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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:30- 11:30
Mötet ajourneras klockan 10:35-10:40 samt 11:10-11:15

Beslutande

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

Ersättare

Per-Arne Olsson (S)
Eva Lennartsson (M)
Ilona Degermark (L)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Morgan Lantz, säkerhetssamordnare § 70

Utses att justera

Fredrik Bertilsson (SD)

Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2017-12-20 klockan 14:30

Justerade paragrafer

§70- §79

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Anneli Sjöstrand (C)
Justerande

Fredrik Bertilsson (SD)

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

Kultur- och fritidsnämnden
2017-12-18

Datum då
anslaget sätts upp
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Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
...........................................................................................................................................

Liselott Björkman

2018-01-12
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§ 70
Information om nya Dataskyddsförordningen (GDPR)
Bakgrund
Dataskyddsförordningen, förkortat GDPR efter engelskans General Data
Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka
skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom
Europeiska unionen. Förordningen antogs den 27 april 2016 och börjar gälla
den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i
Sverige och ersätter personuppgiftslagen. Mjölby kommun har tillsatt en
projektgrupp med uppdrag att förbereda och införa åtgärder för att följa den
nya förordningen.
Sammanfattning
Vid dagens möte informerar projektansvarig Morgan Lantz om
projektgruppens pågående arbete. Han informerar även om vad den nya
förordningen innebär för kultur- och fritidsnämnden, som ytterst ansvarig
för förvaltningens hantering av personuppgifter.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
___

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, redovisas av enhetschef biblioteket
2.4 Tecknande av avtal, redovisas av enhetschef biblioteket
2.6 Beslut om föreningsbidrag, redovisas av förvaltningschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemangsbidrag, redovisas av
förvaltningschef
Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-12-06
Förteckning för perioden 1 november – 6 december 2017, 2017-12-06
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§ 72

Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-18

5 (13)

Dnr KOF/2017:62

Ekonomisk rapport
Bakgrund
Ekonom redogör för kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per den
31 oktober 2017.
Sammanfattning
Prognosen visar ett överskott på 578 000 kronor. Förklaringen till
överskottet är detsamma som vid tidigare prognoser. Inom
budgetverksamhet fritid är det fritidsgårdsverksamhetens lägre
personalkostnader, högre intäkter för skolbarnomsorgs-verksamheten samt
Lundbybadets ökade intäkter, som står för ökningen av överskottet.
Underskottet för kulturverksamheten beror, liksom tidigare, på att
förvaltningens ackumulerade överskott nyttjas till olika projekt.
Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per 31 oktober 2017, daterad 2017-11-09
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten av bokslutsprognosen.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:39

Informationsärenden (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträden lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Förvaltningschefen lämnar muntlig information enligt punktlista:
 Verksamhetsplan/rapport, kultur- och fritidskontoret 2017
 Skatehallen i Mantorp stänger på måndagar.
Öppet onsdag och torsdag eftermiddag och kväll.
 Arbetsmiljörapport andra halvåret 2017
 Möte med revisorer kring målstyrning
 Lägesrapport skjutbana
 Ledardag för kommunens chefer
 Möte med planerare på byggnadskontoret – långsiktig plan/program
för kultur- och fritids medverkan
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan kultur- och fritidskontoret 2017, 2017-03-28
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporterna.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:89

Nytt bidragssystem 2018
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 7 november 2016
att uppdra till kultur-och fritidsförvaltningen att genomföra:
1. En bidragsöversyn av gällande bidragsregler för ideella föreningar
2. En översyn av regler för bidrag till Studieförbund
3. Taxor och avgifter
Sammanfattning
Bidragsöversynen gällande ideella föreningar är färdig och ett förslag till
nya regler har upparbetats.
Gällande nya regler för bidragen till Studieförbund, valde förvaltningens
arbetsgrupp att invänta Bildningsförbundet Östergötlands pågående arbete
med att ta fram en modell att rekommendera för kommunernas utbetalning
av bidrag till studieförbunden. Den beräknas vara färdig under februari
månad 2018.
Utredningen gällande taxor och avgifter har inte varit möjlig att genomföra
under 2017. Den föreslås därför genomföras under våren 2018 med sikte på
nya taxor och avgifter från och med hösten 2018.
Nuvarande form för driftbidrag kommer att omarbetas till avtal med varje
aktuell förening.
En översyn av samtliga samarbetsavtal med föreningar kommer att granskas
under 2018. Förändringar utifrån intentionerna i det nya bidragssystemet
kommer ligga till grund för eventuella justeringar.
Nuvarande ungdomskulturbidrag till Studieförbund avskaffas.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-12-05
Bidragsutredning 2016-2017, 2017-12-05
Bidragsbudget 2018, 2017-12-07
Föreningsbidrag folder 2018, 2017-12-08
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 10:35-10:40 på grund av tekniskt datorproblem.
Under mötet visas en Excelfil med olika beräkningar på det nya
bidragssystemet.
Ajournering
Ajournering begärs. Sammanträdet ajourneras 11:10-11:15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74 fortsättning
Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Bertilsson (SD) yrkar på att den föreslagna åldersgränsen för
verksamhetsbidrag inte utökas till att omfatta 7-25 år utan kvarstår till att
omfatta 7-20 år. I övrigt yrkas bifall enligt förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två (2) förslag till beslut:
1. Förvaltningens förslag
2. Fredrik Bertilsson (SD) förslag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till nya bidragsregler för ideella
föreningar, de nya bidragsreglerna gäller från 1 januari 2018
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att under 2018 upprätta
driftsavtal med föreningar som äger sin egen anläggning
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att under 2018
genomföra en översyn av samtliga samarbetsavtal med ideella
föreningar
4. Ungdomskulturbidrag till studieförbund upphör från och med 2018
5. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att under 2018 ta fram
förslag till nya bidragsregler för Studieförbund
6. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att under 2018 arbeta
fram förslag till nya taxor och avgifter
___
Reservationer
Fredrik Bertilsson (SD) lämnar en muntlig reservation.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:6

