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Högby, kl 13:00-15:45
Plats och tid

Beslutande

Elisabeth Moborg, S
Maud Steen, C
Lindhia Peterson, M
Elin Bäckström, S
Krister Winér, MP
Kristin Kellander, FP
Lena Casell, SD

Ersättare

Samira Alkhori, S, Per-Arne Olsson, S, Ann Albrektsson, KD,
Eva Lennartsson, M

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef - §6-10
Liselott Björkman, sekreterare - §6-10
Lise
Kjell Karlsson, ekonom - §6-10

Utses att justera

Kristin Kellander, FP

Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2015-03-13

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

6-10

Liselott Björkman
Ordförande

Elisabet Moborg
Justerande

Kristin Kellander
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-09

Datum för
anslags uppsättande

Datum för

2015-03-16

anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Kultur- och fritisförvaltningen
...........................................................................................................................................

Liselott Björkman
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Innehållsförteckning:
§6

Delegationsbeslut mars 2015

§7

Rapporter

§8

Nämndens arbetsformer

§9

Remissvar – metod för att säkerställa att barnkonventionen
följs

§10

Investeringsplan 2016-2018

Lotta Lindström, kultur- och fritidsstrateg presenterade sig och hälsade på
nämndens ledamöter och ersättare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:1

Delegationsbeslut mars 2015




Avtalsärenden, kultur- och fritidschef
Avtalsärenden, enhetschef bibliotek
Bidragsärenden, kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

Justerandes sign

notera delegationsbesluten till protokollet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kultur- och fritidsnämnden

§7

Sammanträdesdatum

Sida

2015-03-09

4 (8)

Dnr KOF/2014:49

Rapporter
A) Budetuppföljning per 2014-12-31, dnr 2014:49 (Kjell rapporterar)
B) Förvaltningschefens rapporter
 Tilläggsbudget 2015, beslutas av KS 2015-03-25
 Mål- och resultatdagen, reflektioner
 Central Byggkommitté (CBK) Skänninge Idrottshall
 Rekrytering av bibliotekschef pågår
 Läsplattor till politiker (Lotta rapporterar)
 Överenskommelse SISU/ÖIF 2015 (Kjell rapporterar)
 Planering nämndens studiedag 1 april vid Skogssjön
C) Maud Steen, Kristin Kellander och Elisabeth Moborg rapporterar
från möte med Mjölby Musikråd
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

Justerandes sign

godkänna rapporterna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:24

Nämndens arbetsformer
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden fastställer inför mandatperioden 2015-2018 sina
arbetsformer samt utser representanter till nämndens olika uppdrag.
Sammanfattning
Ärendeberedningen förslår följande:
Nämndens möten
 Nämndens ordinarie sammanträden genomförs som halvdagar.
Första delen av mötet består av föredragning av ärenden samt rapporter. Sista delen av mötet klubbas besluten. Avbrott görs för
gruppmöten. Alla timmar redovisas som nämndsammanträde.
 Studiebesök erbjuds inom samtliga verksamhetsområden under
mandatperioden i syfte att öka nämndens kunskap och insyn i nämndens verksamhetsområden.
 En gång per år genomförs ett internat på 1,5 – 2 dagar där andra dagen avslutas med ett nämndsammanträde.
 En heldagsutbildning för nämndens politiker (första året) där samtliga verksamheter presenteras, styrdokument gås igenom med mera.
Denna utbildning planeras till den 1 april 2015.
Ärendeberedningen
Ordinarie ledamöter – ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande
Ersättare för ordförande - 1:e vice ordförande
Ersättare för 1:e vice ordförande – ersätts ej
Ersättare för 2:e vice ordförande – en ledamot

Representant till Kommunens brottsförebyggande råd (KOMBRÅ)
Ordförande
Centrala byggkommittén Skänninge Idrottshall
Ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa ovan nämnda arbetsformer och representantskap att gälla
under mandatperioden 2015-2018

--Utdrag:
Justerandes sign

Monica Järpenmyr (Troman)
Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2014:97

