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§ 18

Diarienummer: KOF/2022:1

Anmälan av delegationsbeslut
Bakgrund

I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§5-7 kan en del beslut delegeras till anställda
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt 39
§.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning

1.2 Anställningar, rapporterat av enhetschefer för för kulturskolan, fritidsgårdar,
Lundbybadet och bibliotek
1.4 Entledigande på egen begäran och vid pensionering, rapporterat av enhetschefer för
fritidsgårdar och Lundbybadet
2.4 Tecknande av avtal, rapporterat av förvaltningschef, enhetschefer för bibliotek,
Fritidsbanken och Lundbybadet
2.5 Teckna avtal och beställa konstnärlig gestaltning, inköp av fast och lös konst, rapporterat
av förvaltningschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag, rapporterat av förvaltningschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, rapporterat av förvaltningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Anmälan av delegationsbeslut, 2022-08-31
Förteckning delegationsbeslut 10 maj – 30 augusti, 2022-08-31

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Diarienummer: KOF/2022:65

Remiss, förslag till handlingsprogram enlig Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor för Mjölby och Boxholms kommuner - yttrande från
kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har fått en remiss gällande förslag till Handlingsprogram enligt
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Mjölby och Boxholms kommuner. Sista dag för
yttrande är 9 september 2022. Då nämndens sammanträde infaller efter sista svarsdag, har
förslaget till yttrande stämts av med kultur- och fritidsnämnden ärendeberedning, som ställt
sig bakom yttrandet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget nytt handlingsprogram, gällande lagen
om skydd mot olyckor. Nämnden anser förslaget vara väl genomarbetat och tydligt. Det
finns inte heller någon anledning att ifrågasätta Räddningstjänstens förmåga att prioritera
de områden/mål/processmål som framledes behöver extra focus och prioritering.
Det område som berör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde handlar i första hand
om vattensäkerhet. Avsnittet på sidan 31, som handlar om vattensäkerhet, kan möjligen
kompletteras med de delar som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:
1. Plan för ökad simkunnighet (punkten 3 SLS koncept för vattensäker kommun).
2 Adekvat säkerhetsutbildning för personal på kommunens badanläggningar (punkten 4).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-08-31
Remiss av Mjölby och Boxholms kommuns förslag till handlingsprogram enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor, 2022-06-29
Remissversion av handlingsprogram enligt LSO - Mjölby och Boxholms kommun, 2022

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden avger yttrande enligt texten under rubriken
”Sammanfattning”.

___
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten – angiven kontaktperson
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Diarienummer: KOF/2021:36

Delårsuppföljning 31 augusti 2022, bokslutsprognos, åtaganden, mått
och styrtal - kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden är ålagd av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att i
samband med delårsbokslutet innevarande år, redovisa en bokslutsprognos per 31 augusti.
Nämnden ska också redovisa hur arbetet med att uppnå åtaganden fortgår samt en prognos
om de beräknas uppfyllas till årets slut. Nämnden är på samma sätt ålagd att redovisa en
prognos för de antagna syrtalen samt i vilken grad man lyckats med kommunens centrala
internkontrollmoment för 2022.

Sammanfattning

Bokslutsprognosen visar ett resultat på – 750 000 kronor. Budgetverksamheterna Nämnd
och administration samt Kultur redovisar båda positiva prognoser, +370 000 kronor
respektive +10 000 kronor. Budgetverksamhet Fritid redovisar negativ prognos, -1 130 000
kronor. Den negativa prognosen utgörs i huvudsak av lägre intäkter vid Lundbybadet som
en följd av att anläggningen var stängd i början av året på grund av pandemin.
Investeringarna beräknas uppgå till totalt 600 000 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningens prognos gällande 2022 års åtaganden är att två av
nämndens tre åtaganden beräknas uppnås. Åtagandet kring att nå de ekonomiska målen
kommer inte att nås då ett av åtagandets två mått, kostnader för sjukfrånvaro, redan har
passerat uppsatt målvärde. Uppföljningen av styrtalen visar att merparten av talen når eller
är i närheten av att nå upp till planerat utfall.
De kommungemensamma internkontrollmoment som ingår i delårsuppföljningen är:
1. Projektmodellen, uppdrag och tidsplanering
2. Tillträde till lokaler
Båda kontrollmomenten noteras som delvis uppfyllda. Projektmodellen har inte använts av
förvaltningen gällande beräkning av tidsåtgång men den tid som gått åt bedöms ändå ha
motsvarat beräknad tidsåtgång. Rutiner för att hantera hot och våld i verksamhetslokaler
finns inom de verksamheter där behov föreligger. Biblioteket är i behov av att komplettera
sina rutiner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-09-02
Bokslutsprognos per 2022-08-31
Åtaganden delåret 2022
Mått delåret 2022
Styrtal delåret 2022
Uppföljning kommungemensamma internkontrollmoment 2022-08-31

