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Plats och tid

Sammanträdesrum Högby, Stadshuset, klockan 13:30- 16:30

Beslutande

Kristin Kellander (L),ordförande
Rainer Fredriksson (S)
Jenni Bäck (M)
Elin Bäckström (S)
Linda Johansson (L)
Anneli Sjöstrand (C)
Sara Åberg (SD)

Ersättare

Kent Kärrlander (S)
Jan Björfeldt (MP)
Eva Lennartsson (M)
Maria Karlsson (SD)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, kultur- och fritidschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Yvonne Stolt, personalchef, §§ 1-2
Elin Sandberg, löneskonsult, §§ 1-2
Eva Lantz, lönekonsult, §§ 1-2

Utses att justera

Jenni Bäck (M)

Justeringens
plats och tid

Förvaltningskontoret 2019-02-12 klockan 15:00

Justerade paragrafer

§1- §12

Underskrifter
Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Kristin Kellander (L)
Justerande

Jenni Bäck (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Förvaringsplats
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Liselott Björkman
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Innehållsförteckning

Justerandes sign

§1

Godkännande av dagordning

§2

Information om arvodesreglemente samt självservice

§3

Discgolfbana Väderkvarnsbacken i Skänninge – beslut
medborgarförslag

§4

Delegationsbeslut

§5

Förslag att ta bort förseningsavgifter på biblioteken i Mjölby
kommun

§6

Årsbokslut 2018 – kultur- och fritidsnämnden

§7

Rapporter (muntliga)

§8

Medborgardialog om aktivitetsplats i Skänninge – återrapportering

§9

SFK´s erfarenhetskonferens – beslut om deltagande

§ 10

Kännedomsärenden till nämnden

§ 11

Kännedomsärenden, beslut från andra instanser

§ 12

Övriga uppdrag – beslut om ersättning
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§1

Godkännande av dagordning
Ett extra ärende har tillkommit efter att kallelsen skickades ut. Punkt 14 ”Övrigt
uppdrag – beslut om ersättning”, läggs till dagordningen.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen efter justeringen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Information om arvodesreglemente samt självservice
Personalchef Yvonne Stolt deltar på nämndens första sammanträde och informerar
om de antagna arvodesbestämmelser som gäller från 2019.
Lönekonsulterna Elin Sandberg och Eva Lantz går igenom självservice och visar
var de olika uppgifterna ska registreras. De förtroendevalda lägger själva in sina
olika uppdrag som ska ersättas med någon form av arvode.
Arvodesbestämmelserna samt en snabbguide, delades ut till samtliga ledamöter
och ersättare.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:180

Discgolfbana Väderkvarnsbacken i Skänninge - beslut medborgarförslag
Bakgrund
Johannes Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att en Discgolfbana anläggs
vid Väderkvarnsbacken i Skänninge. Kommunfullmäktige har beslutat att
medborgarförslaget ska beredas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden i
samråd med service- och teknikförvaltningen.
Sammanfattning
Under 2018 genomfördes medborgardialoger kring satsningar på såväl
aktivitetsplats och lekplats vid Idrottsparken samt Väderkvarnsbacken i
Skänninge. Discgolfbana fanns med som ett alternativ att anlägga vid
Väderkvarnsbacken, men fick vid dialogerna väldigt lite gehör hos deltagarna.
Kultur-och fritidsförvaltningen tillsammans med Service- och teknikförvaltningen
har därför beslutat att inrymma andra typer av ”utrustning” på den
lek/aktivitetsplats som nu beslutats anläggas under 2019.
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, 2019-01-25
KF § 189, protokollsutdrag, 2018-11-27
Inlämnat medborgarförslag, 2018-11-07
Förslagsställaren var inbjuden till sammanträdet men medverkade ej.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att anlägga Discgolfbana
vid Väderkvarnsbacken i Skänninge
___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:1

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 7 kap §§ 5-7 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 och enhetschef
Lundbybadet
1.3 Entlediganden på egen begäran, rapporterat av enhetschef Lundbybadet
2.4 Tecknande av avtal, rapporterat av kultur- och fritidschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag, rapporterat av kultur- och fritidschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, rapporterat av kultur- och fritidschef
Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-01-28
Förteckning för perioden 10 oktober 2018 – 22 januari 2019 .
Beslut
1. Redovisade delegationsbeslut noteras.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:12