Remissvar - metod för att säkerställa att barnkonventionen följs
Bakgrund
I ett medborgarförslag föreslås att en kommungemensam metod införs för
att säkerställa att FN:s barnkonvention följs. Kommunfullmäktige har givit
kommunstyrelsen uppdraget att utreda och fatta beslut i samråd med berörda nämnder, varvid frågan remitterats till bland annat kultur- och fritidsnämnden. De frågeställningar kultur- och fritidsnämnden har att besvara är
hur barnkonventionens intentioner säkerställs idag och om nämnden anser
det finns ett behov av en kommungemensam metod/riktlinjer.
Sammanfattning
Ärenden som behandlas på kultur- och fritidsnämnden, där det är relevant
att beakta barnkonventionens intentioner, använder sig som regel kulturoch fritidsförvaltningen av den enkla metoden att ställa sig frågan: Innebär
förslaget till beslut att hänsyn tagits till barn och ungdomars bästa. Metoden kan betraktas som en enkel form av ”checklista”. I övrigt bör framhållas
att hela kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, inom ramen för verksamhetsutveckling/uppföljning starkt prioriterar målgruppen barn- och
unga. I det arbetet används enkäter, förslagslådor, fokusgrupper och djupintervjuer, som syftar till att fånga upp framförallt våra unga besökares önskemål och synpunkter.
Kultur- och fritidsnämnden anser sig på ett tillfredsställande sätt beakta
barnkonventionens intentioner i de beslut man fattar. Kultur- och fritidsnämnden anser ändå att ett gemensamt förhållningssätt mellan kommunens
olika verksamheter och en gemensam metod, på ett bra sätt skulle kunna
sätta barn- och ungdomars perspektiv mera i centrum. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig därför bakom förslaget om att utarbeta gemensamma
metoder/riktlinjer.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta texten under rubriken ”sammanfattning” som kultur- och fritidsnämnden svar på remissen.

---

Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:25

Investeringsplan 2016-2018
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till investeringsplan
för perioden 2016-2018. De objekt förvaltningen föreslår framgår under
rubriken ”Sammanfattning” enligt nedan. Kultur- och fritidsnämnden har att
fatta beslut om vilka investeringsobjekt inom nämndens ansvarsområde man
vill ska ingå i kommunens totala investeringsplan för perioden 2016-2018.
Beslut fattas slutligen i kommunfullmäktige 9 juni 2015.
Varje föreslaget investeringsobjekt åtföljs av en behovsbeskrivning framtagen enligt förteckningen nedan.
Sammanfattning
2016
Ishallen – nya omklädningsrum (2015-2016)
Skogssjön (ombyggnation/upprustning servicebyggnad)
Klämmestorp Idrottsanläggning – utveckling utemiljö (2016-2017)
2017
Klämmestorp Idrottsanläggning – utveckling utemiljö (2016-2017)
2018
Ishockeyplan under tak
Mjölby kulturscen – ny sittgradäng i salongen
Ny entré fritidsgården/Ungdomskulturscen Lagmansskolan
Idrottshall Mantorp
Förslag till beslut på sammanträdet
Moderaterna med instämmande av FP - Bifaller framlagt förslag till beslut
med undantag av följande förändringar:
Idrottshall i Mantorp förläggs till 2017.
Man väljer att dela upp investeringen ”Ny entré fritidsgården/ Ungdomskulturscen Lagmansskolan” till två delar, där Ny entré fritidsgården förläggs
till 2016 samt Ungdomskulturscen Lagmansskolan ligger kvar 2018.
Socialdemokraterna med instämmande av C, MP och KD (majoriteten) Bifaller framlagt förslag till beslut med undantag av följande förändring:
Ny entré fritidsgården/ Ungdomskulturscen Lagmansskolan, förläggs till
2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer
förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller
majoritetens förslag.
Reservationer
Moderaterna och Folkpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta majoritetens förslag till investeringsobjekt för perioden
2016-2018,
2016
Ishallen – nya omklädningsrum (2015-2016)
Skogssjön (ombyggnation/upprustning servicebyggnad)
Klämmestorp Idrottsanläggning – utveckling utemiljö (2016-2017)
2017
Klämmestorp Idrottsanläggning – utveckling utemiljö (2016-2017)
Ny entré fritidsgården/Ungdomskulturscen Lagmansskolan
2018
Ishockeyplan under tak
Mjölby kulturscen – ny sittgradäng i salongen
Idrottshall Mantorp

att
--Utdrag:

Justerandes sign

godkänna av förvaltningschef upprättade behovsbeskrivningar.

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

