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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:30- 11:40
Mötet ajourneras klockan 10:55-11:05

Beslutande

Anneli Sjöstrand (C), mötets 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)
Ann Albrektsson (KD)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Anya Feltreuter, enhetschef bibliotek, §20-§21

Utses att justera

Lindhia Petersson (M)

Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2017-03-28 klockan 13:30

Justerade paragrafer

§20- §30

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Anneli Sjöstrand (C)
Justerande

Lindhia Petersson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Dnr KOF/2017:39

Biblioteksverksamhet - rapport
Bakgrund
Enhetschefen för biblioteket, besöker nämnden och rapporterar om
bibliotekets verksamhet 2017.
Sammanfattning
Under mötet berättar enhetschefen om de områden biblioteken särkskilt
satsar på under 2017.
 Mångspråk och mångkultur
 Bibblan på stan
 Crossmedia/makerspaces
 Lördagsskoj
Varje punkt vidareutvecklas och återfinns i den powerpointpresentation som
visades.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan biblioteket 2017, daterad 2017-02-09
Under mötet visas en powerpointpresentation daterad 2017-03-23
Beslut
Redovisningen av rapporten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:37

Projektet barnsatsning 2014-2016 på biblioteken - slutrapport
Bakgrund
Hösten 2013 startade projektet ”Barnsatsningen 2014-2016” på biblioteken i
Mjölby kommun. Anledningen var att barnavdelningarna inte var så
välbesökta, besökarna tillbringade kort tid på biblioteket, barnboksutlåning
var lägre än riksgenomsnittet. Projektets syfte var att öka intresset för
läsning och berättande bland barn, föräldrar och andra vuxna i barns närhet
samt att få fler barnfamiljer och barngrupper att besöka biblioteken.
Sammanfattning
Efter en workshop valde biblioteket att jobba vidare med sex stycken
arbetsområden:
 Biblioteksrummet
 Fortbildning/kompetensutveckling
 Resurser samt program och utbud
 Marknadsföring
 Samarbete och nätverk
 Omvärldsbevakning
Exempel på vad projektet lett fram till är framtagande av ett antal
handlingsplaner, en av dem gäller kriterier för gallring, en annan är
handlingsplan för barn och unga. Genreindelning av böcker, skyltning samt
förändrade inköpsrutiner. Fokusgrupper har genomförts vid flera tillfällen.
Hela personalgruppen har deltagit i en intern fortbildning ”Om barn”.
Tillsammans med en scenograf har personalen diskuterat miljöns betydelse
för barn. Förändringar av biblioteksrummet på huvudbiblioteket har därefter
genomförts. Programverksamheten har utökats med exempelvis
biblioteksteater, familjelördagar, sagostunder i bostadsområden, musiklek
med mera.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-03-09
Slutrapport för barnsatsningen 2014-2016, daterad 2017-02-16
Enhetschef för biblioteken hade en muntlig genomgång av projektet.
Beslut
Slutrapporten av projektet barnsatsning 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, rapporterade av enhetschef fritidsgårdar samt enhetschef
Lundbybadet
2.4 Tecknande av avtal, rapporterat av enhetschef biblioteket 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, 2017-03-09
Förteckning för perioden 19 januari – 7 mars 2017.
Beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Besluten skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:44

Ekonomisk rapport - årsbokslut 31 december 2016
Bakgrund
Ekonom redogör för kultur- och fritidsnämndens årsbokslut per den 31
december 2017.
Sammanfattning
Årets resultat för kultur- och fritidsnämnden slutar på + 712 000 kronor.
Överskott noteras inom budgetverksamhet nämnd/administration (+116 000
kronor) samt budgetverksamhet fritid (+728 000 kronor), budgetverksamhet
kultur visar negativt resultat (-132 000 kronor).
Anledning till stort plusresultat inom budgetverksamhet fritid är bland annat
högre intäkter för fritidsverksamhet. Högre intäkter på Lundbybadet
påverkar också.
Minusresultat inom kultur härrör sig bland annat till högre kostnad kopplat
till installation för meröppna bibliotek, ett projekt som planerats och
finansierats av förvaltningens tilläggsbudget.
Investeringsbudgeten slutar med ett resultat på + 277 000 kronor, medlen
har reserverats och beräknas tas i anspråk för investeringar under 2017.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2016-12-31 daterad 2017-02-06
Beslut
Rapporten av årsredovisningen godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Informationsärenden (muntliga)
Bakgrund
Förvaltningschef lämnar muntlig information.









