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Dnr KOF/2018:125

Badplats eller bryggor vid Svartån, beslut av medborgarförslag
Bakgrund
Magnus Wiktorsson föreslår i ett medborgarförslag att en badplats eller bryggor
anläggs i Svartån på Sörbyområdet och att det skulle vara perfekt för fiske eller
bad.
Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsnämnden ska bereda och
besluta medborgarförslaget i samråd med service- och teknikförvaltningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens i samråd med service- och teknikförvaltningen
bedömer att Mjölby tätort är väl tillgodosett när det gäller kommunala badplatser.
Behovet av ytterligare ett friluftsbad i Mjölby tätort har inte tidigare diskuterats
eller funnits med i förvaltningens framtidsplaner. Gällande fiske i Svartån krävs
det fiskekort på de flesta delsträckorna. När det gäller området vid Sörby är det
Mjölby-Öringe-fiskevårdsområdesförening (FVOF) som har ansvaret.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-14
Tjänsteskrivelse, beredning av medborgarförslag, 2018-11-13
KF § 111, protokollsutdrag, 2018-08-28
Inlämnat medborgarförslag, 2018-05-20
Förslagsställaren var inbjuden till sammanträdet men medverkade ej.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden avslår inlämnat medborgarförslag gällande
anläggande av badplats eller bryggor vid Sörbyområdet i Svartån.

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:126

Båtplatser i Svartån, beslut av medborgarförslag
Bakgrund
Stefan Uner föreslår i ett medborgarförslag att småbåtsbryggor med båtplatser
anläggs i Svartån för uthyrning samt möjliggör uthyrning av mindre roddbåtar
från Lundbybadet.
Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsnämnden ska bereda och
besluta medborgarförslaget efter samråd med service- och teknikförvaltningen
samt räddningstjänsten.
Sammanfattning
Idag finns runt 20 båtplatser vid Skogssjön. I dagsläget finns viss kö till
båtplatserna. En utredning över nya regler kring hanteringen av kön pågår och
väntas vara klar under hösten 2018. Förutom båtplatserna i Skogssjön finns idag
inga planer från kultur- och fritidsförvaltningens sida att investera i båtplatser i
Svartån.
Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få anlägga bryggor i Svartån, om det
dessutom är en större anläggning kan det krävas beslut från mark- och
miljödomstolen.
När det gäller uthyrning av roddbåtar finns även den möjligheten vid Skogssjön.
Vid Lundbybadet finns det ingen plats i nuvarande kanothus för roddbåtar, vilket
skulle krävas för vinterförvaring av roddbåtarna. Samråd har genomförts med
service- och teknikförvaltningen och räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-14
Tjänsteskrivelse, beredning av medborgarförslag, 2018-11-13
Yttrande, räddningstjänsten, 2018-11-07
KF § 112, protokollsutdrag, 2018-08-28
Inlämnat medborgarförslag, 2018-06-26
Förslagsställaren var inbjuden till sammanträdet men medverkade ej.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden avslår inlämnat medborgarförslag gällande
anläggande av småbåtsbryggor med båtplatser i Svartån, samt uthyrning
av roddbåtar från Lundbybadet.

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, Kommunfullmäktige, Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:127

Träningsanläggning (OCR-hinderbanan), beslut av medborgarförslag
Bakgrund
Anders Lantz föreslår i ett medborgarförslag att en träningsanläggning i form av
en OCR-hinderbana anläggs i anslutning till spåret vid ishallen i Mjölby.
Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsnämnden ska bereda och
besluta medborgarförslaget efter samråd med service- och teknikförvaltningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och
teknikförvaltningen med planeringen av aktivitetsplatser (t ex utegym, OCR-bana,
parkour, discgolf, spontanidrottsplatser) i kommunen. Närmast i tur står ett
utegym i Skänninge 2019. Inför 2020 finns medel reserverade i
investeringsbudgeten för ytterligare en aktivitetsplats. Kommunen behöver ta
hänsyn till olika typer av intressen, olika målgrupper, åldrar och geografisk
placering på olika orter inom kommunen.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-14
Tjänsteskrivelser, beredning av medborgarförslag, 2018-11-13
KF § 120, protokollsutdrag, 2018-08-28
Inlämnat medborgarförslag, 2018-08-22
Förslagsställaren var inbjuden till sammanträdet men medverkade ej.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar med sig förslaget, att bygga en OCR-bana,
som ett exempel på utveckling av våra motionsspår.