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2017, rapport
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 2017 års internkontrollplan
den 30 januari 2017. Utöver de kommun-gemensamma
internkontrollmomenten, som granskas centralt, har nämndens
internkontrollmoment granskats av kultur- och fritidsförvaltningen.
 Inköp där gällande avtal (inom ramen för inköpssamverkan) inte
följts.
Sammanfattning
2017 års internkontroll har utförts enligt plan. Inköp som fallit utanför
inköpssamverkans avtal har rapporterats in till förvaltningen på särskilt
framtagen blankett. Genomgång har gjorts vid två tillfällen med
ledningsgruppen. Verksamhetscontroller från ekonomi-avdelningen har
deltagit vid ett av tillfällena. 16 avvikelser har rapporterats, merparten av
dessa har bedömts vara okej.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-12-06
Internkontroll 2017 – inköp avvikelse avtal, rapport, 2017-12-01
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:116

Internkontrollplan 2018, kultur- och fritidsförvaltningen
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande reglemente fastställa
internkontrollplan för innevarande år senast i januari månad. För 2018 har
kommunstyrelsen beslutat om tre kommungemensamma
internkontrollmoment för samtliga nämnder, vilka granskas centralt.
1. Kommunens fakturahantering
2. Systemprioritering uppstart
3. Framtagande av ny energiplan
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden i sin
internkontrollplan för 2018 granskar följande processer:
1. Uppföljning egenkontroll kaféverksamhet
2. Bemötande/tillgänglighet (Lundbybadet, bibliotek)
3. Larm vid bassänger, Lundbybadet
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-12-05
Internkontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2018, 2017-12-05
KS § 229 kommungemensamma internkontrollmoment för 2018,
2017-10-18
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan.
___

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:47

Erfarenhetskonferens Fritid - Kultur 2018 - övriga uppdrag
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige
16 december 2014 ska nämnden besluta om deltagande i kurser och
konferenser. Nämnden ska även fatta beslut om rätten att sätta upp tid för
övriga uppdrag
Sammanfattning
Sveriges Fritids- och kulturchefsförening har bjudit in till en
erfarenhetskonferens den 1-2 februari 2018. Erfarenhetskonferenserna är ett
årligt återkommande arrangemang där förtroendevalda och tjänstemän inom
kultur- och fritidssektorn kan samlas och utbyta erfarenheter. Utöver
förvaltningschefen och stf förvaltningschef deltar ordförande och 2:e vice
ordförande.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen 2017-11-28
Inbjudan till Erfarenhetskonferensen, 2017-10-18
Beslut
1. Ordförande och 2:e vice ordförande anmäls till konferensen
2. Ersättning utgår i form av övrigt uppdrag samt förlorad
arbetsinkomst.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:118

Central byggkommitté för ny idrottshall i Mantorp - beslut övriga
uppdrag
Bakgrund
Kommunstyrelsen har, den 13 november 2017, beslutat att inrätta en central
byggnadskommitté för uppförandet av ny idrottshall i Mantorp.
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige
16 december 2014, ska nämnden fatta beslut om rätten att sätta upp tid för
övriga uppdrag.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att presidiet i kultur- och fritidsnämnden
ingår i den nyupprättade centrala byggnadskommittén.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-11-28
KS § 263 Inrättande av central byggnadskommitté, 2017-11-13
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens presidie har rätt till ersättning i form av övrigt
uppdrag samt förlorad arbetsförtjänst, för sitt deltagande i den centrala
byggnadskommittén för ny idrottshall i Mantorp.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:111, KOF/2017:113,
KOF/2017:119, KOF/2017:121, KOF/2017:48,
KOF/2017:85

Meddelanden (kännedomsärenden)
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och information föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Mjölby fritidsgård –
kontrollrapport,
2017-11-15, dnr 2017:113
Skrivelse, Cirkus Olympia, 2017-11-01, dnr 2017:111
KF § 133 IT-strategi 2017-2020, dnr 2017:48
IT-strategi för Mjölby kommun 2017-2020 antagen 2017-11-14,
dnr 2017:48
KF § 128 Budget 2018-2020, dnr 2017:85
KS § 213 Mötestider 2018, dnr 2017:119
KS § 264 Ändrade sammanträdesdagar 2018, dnr 2017:119
KF § 134 Kostpolicy, dnr 2017:121
Kost- och måltidspolicy för Mjölby kommun antagen 2017-11-14,
dnr 2017:121
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

