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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-04-28

KS/2016:210

Handläggare

Carina Åsman
Tfn 0142-853 73

Kommunstyrelsen

Kaféet i gästisparken - svar på medborgarförslag
Bakgrund
Medborgare Anna Almgren har inkommit med ett medborgarförslag
om bemanning och öppettider vid kaféet i gästisparken.
Kommunfullmäktige beslutade § 81/2016-09-20 att kommunstyrelsen
ska bereda och besluta i ärendet efter samråd med kultur- och
fritidsnämnden och omsorgs- och socialnämnden.
Sammanfattning
Sommaren 2016 har bemanningen av kaféet i gästisparken
organiserats av omsorgs- och socialnämndens verksamhet för
ensamkommande flyktingbarn. Omsorgs- och socialförvaltningen
kommer att föreslå nämnden att i samverkan med kulturförvaltningen
låta omsorgs- och socialförvaltningens enhet arbete och integration
ansvara för bemanningen av kaféet i gästisparken.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-04-28
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 64/2016-12-12
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 56/2017-03-28
Omsorgs- och socialnämndens missiv 2017-03-17
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut § 81/2016-09-20
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget att
bemanningen av kaféet i gästisparken sköts av omsorgs- och
socialförvaltnings enhet arbete och integration.
2. Verksamheten sker inom omsorgs- och socialnämndens
befintliga ram.
3. Kommunstyrelsen tackar för förslaget.
4. Medborgarförslaget beviljas.
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

2(2)
Missiv
Datum

Diarienummer

2017-04-28

KS/2016:210

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och socialnämnden
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§ 64

Sammanträdesdatum

Sida

2016-12-12

1 (1)

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

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

§ 56

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-28

1 (2)

Dnr OSN/2016:128

Medborgarförslag, Kaféet i Gästisparken - Yttrande

Bakgrund
Kommunfullmäktige har tagit emot ett medborgarförslag
angående öppettiderna i kaféet i gästisparken.
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att i samråd med
kultur- och fritidsnämnden och omsorgs- och
socialnämnden att besvara medborgarförslaget.
Medborgarförslag
Av medborgarförslaget framkommer att det är ”tråkigt
att det bara är öppet en dag i veckan, nu när PRO inte
längre har öppet mer. Skulle kommunen kunna tänka sig
att arbetslösa ungdomar fick sköta det andra dagar eller
ta över det?”
Yttrande
Under sommaren 2016 organiserades bemanning av
Kaféet i Gästis av Omsorgs- och socialnämndens
verksamhet med boende för ensamkommande
flyktingbarn. Samverkan kring detta skedde med Kulturoch fritidsnämnden.
Omsorgs- och socialförvaltningen anser initiativet vara
gott och väl värt att ges chansen att utvecklas under
2017, vilket föreslås nämnden
Förslaget att låta arbetslösa ungdomar ta över ansvar för
driften förutsätter handledande personal och kan hanteras
av Omsorgs- och socialförvaltningens enheter Arbete
och integration samt HVB/boende och gärna i samverkan
med Kultur- och fritidsförvaltningen
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Omsorgs- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-28

2 (2)

- Missiv – Svar på remiss gällande kaféet i
Gästisparken, 2017-03-17
- Remiss – angående kaféet i gästisparken – yttrande på
medborgarförslag,
2016-11-15
- KF § 81 2016-09-20 – protokollsutdrag, 2016-11-15
- Medborgarförslag – Kaféet i gästisparken, 160630,
2016-11-15
Beslutsgång
Ordföranden Anna Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Omsorgs- och socialnämndens beslut
Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom remissyttrandet.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
Missiv
Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum

Diarienummer

2017-03-17

OSN/2016:128

Handläggare

Anders Granquist
Tfn 0142-851 91

Omsorgs- och socialnämnden

Svar på remiss gällande kaféet i Gästisparken
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tagit emot ett medborgarförslag angående
öppettiderna i kaféet i gästisparken. Kommunstyrelsen har fått
uppdraget att i samråd med kultur- och fritidsnämnden och omsorgsoch socialnämnden att besvara medborgarförslaget.
Medborgarförslag
Av medborgarförslaget framkommer att det är ”tråkigt att det bara är
öppet en dag i veckan, nu när PRO inte längre har öppet mer. Skulle
kommunen kunna tänka sig att arbetslösa ungdomar fick sköta det
andra dagar eller ta över det?”
Yttrande
Under sommaren 2016 organiserades bemanning av Kaféet i Gästis av
Omsorgs- och socialnämndens verksamhet med boende för
ensamkommande flyktingbarn. Samverkan kring detta skedde med
Kultur- och fritidsnämnden.
Omsorgs- och socialförvaltningen anser initiativet vara gott och väl
värt att ges chansen att utvecklas under 2017, vilket föreslås nämnden
Förslaget att låta arbetslösa ungdomar ta över ansvar för driften
förutsätter handledande personal och kan hanteras av Omsorgs- och
socialförvaltningens enheter Arbete och integration samt HVB/boende
och gärna i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen
Beslutsunderlag
- Remiss – angående kaféet i gästisparken – yttrande på
medborgarförslag, 2016-11-15
- KF § 81 2016-09-20 – protokollsutdrag, 2016-11-15
- Medborgarförslag – Kaféet i gästisparken, 160630, 2016-11-15

Postadress
Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-852 26

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
social@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

2(2)
Missiv
Datum

Diarienummer

2017-03-17

OSN/2016:128

Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut
Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom remissyttrandet.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och socialförvaltningen

Pirjo Ohvo
Förvaltningschef

Postadress
Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-852 26

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
social@mjolby.se

Ba
79

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Kommunfullmäktige

§ 81

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-20

1 (1)

Dnr KS/2016:210

Kaféet i gästisparken - beredning medborgarförslag
Sammanfattning
Anna Almgren föreslår i ett medborgarförslag att kaféet i gästisparken ska
utöka bemanningen.
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas
av kommunstyrelsen, efter samråd med kultur- och fritidsnämnden och
omsorgs- och socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att

medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter
samråd med kultur- och fritidsnämnden och omsorgs- och
socialnämnden

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Utvecklingschef
Arbetsmarknadschef
Kommunsekreterare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