Mjölby Riksteaterförening, statistik för 2016, dnr 2017:49
Skrivelse från Mjölby Musikråd gällande gradänger i salong på
Mjölby kulturscen, dnr 2017:19
Vi har fått 570 445 kronor från MUCF för sommaraktiviteter 2017,
dnr 2017:17
Internat med nämnden, heldag måndag 8 maj, Skogssjön
Medborgarförslag – göra om telefonkiosken i Skänninge till
bokkiosk, förvaltningens yttrande till KS, dnr 2017:31
Arbete med detaljplan påbörjat – Skjutbanor Hulje
Föreningsmässan den 25 mars.
55 utställare, lyckat arrangemang, deltagande föreningar positiva,
bra lokal.
Föreningsträff med tema integration, onsdag den 19 april.
Arrangörer är Mjölby kommun och SE UPP! Sociala ekonomins
Utvecklingspartnerskap i Östergötland

Beslut
Rapporterna godkänns.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:3

Investeringsplan 2018-2020
Ajournering
Ajournering begärs. Sammanträdet ajourneras 10:55 – 11:05
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till investeringsplan
för perioden 2018-2020. De objekt förvaltningen föreslår framgår under
rubriken ”Sammanfattning” enligt nedan. Kultur- och fritidsnämnden har att
fatta beslut om vilka investeringsobjekt inom nämndens ansvarsområde man
vill ska ingå i kommunens totala investeringsplan för perioden 2018-2020.
Beslut fattas slutligen i kommunfullmäktige 13 juni 2017.
Varje föreslaget investeringsobjekt åtföljs av en behovsbeskrivning
framtagen enligt förteckningen nedan.
Sammanfattning
2018
Idrottshall i Mantorp (projektering påbörjad)
Aktivitetsplatser/näridrottsplatser
Skateanläggning, Mantorp (2018/2019)
2019
Aktivitetsplatser/näridrottsplatser
Ungdomskulturscen Lagmansskolan
Upprustning Ishallen
Ny entré ishallen (klart till säsongen 2020)
2020
Aktivitetsplatser/näridrottsplatser
2021-2024 - Utanför planperioden
Aktivitetsplatser/näridrottsplatser
Ishockeyplan under tak
Konstgräsplan 7-manna (på Vifolkavallen)
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-03-08
Investeringsplan 2018-2020, tjänstemannaförslag
Behovsbeskrivning Konstgräs 7/9-manna Vifolkavallen, 2017-01-02
Behovsbeskrivning Skateanläggning, Mantorp, 2017-01-02
Behovsbeskrivning Aktivitetsplatser/näridrottsplatser, 2017-01-02
Behovsbeskrivning Isyta under tak, 2017-01-04
Behovsbeskrivning Ny entré ishallen, 2017-01-02
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§25 fortsättning
Behovsbeskrivning Ungdomskulturscen, 2017-01-02
Behovsbeskrivning Upprustning ishallen, 2017-01-02
Vid mötet föredrar förvaltningschefen ärendet. Ett kompletterande underlag
har skickats till nämnden via mail innan mötet, som förtydligar vad som är
kultur- och fritidsförvaltningens tjänstemannaförslag och det som är
kommunens ledningsgrupps förslag till justeringar. Det senare innehåller en
post gällande ambitionsnivån på idrottshallen i Mantorp.
Investeringsplan kultur- och fritid 2018-2020, powerpoint daterad
2017-03-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Elin Bäckstöm (S) bifaller förvaltningens förslag till investeringsplan.
Fredrik Bertilsson (SD) yrkar på att Ungdomskulturscen (2019) samt
Ishockeyplan under tak (2021-2024) stryks. I övrigt enligt förvaltningens
förslag.
Kristin Kellander (L) yrkar på ett högre belopp för objektet Idrottshall i
Mantorp (2018) +12 miljoner (totalt 41 miljoner), för att ha beredskap för
det ”bästa” hallalternativet (högsta ambitionsnivån). I övrigt enligt
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
 Majoritetens förslag
 Fredrik Bertilssons (SD) förslag
 Kristin Kellanders (L) förslag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden bifaller majoritetens förslag.
Beslut
1. Redovisade förslag till investeringsobjekt för perioden 2018-2020
antas.
2. Kultur-och fritidsförvaltningens upprättade behovsbeskrivningar
godkänns.
Reservationer
Fredrik Bertilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Kristin Kellander (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§25 fortsättning
Protokollsanteckning
Lindhia Petersson (M) lämnar en protokollsanteckning:
Nya Moderaterna hänskjuter diskussionen angående ambitionsnivån för
idrottshall Mantorp till kommunstyrelsens budgetberedning.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:40

