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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Appuna, kl 09:00 - 10:50
Platskl
och10:10-10:25
tid
Ajournering

Beslutande

Elisabeth Moborg, S
Anneli Sjöstrand, C
Lindhia Petersson, M
Elin Bäckström, S
Albert Lindell, S, ersätter Krister Winér, MP
Kristin Kellander, L
Eva Lennartsson, M, ersätter Lena Cassel, SD

Ersättare

Per-Arne Olsson, S
Ann Albrektsson, KD
Ilona Degermark, L, §§ 29-32

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom, §§ 29-32
Anki Svensson, controller KSF, §§ 29-30

Utses att justera

Kristin Kellander, L

Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2016-09-09 08:00

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

§ 29 - § 35

Liselott Björkman
Ordförande

Elisabeth Moborg, S
Justerande

Kristin Kellander, L
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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§ 29
Godkännande av dagordning
Elin Bäckström, S, har anmält en övrig fråga
”Hur är KoF involverade i skapandet av det nya bostadsområdet Svartå
strand?”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:70

Mål och budget 2017-2019
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till mål och budget
för 2017, samt ekonomisk plan för 2017-2019. Investeringsbudgeten är
tidigare behandlad i Kommunstyrelsen och beslutad i Kommunfullmäktige.
De förändrade driftsramar som följer investeringsobjekt inom nämndens
ansvarsområde är medräknade i förvaltningens förslag till budget.
Kultur- och fritidsnämndens åtaganden, förändringar under perioden 20172019 och nyckeltal, redovisas i förslaget enligt anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till mål och budget för 2017, samt
ekonomisk plan för 2017-2019, redovisas utifrån den budgetram kommunfullmäktige beslutat tilldela kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna av kultur- och fritidsförvaltningen upprättat förslag till
mål och budget för 2017, samt ekonomisk plan för 2017-2019.

___

Beslutet skickas till:
Ekonomichefen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:1

Delegationsbeslut juni-augusti 2016





1.1 Anställningar – enhetschef kulturskolan samt
enhetschef Lundbybadet
2.4 Tecknande av avtal – kultur- och fritidschef samt
enhetschef bibliotek
2.6 Bidragsärenden – kultur- och fritidschef
2.7 Arrangemangsbidrag – kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
___

notera delegationsbesluten till protokollet.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:42, KOF/2016:44



Bokslutsprognos per 2016-05-31, dnr 2016:44



Uppföljning av Mjölby kommuns kultursarvsplan, dnr 2016:42



Mjölby Södra IF har sagt upp avtalet gällande anläggningsarrende,
dnr 2014:11



Fritidsgårdarna har förändrade öppettider från vecka 35.
Lördagsöppet klockan 17.30-23.00 (en fritidsgård/lördag)
Måndag-torsdag klockan 17.30-21.30 (Mjölby, Mantorp, Skänninge)
Fredag 17.30-23.00 (Mjölby, Mantorp, Skänninge)
I Väderstad har man öppet:
Måndagar klockan 14.45-17.00 (år 4-6) samt
klockan 17.30-20.00 (år 7 och uppåt)
Onsdagar klockan 14.45-17.00 (år 4 och uppåt)



Överklagan flytt av tennisbanor, dnr 2015:64



Nytt bostadsområde planeras vid skatehallen i Mantorp, ny utomhusanläggning planeras ersätta



Konstpolicy – ett förslag finns framtagen, ligger nu på remiss vid Länsmuséet för inhämtande av synpunkter.



Ett första brukarmöte/medborgardialog har förts med de tre stora föreningarna i Mantorp gällande den nya idrottsanläggningen.



Informerades från en konferens med Östgötakommissionen för folkhälsa.
Regionalt projekt – jämlik hälsa.



Information från SFK´s årskonferens i Lund.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna rapporterna.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:65

Skrivelse från KPR - Spelbara bouleplaner under vinterhalvåret i
Mantorp - yttrande
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av skrivelser från Kommunala
pensionärsrådet, Håkan Rohman, Egon Svensson (PRO Mantorp) samt Kent
Kärrlander (på uppdrag av PRO föreningarna) angående behovet att ersätta
den fastighet som PRO Mantorp disponerat/hyrt för boulespel inomhus.
Även en skrivelse från Margaret Andersson, PRO Skänninge har kommit in
gällande inomhusboulebanor.
Sammanfattning
Fastigheten som avses har PRO hyrt på egen hand av en extern fastighetsägare. Kommunen har alltså inget ansvar att ersätta lokalen. Däremot är
nämnden helt enig med de personer/organisationer/föreningar som ställt
förfrågan, att Boule är en förträfflig ”fritidssysselsättning”, i synnerhet för
seniorer. En sport/aktivitet som stimulerar kroppens fysiska funktioner men
som även bidrar till socialt umgänge och därmed psykiskt välbefinnande.
Kristin Kellander, (L) bifaller framlagt förslag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

uppdra till kultur- och förvaltningen att bistå PRO med hjälp/stöd i
arbetet med att hitta en annan lokal (i första hand i Mantorpsområdet) som skulle kunna användas för Boulespel, samt

att

i det fall man inte hittar en ny, lämplig lokal, överväga att inför nästa
års investeringsbudget äska medel för att uppföra en ny Boulehall på
lämplig plats i kommunen.

___

Beslutet skickas till:
Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Kent Kärrlander, representant för PRO-föreningarna
Margaret Andersson, PRO Skänninge Boule

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§ 34

Sammanträdesdatum

Sida

2016-09-05

7 (8)

Dnr KOF/2016:63

Förslag till bostadsförsörjningsprogram, Mjölby kommun - yttrande på
remiss
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av förslaget till fördjupat bostadsförsörjningsprogram. Vi anser förslaget vara väl genomarbetat och
innehållande alla de delar som bör finnas med. Behovet av ett bostadsförsörjningsprogram med kommunens ambitioner att växa, känns stort och vår
uppfattning är att detta kommer till stor nytta i kommunens planeringsarbete
med framtida bostadsförsörjning.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har hittills endast marginellt deltagit i olika
former av samhällsplanering, ett förhållande som vi önskar ändra på. Vi ser
från kultur- och fritidsnämnden och förvaltningens sida därför med tillförsikt på den nya exploateringsmodell som tagits fram i kommunen. Vi anser
att det gulmarkerade avsnittet, punkt 5 på sidan 8, med fördel kan finnas
med. I sammanhanget kan också i texten nämnas som motiv att ”göra de
mjuka nämndernas/förvaltningarnas ansvarsområden mera delaktiga i samhällsplanering av olika slag”.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avge texten under ”Sammanfattning” som nämndens yttrande.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Hur är KoF involverade i skapandet av det nya bostadsområdet Svartå
strand? - Övriga frågor
Som exempel ges planering av utegym och promenadslingor.
Förvaltningschefens svar:
En ny exploateringsmodell har tagits fram. Det är planingenjören som håller
i nya projekt och ska bjuda in berörda från andra förvaltningar.
Ett strategiskt ledningsnätverk över fysisk planering finns också. Förvaltningschefen ska kallas när KoF är berörd.
Förvaltningschefen får ritningar över nya områden från Byggnadskontoret
och kontrollerar om KoF berörs.
Ett samarbete ska inledas med stadsträdgårdsmästaren för att ta fram en plan
över hela kommunen, när det t ex gäller spontanidrottsplatser, utegym med
mera.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