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:128

Utegym i Mjölby, beslut av medborgarförslag
Bakgrund
Linda Lantz föreslår i ett medborgarförslag att ytterligare ett utegym anläggs i
Mjölby.
Kommunfullmäktige har beslutat att kultur- och fritidsnämnden ska bereda och
besluta medborgarförslaget efter samråd med service- och teknikförvaltningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och
teknikförvaltningen med planeringen av ett utegym i Skänninge, som ska stå klart
2019. Inför 2020 finns medel reserverade i investeringsbudgeten för ytterligare en
aktivitetsplats i kommunen
(t ex utegym, OCR-bana, parkour, discgolf, spontanidrottsplatser). Vilken typ av
aktivitetsplats och geografisk placering som byggs år 2020 kommer att utredas
under 2019. Kultur- och fritidsförvaltningens ambition och långsiktiga plan är att
när utomhusgym byggs bör de placeras i nära anslutning till befintliga
motionsspår i respektive ort.
Kommunen behöver ta hänsyn till olika typer av intressen, olika målgrupper,
åldrar och geografisk placering på olika orter inom kommunen.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-14
Tjänsteskrivelser, beredning av medborgarförslag, 2018-11-13
KF § 121, protokollsutdrag, 2018-08-28
Inlämnat medborgarförslag, 2018-08-22
Förslagsställaren var inbjuden till sammanträdet men medverkade ej.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar med sig förslaget om utegym som ett
exempel på val av plats och aktivitetstyp i kommande utredning.

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Kulturskolan - muntlig rapport
Bakgrund
Enhetscheferna för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden bjuds in till
nämnden för att lämna muntliga rapporter från sin verksamhet. Tidigare har
nämnden tagit del av enhetens verksamhetsplan för innevarande år. Enhetschefen
för Kulturskolan, Tina Herrgårdh, rapporterar om kulturskolans verksamhet.
Beslutsunderlag
Ett samarbete mellan Kulturskolan och Mjölby fritidsgård startade under hösten.
Ett gemensamt studiebesök har gjorts till Västervik för att titta på ett liknande
samarbete som man tänkt sig här. Planer finns på en gemensam föreställning den 4
april 2019. Även en gemensam studiedag kring HBTQ-frågor är inplanerad under
december.
 Integrationsprojektet, idag ca 35 barn och ungdomar som deltar
 Extra satsning, mottagningsklassen på Blåklintskolan
 Inbjudan till mottagningsklassen och deras familjer (via lapp hem) för att
de skulle hitta till Kulturskolan och se på plats vad vi gör
 Genomfört en minimusikal ”Fem myror är fler än fyra elefanter”, elever
från särskolorna (grundskola och gymnasium) tillsammans med Östgöta
Brasskvintett.
 Studiedag i ämnet ”enklare instrumentreparationer och justeringar” är
genomförd
 Fem lärare rekryterades inför höstterminen
 Genomfört en orkesterskola i början av höstterminen
 Startat projektet ”Höjdarna” för de äldre eleverna
 Ge tydligare information på hemsidan
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tackar för rapporten.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KOF/2018:1

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, redovisade av kultur- och fritidschef
1.3 Entledigande på egen begära, redovisad av enhetschef fritidsgårdar
2.4 Tecknande av avtal, redovisade av kultur- och fritidschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag, redovisade av kultur- och fritidschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, redovisade av kultur- och fritidschef
Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-11-14
Förteckning för perioden 16 september – 1 november 2018
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbesluten.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:64

Ekonomisk rapport, bokslutsprognos 31 oktober
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per 31 oktober 2018 redovisas.
Sammanfattning
Prognosen visar på ett beräknat överskott till årsskiftet 2018/2019 med 545 000 kr.
Liksom vid tidigare prognoser är det Lundbybadet och fritidsgårdarna som visar
på överskott. Idrottsanläggningar visar fortfarande på ett underskott. De nya
taxorna som gäller från 1 juli 2018 beräknas ge förutsättningar för att
intäktsbudgeten ska kunna hållas från 2019. Budgeterade medel för aktivitetsplats
i Skänninge kommer inte hinna nyttjas fullt ut under året, varför en del beviljade
medel återlämnas.
Inom kulturverksamheten går man med ett mindre underskott, detta härleds till
att medel ur den ackumulerade tilläggsbudgeten använts till vissa projekt.
Beslutsunderlag
Bokslutsprognos per 2018-10-31
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner bokslutsprognosen per 2018-10-31.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr KOF/2018:130

Bidrag föreningar med avtal
Bakgrund
I samband med kultur- och fritidsnämndens beslut om nytt bidragsreglemente,
2017-12-18, beslutades även om att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn
av samtliga föreningsavtal under år 2018.
Förvaltningen har analyserat och kartlagt totalt 15 avtal. Av dessa har nio sagts
upp för omförhandling. Övriga avtal har inte bedömts som befogade att säga upp
eller omförhandla.
Sammanfattning
Kultur och fritidsförvaltningen föreslår att nya avtal tecknas och gäller från 1
januari 2019, med följande belopp för respektive föreningar:
Förening
Lindbladssällskapet
Mjölby Stadsmusikkår
Mjölby Musiksällskap
Mjölby Storband
Mjölby Riksteaterförening
Mjölby Konstförening
Öjebro Hembygdsförening
Mjölby Korpen
Lions Club Mjölby

Bidragsbelopp
7 000 kr
59 000 kr
19 000 kr
19 000 kr
90 000 kr
------------12 000
------------12 000

Övrigt
Kompletteras med indexuppräkning
Inkl. indexuppräkning
Inkl. indexuppräkning
Inkl. indexuppräkning
Enligt alt. 1 - utredning
Inget nytt avtal tecknas from 2019
Kompletteras med indexuppräkning
Föreningen upphört
Kompletteras med indexuppräkning

Jäv
På grund av jäv deltar inte Per-Arne Olsson (S) i beslutet.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-16
Utredning, bidrag till föreningar via avtal, 2018-10-22
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens
förslag till nya avtal som gäller från
1 januari 2019.