Förslag att ta bort förseningsavgifter på biblioteken i Mjölby kommun
Bakgrund
Götabiblioteken, det vill säga biblioteken i Östergötland och Tranås, samarbetar
för att alla invånare ska få en bättre och mer jämlik biblioteksservice. Målet är ett
informationssamhälle för alla. Samtidigt vet vi att cirka 1,1 miljoner invånare står
utanför det digitala samhället och att 18 procent av 15-åringarna inte har tillräcklig
läsförmåga för att klara av gymnasiestudier. Det här är en utmaning för hela
samhället och inte minst för biblioteken, som har ett uppdrag att tillgängliggöra
information och stimulera intresset för läsning och litteratur.
Det gemensamma systemet med gemensamt lånekort ger tillgång till närmare 2
miljoner böcker och ett stort antal digitala tjänster och dagstidningar från hela
världen, talböcker, ljudböcker samt filmer och tv-spel. För alla Götabiblioteken
gäller att det är gratis att låna. Förseningsavgifterna är däremot olika från
kommun till kommun. Några Götabibliotek (till exempel Boxholm och
Söderköping) har inga förseningsavgifter alls. Att det är olika regler som gäller för
olika Götabibliotek kan vara förvirrande. Rädslan för att behöva betala
förseningsavgifter kan avskräcka de som kanske behöver bibliotekets tjänster allra
mest. Att ta bort förseningsavgifterna kan på så sätt vara ett sätt att säkerställa att
alla kan använda bibliotekets tjänster fullt ut.
Sammanfattning
Förslaget att ta bort förseningsavgifterna innebär också att lånereglerna blir lättare
för personalen att förklara och att personalen slipper hantera dessa avgifter i
kontanter. För alla Götabibliotek gäller att den som inte lämnar tillbaka
böckerna/medierna efter två påminnelser får lånekortet spärrat och kan inte låna
förrän mediet återlämnats eller betalats. I Mjölby kommun faktureras medier som
inte lämnats tillbaka eller som lämnats tillbaka skadade. Kommer man tillbaka
med medierna när man fått faktura så annulleras fakturan.
Förslaget gäller att ta bort förseningsavgifter, inte avgifter för förkomna eller
förstörda medier.
Mjölby biblioteks intäkter för förseningsavgifter uppgick 2017 till:
35 406 kr. Motsvarande siffra för 2018 är 35 683 kr. Intäktsbortfallet finansieras via
omdisponeringar av Bibliotekets ordinarie budget.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-01-25
Beslut
1. Biblioteken i Mjölby kommun ska ej ta ut förseningsavgifter för försent
återlämnade medier från och med 1 mars 2019.
___
Beslutet skickas till: Enhetschef Biblioteket, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:85

Årsbokslut 2018 - kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Ekonom redogör för kultur- och fritidsnämndens ekonomiska resultat per den 31
december 2018
Förvaltningschef redogör för resultatet av kultur- och fritidsnämndens åtaganden
2018
Sammanfattning
Den ekonomiska delen av årsbokslutet visar på ett överskott på 142 000 kronor för
2018. De större avvikelserna för olika budgetverksamheter kan summeras enligt
följande.
 Lundbybadet redovisar ett överskott på drygt 500 tkr
 Idrottsanläggningar redovisar ett underskott på ca 300 tkr,
 Beviljade driftmedel för nya aktivitetsplatser har inte tagits i anspråk då
investeringen inte slutförts under året. Totalt 73 tkr kan återlämnas.
 Fritidsgårdarna redovisar ett överskott på drygt 100 tkr.
 Både kulturskola och bibliotek noterar underskott på ca 150 tkr.
Av kultur- och fritidsnämndens fem åtaganden för 2018, är fyra avklarade enligt
den beräkningsmodell som finns för andelen uppfyllda mått.
Det är åtagandet som handlar om att uppföra nya aktivitetsplatser som inte
uppfyllts. Planeringsarbetet tillsammans med service-och teknikförvaltningen blev
försenat och därmed kan uppförandet inte ske förrän under våren 2019.
I övrigt får resultatet utifrån uppställda mått och målvärden anses mycket gott.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-01-28
Budgetuppföljning per 31 december 2018, 2019-01-30
Uppföljning mått 2018, 2019-01-25
Uppföljning nyckeltal 2018, 2019-01-25
Uppföljning åtaganden 2018, 2019-01-25
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden fastslår rapporten avseende årsbokslut och
nämndens åtaganden för 2018.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Rapporter (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträden lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef och ekonom lämnar information om:
 Turabdin i Bravidahuset
 100-årsjubileum
 Ny kulturstrateg
 Verksamhet fritidsgård 16+
 Statliga bidrag
 Medarbetarenkäten
 Nämndens kunskapsinhämtning
Temadag den 18 mars
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:157, KOF/2018:158

