:7

Entréavgifter Lundbybadet - prisjusteringar
Bakgrund
Lundbybadet har önskemål/förslag på förändring av vissa entréavgifter.
Familjebiljetten för 2 vuxna och 3 barn (engångsentré) föreslås en höjning
på 20 kronor. När det gäller crawlkurserna så har de haft samma avgift som
simskolor för barn (75 kronor/gång), här föreslås istället en avgift på 110
kronor per gång.
Sammanfattning
Entré
Engångsentré, familj
(2 vuxna och 3 barn)
Crawl (vuxen)

Nuvarande pris
130 kr

Nytt pris
150 kr

75 kr/gång

110 kr/gång

Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-10
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Föreslagna prisjusteringar som presenteras under ”sammanfattning”
godkänns.
2. De nya entréavgifterna gäller från och med 1 juli 2017.
___
Beslutet skickas till:
Lundbybadet
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:5

Föreningsdrift av Mjölby ridanläggning
Bakgrund
Ansvaret för verksamhetsdriften av ridskola, övrig ridsportverksamhet och
anläggningens skötsel har under åren legat på förening och företag. Fram till
2005 var det Mjölby ridklubb som stod för ansvaret, mellan åren 20052010, Östergötlands travsällskap och sedan 2011 har företaget Stallsnack
via upphandling haft driftsansvaret.
Sedan ca 2 år tillbaka finns en ny ridklubb på anläggningen – Mjölby
allmänna ryttarsällskap (MARS). Föreningen samarbetar med Stallsnack
AB på ett bra sätt och elever i ridskolan är medlemmar i föreningen.
Gällande entreprenadavtal med Stallsnack AB upphör att gälla
2017-12-31. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att fördelarna
med att i fortsättningen satsa på en föreningsdrift av verksamheten vid
Mjölby ridanläggning överväger nackdelarna. Samtal med föreningen –
MARS har ägt rum under hösten 2016 och intresse finns att från
föreningens sida överta ansvaret för verksamhetsdrift och viss skötsel av
anläggningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att
uppdra till förvaltingen att tillsammans med föreningen (MARS) upparbeta
och teckna en överenskommelse/avtal kring vilket ansvar som åvilar
föreningen vid ett övertagande med föreningsdrift av Mjölby ridanläggning
från och med 2018-01-01. Avtalet bör gälla för 10 år, då vissa
anläggningsbidrag från bl.a. Riksidrottsförbundet kräver ett
hyres/arrendeavtal på minst 10 år.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-09
Förvaltningschefen föredrar ärendet och visar en förteckning, med
förvaltningens bedömning, över de förutsättningar som ska vara uppfyllda
vid föreningsdrift.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12 fortsättning
Kultur- och fritidsnämndes beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras teckna överenskommelse/avtal med
Mjölby allmänna ryttarsällskap (MARS) avseende verksamhetsdrift samt viss
skötsel av Mjölby ridanläggning för åren 2018-2028.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:6

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2017
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande reglemente fastställa
internkontrollplan för innevarande år senast i januari månad. För 2017 har
kommunstyrelsen beslutat om två kommungemensamma
internkontrollmoment för samtliga nämnder vilka granskas centralt.
1. Krishantering
2. Inköp
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden i sin
internkontrollplan granskar följande:
1. Inköp, där gällande avtal (inom ramen för inköpssamverkan)
inte följts
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-19
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden, 2017-01-19
Protokollsutdrag, KS § 259, 2016-12-07
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för kultur- och
fritidsförvaltningen 2017.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningens enhetschefer
Akten

Justerandes sign
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Dnr KOF/2017:8