Taxor för seniorlokalen Zenit
Bakgrund
Den 21 januari 2017 öppnade kultur- och fritidsförvaltningen mötesplatsen
för seniorer som fått namnet Zenit. Verksamhet pågår för närvarande dagtid
tre gånger i veckan. Öppettiderna kan dock komma att förändras över tid.
För att tillgängliggöra lokalerna, för i första hand målgruppen seniorer även
utanför förvaltningens verksamhet, bör lokalerna även hyras ut till
intresserade utanför de öppettider som drivs i förvaltningens regi.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att lokalen ingår i ordinarie
lokaluthyrning och bokas via Medborgarservice samt att uthyrning ska
kunna ske från 1 april 2017. Följande timtaxor föreslås gälla:
Förening
140 kronor
55 kronor

Hela lokalen
Konferensrum (inkl. kök)

Övriga
220 kronor
110 kronor

Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-03-07
Beslut
1. Timtaxorna, för seniorlokalen Zenit, som föreslås under rubriken
sammanfattning ovan antas.
2. Lokalen ingår i ordinarie lokaluthyrning och bokas via
Medborgarservice från och med 1 april 2017.
___
Beslutet skickas till:
Medborgarservice
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:13

Rätt till ersättning övriga uppdrag - ersättare för gruppledare
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 16 december
2014 ska nämnden fatta beslut om rätten att sätta upp tid för övriga uppdrag.
Sammanfattning
Lindha Petersson fick förhinder med kort varsel till möte med Mjölby
Tennisklubb samt överklagande grannar gällande tennisplanens framtida
placering. Eva Lennartsson (M) fick ersätta Lindhia vid dessa möten som
ägde rum 18 januari samt 24 januari 2017.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-02-03
Beslut
1. Eva Lennartsson (M) får redovisa tiden för ovanstående möten som
övrigt uppdrag.
2. I de fall Lindhia Petersson (M) får förhinder att delta på möten i
egenskap av 2:e vice ordförande, får Kristin Kellander (L) eller Eva
Lennartsson (M) ersätta henne och får då rätt till ersättning.
___
Beslutet skickas till:
Godkända deltagare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:8

Medborgardialog i Mantorp 3 april - ersättning för övriga uppdrag
Bakgrund
Den nya idrottshallen i Mantorp ingår som ett pilotprojekt för en
nyupprättad rutin för medborgardialog. En del i medborgardialogen är att
bjuda in intresserade till ett möte i Vifolkaskolans aula den 3 april 2017. På
nämndens sammanträde 30 januari 2017, utsågs presidiet i nämnden att
delta på utbildning gällande medborgardialog och därefter ingå i gruppen
som arbetar med medborgardialogen.
På mötet den 3 april vore det bra om flera från nämnden kan delta.
Sammanfattning
Nämndens ledamöter och ersättare bjuds in att delta i mötet den 3 april i
Mantorp, tiden får redovisas som övrigt uppdrag, km-ersättning samt
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Anmälan av deltagande ska göras till
nämndsekreteraren.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-03-14
Beslut
1. Ledamöter/ersättare som deltar vid mötet den 3 april 2017, har rätt
till ersättning för övrigt uppdrag, km-ersättning samt förlorad
arbetsinkomst
2. Anmälan om deltagande ska göras till nämndsekreteraren.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:47

Konferens Nackanätverket - 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
Nackanätverket anordnar en så kallad trepartskonferens vartannat år.
Konferensen vänder sig till politiker, fritidsledare, chefer och tjänstemän
från sju kommuner. Årets konferens är planerad till den 20-21 april 2017.
Program för dagarna har inte skickats ut ännu.
Tre politiker från kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att delta på
denna konferens, vilka utses vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-03-14
Beslut
1. Anneli Sjöstrand (C), beviljas deltagande i 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/2017:27

Meddelanden (kännedomsärenden)
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och informationer föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KS § 23, Riktlinjer för rehabilitering, 2017-02-01
Riktlinjer för rehabilitering antagen av KS 2017-01-02
Protokollsutdrag KS § 25, Sociala investeringsfonden – delrapport,
2017-02-01
Myndigheten för delaktighet - Information om FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 2017-02-23
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