Medborgardialog om aktivitetsplats i Skänninge - återrapportering
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt §17, 2018-03-19 att uppdra till kulturoch fritidsförvaltningen att planera in medborgar-dialoger gällande
aktivitetsplatser i Skänninge och Mantorp under 2018.
Sammanfattning
Ett informationsmöte genomfördes 2018-10-02 i Birger jarls hall, Skänninge. Mötet
annonserades i dagspress och på kommunens hemsida. Cirka 20 personer deltog
på mötet och där deltagarna hade relativt hög medelålder. Av den anledningen
beslutades att genomföra en träff riktad till elevråden vid Skänninges grundskolor.
Mötet genomfördes 2018-11-09 i Trojenborgskolan med deltagande från elevråden
vid Bjälbotullskolan och Lindbladskolan.
Synpunkter från dessa två tillfällen har dokumenterats och diarieförts på ärende
KOF/2018:157 (aktivitetsplats Väderkvarnsbacken) och KOF/2018:158 (utegym
Skänninge Idrottsplats). Medborgarnas synpunkter har tagits med i underlag för
beslut om genomförandet vid Väderkvarnsbacken och Skänninge idrottsplats.
Medborgardialogerna har skett i samverkan med service- och teknikförvaltningen.
Utformning görs i form av lekplats, aktivitetsplats, grillplats, utegym, naturstig
och hundlekgård. Belysning av gångstråk genomförs dessutom. Arbetet
samordnas av service- och teknikförvaltningen upphandlad ramavtalsentreprenör.
Återredovisning efter medborgardialog i Mantorp är fördröjd och kan redovisas
under våren 2019.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-01-24
TN § 175 Hundlekgård i Skänninge – beslut, 2018-11-29
Presentation vid informationsträffar, 2018-10-02
Synpunkter vid informationsträff medborgare dnr 2018:157,
2018-10-02
Synpunkter vid informationsträff elevråd dnr 2018:157, 2018-11-09
Synpunkter vid informationsträff medborgare dnr 2018:158,
2018-10-02
Synpunkter från informationsträff elevråd dnr 2018:158, 2018-11-09
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av återrapporteringen.
___
Beslutet skickas till: Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:4

SFK´s erfarenhetskonferens - beslut om deltagande
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige
2018-08-28 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 31 januari – 1 februari 2019. Erfarenhetskonferensen är ett årligt
återkommande arrangemang där förtroendevalda och tjänstepersoner inom
kultur- och fritidssektorn samlas och utbyter erfarenheter. Utöver förvaltningschef
och stf förvaltningschef deltar ordföranden.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-01-28
Inbjudan SFK´s erfarenhetskonferens
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar ordföranden, Kristin Kellander att
deltaga på konferensen.
2. Ersättning för övrigt uppdrag utgår.
___
Beslutet skickas till:
Ordföranden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:103, KOF/2018:152, KOF/2018:166,
KOF/2018:178, KOF/2018:179, KOF/2018:77,
KOF/2018:80, KOF/2019:9

Kännedomsärenden till nämnden
Sammanfattning
Redovisning av inkomna och upprättade handlingar som direkt är tillställda
kultur- och fritidsnämnden föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Detaljbudget 2019 KoF, dnr 2018:103
Konstinventeringen, dnr 2019:9
Mjölby Minigolfklubb, uppsägning arrendeavtal, dnr 2018:166
Handlingsplan Kostpolicyn, fritidsgårdar och Lundbybadet, dnr 2018:179
Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Skänninge fritidsgård, dnr 2018:178
KOF § 67 Sammanträdestider 2019, kultur- och fritidsnämnd, dnr 2018:152
KF § 182, Turordning för inkallande av ersättare, dnr 2018:152
KS § 258, Medborgarförslag om kallbadhus vid Svartå strand – svar, dnr 2018:77
KS § 162, Pristävling om idéer för användningen av Rådhuset i Skänninge – svar
på motion, dnr 2018:80
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisade handlingar.
___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:135, KOF/2018:156, KOF/2018:168,
KOF/2018:169, KOF/2018:181, KOF/2018:54,
KOF/2019:11, KOF/2019:13

Kännedomsärenden, beslut från andra instanser
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och beslut från andra instanser föreläggs
nämnden.
Beslutsunderlag
KF §195, Chefers förutsättningar, dnr 2018:54
KSTSU § 26, Uppföljning/lägesbild av narkotika, dnr 2018:54
KSIR § 12, Personer som är i akut behov av studentboende, dnr 2018:156
KS § 262, Policy för resor, transport och fordon
KF § 2015, Policy för resor, transport och fordon
Antagen ”Policy för resor, transport och fordon”, dnr 2018:135
KS § 287, Riktlinjer för rehabilitering
Antagen ”Riktlinjer för rehabilitering”, dnr 2018:169
KS § 280, Kalendarium för KS och KF 2019 samt
Kalendarium för beslut i KS och KF 2019, dnr 2018:168
KF § 194 Mjölby kommuns ledningssystem – revidering, dnr 2019:11
Antagen ”Mjölby kommuns ledningssystem – revidering”
KSPU § 258, Genomgång av medarbetarenkät, kommunövergripande, dnr
2018:181
Medarbetarenkät resultat 2018
Revision GDPR, information nämnder, dnr 2019:13
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.
___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:16

Övrigt uppdrag - beslut om ersättning
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige
28 augusti 2018 ska nämnden besluta om rätten att sätta upp tid för övriga
uppdrag.
Sammanfattning
Måndag den 18 mars 2019 planeras en heldagskonferens med kultur- och
fritidsnämndens ledamöter och ersättare, där information om nämndens olika
verksamheter ska ges.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-02-05
Beslut
1. Samtliga ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden får
ersättning i form av övrigt uppdrag och i förekommande fall för förlorad
arbetsförtjänst samt kilometerersättning.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

