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§ 13

Diarienummer: KOF/2022:49

Kulturstipendium 2022
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden utser årligen en kulturstipendiat. Kultur- och
fritidsförvaltningen ansvarar för att presentera sex kulturaktörer med god spridning över
olika kulturformer, enligt fastställda kriterier.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsstrateg har, tillsammans med sakkunniga inom kommunen och regionen,
tagit fram sex kulturaktörer inom olika kulturområden som nomineras till årets
kulturstipendium. De nominerade presenteras för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden
kan inte utse annan stipendiat än de som nominerats. Stipendiesumman är 20 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Kulturstipendium 2022, 2022-05-03
Förslag till kulturstipendium 1-6

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden utser Mjölby hembygdsförening till årets
kulturstipendiat. Stipendiet utgörs av en summa på 20 000 kronor som utdelas i
samband med kommunens nationaldagsfirande.

2.

Nämnden avger följande motivering: Med aldrig sinande entusiasm, stor
lokalkännedom och medlemmar som gör skillnad utvecklar Mjölby
hembygdsförening kulturarvet så att fler kan ta del av det, fysiskt och digitalt. Inte
minst handlar föreningens verksamhet om social gemenskap och traditioner.

___
Beslutet skickas till
Kulturstipendiat
Akten
Hemsidan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

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 förvaltningschef, enhetschef bibliotek och enhetschef
fritidsgårdar
1.4 Entledigande på egen begäran och vid pensionering, rapporterat av förvaltningschef och
enhetschef bibliotek
1.8 Beslut om beslutsattestanter och rekvirenter inom KoF, rapporterat av förvaltningschef
2.4 Tecknande av avtal, rapporterat av förvaltningschef
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, 2022-05-03
Förteckning delegationsbeslut 7 mars-2 maj, 2022-05-02

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Diarienummer: KOF/2022:33

Bokslutsprognos kultur- och fritidsnämnden 30 april 2022
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per 30 april redovisas.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per 30 april 2022 visar ett underskott på totalt
500 000 kronor. Den största avvikelsen redovisas för budgetverksamheten ”fritid” som
noterar underskott med totalt 988 000 kronor.
Underskottet är i huvudsak kopplat till konsekvenser med anledning av att Lundbybadet
under början av året på, grund av pandemin, inte kunde hållas öppen för allmänheten.
Intäkterna på badet beräknas till cirka 1 500 000 kronor mindre än budgeterat. Underskottet
lindras av att verksamhets- och personalkostnader till viss del har kunnat minskas.
Även verksamheten vid Skogssjön beräknas genera underskott bland annat på grund av
kostnader för arbetskraft som inte varit planerad. Statlig ersättning för sjuklönekostnader
och lägre personalkostnader inom fritidsgårdsverksamheten bidrar till att det
prognostiserade underskottet har kunnat minskas.
Redovisningen av sjukfrånvaro för årets fyra första månader visar ett resultat på 7% vilket
är högre än motsvarande perioder år 2020 och 2021. Ovanligt mycket korttidsfrånvaro
noteras i början av året. Även kostnaden för övertidsersättning har ökat men är fortsatt på
en relativt låg nivå.
Förvaltningen och dess enheter, bedömer i nuläget att ett av de tre åtaganden som nämnden
beslutat om, inte kommer att nås. Måttet som avser kostnader för sjukfrånvaro har redan
passerat uppsatt målvärde varvid åtagandet om att nå de ekonomiska målen inte kommer
att nås.
Budgeterade medel för investeringar, totalt 600 000 kronor, kommer enligt prognosen att
förbrukas i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2022-05-13
Bokslutsprognos per 30 april 2022, 2021-05-16
Månadsprognos mars 2022, 2022-04-13

Beslut
1.
2.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer upprättad bokslutsprognos per 30 april 2021.
Kultur- och fritidsnämnden följer förvaltningens redovisade uppmaning om
ekonomisk restriktivitet samt att inte vidta ytterligare åtgärder i nuläget.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Diarienummer: KOF/2022:8, KOF/2022:50,
KOF/2022:43, KOF/2022:13,
KOF/2022:46

Meddelanden
Bakgrund

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

Beslutsunderlag

Handlingar som är ställda till nämnden
Kontrollrapport, livsmedelskontroll Zenit, dnr 2022:50
Handlingar som är ställda till samtliga nämnder
Beslut KF § 28/2022-03-29 Taxa för utlämnande av allmän handling – revidering, dnr 2022:8
Beslut KS § 68/2022-03-23 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023-2025, samt
Tjänsteskrivelse (KSF) Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023-2025, samt
Ansökan, Utökad rambudget 2023 kultur- och fritidsnämnden, dnr 2022:43
Skrivelse, Revisionens uppföljande granskning, samt
Revisionsrapport (Pwc), Uppföljande granskning Mjölby kommun Mars 2022, dnr 2022:13
Skrivelser, Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021, samt
Revisionsrapport (PwC), Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2021, dnr
2022:46

Beslut
___

1.

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

Beslutet skickas till
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Diarienummer:

Information (muntlig)
Sammanfattning

Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande rapportering.

Beslutsunderlag

Förvaltningschef rapporterar om:


Begränsad bemanning Kulturscen
o Ordinarie befattningshavare är sjukskriven. Förvaltningen har vissa
svårigheter att bemanna fullt ut på inbokade evenemang.



Överanställning – Lundbybadet
o För att behålla personal i tillräcklig omfattning kommer förvaltningen
erbjuda fast tjänst på en del av de vikariat som pågår.



Ministerbesök Skänninge fritidsgård
o Civilministern besökte Skänninge fritidsgård 4 maj. Förutom en
presentation av gårdens verksamhet, berättade personal om sitt arbete för
en tryggare skolmiljö.



Lägesrapport – Ukraina
o Just nu har vi 56 flyktingar inom kommunen, det finns inget behov från
Migrationsverket gällande evakueringsbostäder i dagsläget.
o

Migrationsverket nya prognos är att det kommer 80 000 flyktingar till
Sverige fram till årsskiftet. Detta är nästan en halvering från föregående
prognos.

o

Kommunen fortsätter sitt arbete med beredskap kring flyktingmottagande.

o

Det finns fortfarande ett behov av fritidssysselsättning och sociala kontakter
för de flyktingar som finns i kommunen.



Rörelseveckan/stadsloppet
o Förvaltningen rapporterade kring en del av de aktiviteter som genomförts
under vecka 19.



Efterspel – RF/SISU:s politikerträff
o Kultur- och fritidsförvaltningen kommer vid en utvärdering 19 maj, påtala den
förbättringspotential som förvaltningen ser finns på dessa träffar inför
förestående val.



Kulturfestival
o Förvaltningen påminner om Kulturfestivalens alla aktiviteter som äger rum
under vecka 20.

Beslut
1.

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

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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