Yrkande

Ordföranden yrkar på att följande text läggs till under beslut 1.
”Nämnden noterar prognosen men anser inte att det krävs ytterligare åtgärder”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forsättning § 20

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad bokslutsprognos per 2022-08-31.
Nämnden noterar prognosen men anser inte att det krävs ytterligare åtgärder.

2.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens delårsuppföljning av mått,
åtaganden och styrtal.

3.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av
kommungemensamma internkontrollmoment.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Diarienummer: KOF/2022:43

Mål och budget 2023-2025, kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till mål och budget för 2023-2025.
Förslag på kommunfullmäktiges mål för kultur- och fritidsnämnden, nämndspecifika mål,
mått och målvärden 2023, styrtal samt andra särskilda satsningar, redovisas i förslaget enligt
anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunfullmäktige har inom ramen för budgetarbetet 2023 beslutat minska kultur- och
fritidsnämndens ram med 510 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag
till hur effektivisering/ besparingsbetinget ska fördelas mellan kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsområden.

Sammanfattning

Föreligger ett förslag på kommunfullmäktiges mål för kultur- och fritidsnämnden,
nämndspecifika mål , mått och målvärden 2023, styrtal samt andra särskilda satsningar.
Följande fördelning mellan nämndens verksamhetsområden föreslås utifrån kultur- och
fritidsnämndens effektiviseringsbeting:
Verksamhetsområde
Nämnd
Förvaltning
Allmän Fritid
Fritidsbanken
Bidrag
Anläggningar
Allmän kultur
Skogssjön
Lundbybadet
Fritidsgårdar
Kulturscen
Bibliotek
Kulturskola
Summa:

Summa tkr
10
40
10
20
17
35
8
5
80
120
10
90
65
510

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-08-30
Kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2023-2025
Beslut KF § 61/2022-06-14 Mål och driftramar 2023-2025

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 21

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
mål och budget 2023-2025.

2.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget med kommunfullmäktiges mål för
kultur- och fritidsnämnden, nämndspecifika mål, mått och målvärden 2023, styrtal
samt andra särskilda satsningar.

3.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
fördelning av effektivisering/ besparingsbeting för 2023.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Ajournering klockan 14:50-15:10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Diarienummer: KOF/2022:61

Sammanträdestider 2023, kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund

Inför varje kalenderår fastställer kultur- och fritidsnämnden en sammanträdesplan för
kommande år. Inför år 2023 har kommunstyrelsen föreslagit sammanträdestider för kulturoch fritidsnämnden. 2023 har kommunstyrelsen utökat antal sammanträden till åtta mot
tidigare sju, veckodagen är även förlagd till onsdagar istället för måndagar.

Sammanfattning

Sammanträdesplan 2023;
Onsdag 18 januari
Onsdag 8 februari
Onsdag 22 mars
Onsdag 17 maj
Onsdag 14 juni
Onsdag 13 september
Onsdag 15 november
Onsdag 6 december

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-08-29
Beslut KF § 95/2022-08-23 Sammanträdestider 2023
Beslut KS § 124/2022-06-15 Sammanträdestider 2023

Yttrande

Nämnden beklagar bytet av veckodag för sammanträdena för kommande år och att det inte
varit möjligt att lämna synpunkter.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdestiderna för 2023.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Hemsidan
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Diarienummer: KOF/2022:8, KOF/2022:33,
KOF/2021:75, KOF/2022:57,
KOF/2022:60, KOF/2020:82,
KOF/2020:138, KOF/2021:36,
KOF/2021:95, KOF/2021:87

Meddelanden
Bakgrund

Redovisning av inkomna skrivelser, rapporter och beslut från andra instanser föreläggs
nämnden.