2.

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att teckna nytt avtal med Mjölby konstförening från 2020, förutsatt att
föreningen beslutar fortsätta med sin verksamhet.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Rapporter (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef lämnar information om:
 Bidrag till studieförbunden
 Lions Skänninge, ett avtal ska upprättas med föreningen
 Skolutredning
 Idrottshallen i Mantorp
Sekreterare lämnar information om:
 Utbildning förtroendevalda 22 och 23 januari
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
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Sammanträdesdatum
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Dnr KOF/2017:116

Kultur- och fritidsnämndens internkontroll 2018 - rapport
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 2018 års internkontroll den 18
december 2017. Utöver de kommungemensamma internkontrollmomenten som
granskas centralt (KS/2017:261), har de övriga kontrollmomenten granskats av
kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa är:
1. Uppföljning egenkontroll kaféverksamhet
 Rätt temperatur förvaring i kyl
 Kassera varor efter utgånget datum
2. Bemötande/tillgänglighet
 Tillgänglighet vid disk/entré, Lundbybadet och bibliotek
3. Larm vid bassänger, Lundbybadet
 Kontroll av funktion
 Kontroll av inställelsetid
Sammanfattning
2018 års internkontroll har delvis genomförts enligt plan.
Uppföljning av egenkontroll kaféverksamhet har genomförts på Lundbybadet
samt våra fritidsgårdar. På Lundbybadet upptäcktes ojämn temperatur i kylen,
detta är åtgärdat genom att termostat och kylisolering bytts ut i kylmontrarna.
Bättre rutiner kring att kassera utgångna varor har införts. Fritidsgårdarnas
rapport visar vid stickprovskontroller att kontroll av kyl uteblivit vissa veckor,
kassation av livsmedel är låg. Rutiner finns framtagna och följs upp på
arbetsplatsträffarna som en påminnelse till personalen.
Bemötande/tillgänglighet, detta kontrollmoment har inte lyckats genomföras som
det var tänkt. En önskan finns att ha kvar denna process till nästa års
internkontrollplan.
Larm vid bassänger, de två kontrollmomenten har gjorts månatligen. De brister
som upptäcktes har åtgärdats och nya rutiner har tagits fram.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-21
Rapport, bemötande/tillgänglighet, 2018-11-20
Rapport, uppföljning egenkontroll Lundbybadet, 2018-11-16
Rapport, larm vid bassänger, 2018-11-16
Rapport, uppföljning egenkontroll fritidsgårdar, 2018-11-21
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporterna.
___
Beslutet skickas till: Akten, Kommunstyrelsens förvaltning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:153

Internkontrollplan 2019, kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande reglemente fastställa
internkontrollplan för innevarande år senast i januari månad. För 2019 har
kommunstyrelsen beslutat om två kommungemensamma internkontrollmoment
för samtliga nämnder, vilka granskas centralt.
1. Hur väl rustat står kommunen mot en cyberattack?
2. Har alla nämnder aktuella registerförteckningar enligt GDPR?
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden i sin
internkontrollplan för 2018 granskar följande processer:
1. Uppföljning inkomna mail/meddelanden (Lundbybadet)
2. Bemötande/tillgänglighet (Lundbybadet, huvudbiblioteket)
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-21
Internkontrollplan 2019, 2018-11-21
KS § 236, fastställda kommungemensamma internkontrollmoment för 2019,
2018-11-14
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan.

___
Beslutet skickas till:
Enhetschefer
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:152

Sammanträdestider 2019, kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden ska årligen fastställa sammanträdesplan för det
kommande året. Kultur- och fritidsnämnden sammanträder åtta gånger per år.
Sammanfattning
Följande sammanträdesdatum föreslås för 2019.
Sammanträdestider
2019
Kultur- och
fritidsnämnden
klockan 13.30

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

11

25

29

-

10

-

-

9

14

18

16

Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-11-21
Lindhia Petersson (M), yrkar att sammanträdet i juni förläggs till Västra Hargs
Hembygdsgård.
Ordföranden yrkar på att en heldag med den nya nämnden planeras in i början av
mandatperioden.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden antar sammanträdestiderna för 2019.

2.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni förläggs till Västra Hargs
hembygdsförening

3.

En heldag med den nya nämnden planeras in i början av nästa mandatperiod.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Informatör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:116, KOF/2018:141, KOF/2018:144,
KOF/2018:145, KOF/2018:147

Meddelanden/kännedomsärenden
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och information föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande Lundbybadet, dnr 2018:141
Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Mantorps fritidsgård, dnr 2018:144
Synpunkter från Mjölby bibliotek på Kungliga bibliotekets utkast till Nationell
biblioteksstrategi, dnr 2018:147
KS § 123 Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier
Antagna riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier
dnr 2018:145
KS § 203 Redovisning av kommungemensamma kontrollmoment per 31 augusti
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.
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