Medborgardialog - ny idrottshall i Mantorp
Bakgrund
Mjölby kommun har sedan en tid bestämt sig för att förbättra och
strukturera upp arbetet med medborgardialog. Ett stödmaterial har tagits
fram (”Riktlinjer för medborgardialog”) och kommunstyrelsen har föreslagit
byggnationen av ny idrottshall i Mantorp som ett möjligt/lämpligt
”pilotprojekt” för medborgardialog.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nämnden besluta att utse
uppförandet av Mantorps nya idrottshall som ett pilotprojekt där vi arbetar
med medborgadialog enligt upprättade riktlinjer.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-11
Inbjudan till utbildning i medborgardialog, 2017-01-11
Behovsbeskrivning, 2017-01-10
Projektplan, 2017-01-10
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Nämnden utser byggandet av ny Idrotthall i Mantorp som ett
pilotprojekt för medborgardialog enligt kommunens framtagna
riktlinjer.
2. Kultur- och fritidsnämndens presidie deltar på utbildningar i
medborgardialog och som ledamöter i en styrgrupp inom ramen för
upprättad projektplan.
3. Presidiet får sätta upp tiden för utbildningar gällande
medborgardialog som övrigt uppdrag.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Presidiet
Akten

Justerandes sign
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Dnr KOF/2017:9

Projekt Birger jarls hall - slutredovisning
Bakgrund
Kommunstyrelsen beviljade 2015-06-03 (KS/2015:56) ett tilläggsanslag på
600 tkr för verksamhetsdrift vid Birger jarls hall i Skänninge, perioden
2015-07-01 – 2016-12-31. Kultur- och fritidsnämnden fick samtidigt i
uppdrag att redovisa användandet av tilläggsanslaget.
Bakgrunden, beskriven i projektet ”verksamhetsinnehåll Skänninge
idrottshall (KOF 2015:15)” var att kultur- och fritidsförvaltningen ville
prova ett alternativt sätt att driva idrottshallar. Fler medborgare skulle ges
möjlighet att vara fysiskt aktiva och där Birger jarls hall skulle bli en
naturlig träffpunkt
Uppdaget har i huvudsak genomförts av Skänninge fritidsgård med stöd av
kultur- och fritidsförvaltningens personal. I uppdraget ingick fem olika
delar.
1. Samordning av utbudet i hallen
2. Förmedlare/Koordinator
3. Bokning och hyra av lokaler
4. Cafeteria och öppen verksamhet
5. Tillsyn
Sammanfattning
En utvärderingsrapport som beskriver resultatet och utmynnar i en del
slutsatser i de fem olika delarna i projektet är upprättad. Kultur- och
fritidsförvaltningens samlade bedömning är att funktionerna ”Samordning
av utbud i hallen”, ”Bokning och hyra av lokaler” samt ”Tillsynsuppdrag” i
viss mån bör fortsätta och införlivas i förvaltningens ordinarie verksamhet.
Förslaget innebär dock en merkostnad i budget (150 tkr/år) som
förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden ansöka om tilläggsanslag
för.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-11
Utvärderingsraport projektet Birger jarls hall, 2017-01-10
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§ 15 fortsättning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Upprättad utvärderingsrapport för projektet ”verksamhetsinnehåll
Skänninge idrottshall godkänns.
2. Nämnden ansöker om ett tilläggsanslag motsvarande 150 tkr/år i
utökad rambudget, hos kommunstyrelsen.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:112

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2017
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har undersökt vilka olika former av
kvantitativa ”kundundersökningar” i enkätform som på ett bra sätt skulle
komplettera bilden av vad kommunens invånare önskar för olika typer av
aktiviteter/utbud inom nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
I framtagen utredning delges vilka delar som är viktiga inför, under och
efter en enkätundersökning, här ges även exempel på olika former av
befintliga enkätundersökningar på ”marknaden” samt vem som kan utföra
arbetet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med nämndens
ärendeberedning enats om att föreslå en kvantitativ, åldersmässigt bred
undersökning samt att anlita en extern aktör att utföra undersökningen i
samarbete med förvaltningen. Syftet är att kartlägga kommuninnevånarnas
utnyttjande av befintligt utbud, vilka behov man har och vilken typ av
kultur- och fritidsverksamhet man vill att kommunen prioriterar.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-12-28
Utredning, kultur- och fritidsförvaltningen, 2016-11-22
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att under 2017-2018
genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning enligt intentionerna
under rubriken ”sammanfattning”.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Dnr KOF/2017:10