Beslutsunderlag

Handlingar som är ställda till nämnden
Beslut KF § 88/2022-06-14 Val av 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden,
Beslut KF § 89/2022-06-14 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden,
Beslut KF § 90 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden, dnr 2022:8
Månadsprognos maj 2023, kultur- och fritidsnämnd,
Månadsprognos juni 2023, kultur- och fritidsnämnd, dnr 2022:33
Beslut KS § 122/2022-06-15 Kulturskolans utveckling – avslut på uppdrag, dnr 2021:75
Miljökontorets kontrollrapport – livsmedelskontroll Mjölby minigolfbana , dnr 2022:57
Miljökontorets kontrollrapport – livsmedelskontroll Skogssjöbaden kök/kiosk, dnr 2022:60
Handlingar som är ställda till samtliga nämnder
Beslut KF § 41/2022-04-26 Årsredovisning 2021, dnr 2020:82
Beslut KF § 42/2022-04-26 Redovisning internkontroll 2021, kommungemensam, dnr
2020:138
Beslut KF § 47/2022-04-26 Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponeringar 2022, dnr
2021:36
Beslut KS § 112/2022-05-25 Handlingsplan för suicidprevention för Mjölby kommun, dnr
2022:8
Beslut KF § 62/2022-06-14 Investeringsbudget 2023-2025, dnr 2021:95
Beslut KF § 80/2022-06-14 Lokalförsörjningsplan 2023-2032, dnr 2021:87

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av handlingarna som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akterna
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Diarienummer:

Information (muntlig)
Sammanfattning

Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande rapportering.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef rapporterar om:

Justerandes sign



Osäker drift vid Skogssjön
Efter att extratjänster upphörde som möjliga anställningar, finns problematik med
att förse Skogssjön med lämpliga former av arbetsmarknadsåtgärder.



Ny rutin för förekomna böcker på biblioteken
Införs ny rutin som innebär direktbetalning istället för fakturering av förkomna eller
förstörda medier



Lägesrapport personalsituationen
Information kring hur personalsituationen ser ut för förvaltningens olika
verksamheter



Fritidsbanken har öppnat
Fritidsbanken öppnade formellt 1 september.



Utomhusbio
Förvaltningen har genomfört utomhusbio vid tre tillfällen. Arrangemangen har
lockat mellan 150-200 besökare per tillfälle.



Traditionellt kräftfiske
Genomfördes tillsammans med fiskevårdsföreningen 26 augusti



Ministerbesök
Tre ministerbesök har ägt rum hos kultur- och fritidsförvaltningen under perioden
maj – september månad.
Civilminister – Ida Karkiainen besökte Skänninge fritidsgård 4 maj.
Kulturminister – Jeanette Gustrafsdotter besökte Konsthallen 8 augusti.
Skolminister – Lina Axelsson Kihlblom besökte Mantorps fritidsgård 31 augusti.



Skänninge Marken 2022
Arrangerande Skänninge IK är nöjda med antalet besökare. Antalet knallar
beräknas dock ha minskat med ca 20 % jämfört med 2019.



Kulturcamp
Kulturcamp genomfördes för första gången i år med Sportis Camp som modell. 19
barn fick under fyra dagar, med ledning av sju feriearbetande ungdomar och fem
vuxna ledare, prova på olika former av kultur.



Simskola
Intensivsimskola har genomförts.
Simskola på öppet/mörkt vatten har ingått i ordinarie simskola under sommaren, ett
tillfälle har simskolan skett i Skogssjön.
Simskola för ukrainska barn och ungdomar har anordnats.
Utdragsbestyrkande

11 av 12

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-12

Fortsättning § 24

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen som noteras till protokollet.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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