Flytt av scenen i Gästisparken - Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Bakgrund
Bilan Simsek har lämnat in ett medborgarförslag, där han föreslår att scenen
som idag är belägen i Gästisparken flyttas till Stadsparken.
Medborgarförslaget skall beredas och beslutas av tekniska nämnden efter
samråd med kultur- och fritidsnämnden.
Sammanfattning
Scenen i Gästisparken är från början uppbyggd för de arrangemang som
arrangörsföreningen ”Musik i Gästis” anordnar varje sommar. Scenen har
på senare år varit i dåligt skick och ”lappats ihop” inför varje säsong.
Ekonomiskt utrymme har äntligen skapats i samband med att ett av många
tilltänkta byggprojekt (Gästisscenen) inom ramen för utredningen ”Mitt i
Mjölby”, ska genomföras. Service och teknikförvaltningen har påbörjat
processen med ny scen, den gamla har demonterats och material till den nya
är beställt (granitblock, limträbalkar mm.)
Kultur-och fritidsförvaltningen anser att arrangörsföreningens synpunkter,
var den nya scenen ska placeras, väger tungt i sammanhanget. Dels den
historiska aspekten och dels för att föreningen i dagsläget utgör den enda
förening som kontinuerligt har arrangemang på scenen. Det vore också
olyckligt att begränsa möjligheterna till andra former av arrangemang i
Stadsparken då disponibel yta där skulle bli mindre.
Befintlig vegetation som inramning och vindskydd är bättre i Gästisparken
och viss risk för att planteringar förstörs vid en placering i Stadsparken
finns.
Risken för klagomål bedöms öka vid en placering i Stadsparken, då
kommunen redan idag får in klagomål (från kringboende i Stadsparken) på
ljudet av den fontän som är belägen mitt i Svartån.
Lutningen i Gästisparken är idealisk och bildar naturligt en bra åskådarplats.
Enligt uppgifter från service- och teknikförvaltningen är det heller inte
möjligt att bygga ny scen i Stadsparken på grund av de ledningar
(dagvatten, spillvatten och el) som finns i marken, vars placering/dragningar
medför att det inte finns någon yta att bygga scen på.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-01-30

23 (25)

§ 17 fortsättning
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-11
Remiss, service- och teknikförvaltningen, 2017-01-10
Medborgarförslag, 2016-09-16
Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Nämnden förordar att medborgarförslagen avslås och att den nya
scenen uppförs på samma plats som den gamla – i Gästisparken.
2. Nämnden poängterar vikten av att kultur- och fritidsförvaltning och
nämnd får möjlighet att i god tid vara delaktiga i framtida
”byggprojekt” där nämndens verksamhetsområde berörs.
___
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign
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Dnr KOF/2017:12

Vädjan förlängd istid - Mjölby Hockey
Bakgrund
Mjölby Hockey har inkommit med en vädjan om förlängd istid i samband
med kvalspel 2017. Förutsatt att föreningen med representationslaget lyckas
få kvalspela till division 1, kommer detta innebära att säsongen förlängs till
5 april. Den istid som enligt gällande avta mellan Mjölby Hockey och
Kultur- och fritidsförvaltningen gäller, tillåter spel till och med 24 mars.
Förlängd istid innebär en merkostnad på ca 50 000 kronor. Mjölby Hockey
vädjar om att vid kvalspel få förlängd istid från 25 mars till 5 april utan
kostnad för föreningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med ärendeberedningen
diskuterat frågan. Bedömningen är att nyligen tecknat avta ska gälla vilket
medför att föreningen själv ska bekosta en eventuell förlängning av istiden
från och med 25 mars.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-01-17
Skrivelse, Mjölby Hockey, 2017-01-16
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Vädjan från Mjölby Hockey om utökad istid utan kostnad för föreningen
avslås.
___
Beslutet skickas till:
Mjölby Hockey
Akten
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Dnr KOF/2016:107, KOF/2016:111
KOF 2015:25

Kännedomsärenden
Följande kännedomsärenden har lämnats till kultur- och fritidsnämnden:
 Protokollsutdrag KS § 256, 2016-12-07, Samråd integrationsråd, dnr
2016:107
 Protokollsutdrag KF § 135, 2016-12-20, Utökade investeringsmedel
för Skogssjön, dnr 2015:25
 Åtgärdsplan Skänninge fritidsgård/bekräftelse på mottagen
åtgärdsplan, dnr 2016:111
 Föreningsmässa 2017, KOF/2017:38
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen.
___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

