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Plats och tid

Kulturskolan i Mjölby, klockan 13:30- 15:40

Beslutande

Kristin Kellander (L),ordförande
Rainer Fredriksson (S)
Jenni Bäck (M)
Elin Bäckström (S)
Linda Johansson (L)
Kent Kärrlander (S), ersätter Anneli Sjöstrand (C) §§ 23-31, §§ 33-35
Eva Lennartsson (M), ersätter Kent Kärrlander (S), § 32

Ersättare

Eva Lennartsson (M)
Maria Karlsson (SD)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, kultur- och fritidschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom

Utses att justera

Jenni Bäck (M)

Justeringens
plats och tid

Förvaltningskontoret 2019-05-02 klockan 13:45

Justerade paragrafer

§23- §35

Underskrifter
Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Kristin Kellander (L)
Justerande

Jenni Bäck (M)

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

Kultur- och fritidsnämnden
2019-04-29

Datum då

Datum då

anslaget sätts upp

2019-05-06

Förvaringsplats

Kultur- och fritidsförvaltningen

anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift
......................................................................................................................................................

Liselott Björkman

2019-05-28
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§ 23

Jäv
Kent Kärrlander (S) anmäler jäv till § 32.
Eva Lennartsson (M) ersätter Kent Kärrlander (S) som ordinarie ledamot.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:49

Kostnadsfri entré till Lundbybadet för 85+, beslut av medborgarförslag
Bakgrund
Sven Hultman föreslår i ett medborgarförslag att låta de som uppnått 85 år ska få
utnyttja 25 metersbassängen på Lundbybadet kostnadsfritt.
Kommunfullmäktiga har beslutat att medborgarförslaget ska beslutas av kulturoch fritidsnämnden.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar intensivt med att erbjuda fritidsaktiviteter
till en äldre målgrupp som främjar rörelse och där man kan träffa andra i ett socialt
sammanhang. Kultur- och fritidsförvaltningen är därför positiv till alla förslag som
förbättrar tillgängligheten för äldre personer i våra verksamheter och i synnerhet
på Lundbybadet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2018 och våren 2019 genomfört
en satsning på simskola för kommunens alla förskolebarn. Lundbybadet har också
genomfört en ”kampanj” för att locka de som fyllt 75 år till gratis vattenträning. En
oväntat stor uppslutning från våra 75+ besökare med köbildning som följd till
passen och många besvikna, kombinerat med simskolesatsningen har medfört en
extra belastning på badets personal samt ”platsbrist” i ett redan trångt
bassängutrymme.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därför att en ordentlig utvärdering av
”75+ kampanjen” bör ske, tillsammans med utvärderingen av simskolan för
förskolebarn, innan man kan ta ställning till om det finns möjlighet att tillgodose
medborgarförslaget att för åldersgruppen 85+, gratis använda 25 metersbassängen
för simträning.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-12
KF § 10 protokollsutdrag, 2019-03-19
Medborgarförslag, 2019-02-04
Förslagsställaren var inbjuden till sammanträdet men tackade nej till att delta.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden avvaktar utvärderingar kring 75+ satsningen
samt simskolan för förskolebarn och tar därefter ställning till om det finns
möjlighet att tillgodose förslaget om gratis simträning för de som fyllt 85
år.
___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, Kommunfullmäktige, Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:1

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
2.4 Tecknande av avtal, redovisade av kultur- och fritidschef
2.4 Tecknande av avtal, redovisade av enhetschef bibliotek samt enhetschef
Lundbybadet
2.6 Beslut föreningsbidrag, redovisade av kultur- och fritidschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, redovisade av kultur- och fritidschef
Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen
Förteckning för perioden 12 mars – 11 april.
Beslut
1. Redovisade delegationsbeslut noteras av kultur- och fritidsnämnden.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Rapporter (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträden lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen lämnar information om:
 Budgetdialog
 Samarbetsformer, service- och teknikförvaltningen och
utbildningsförvaltningen
 Kultur- och fritidsstrateg anställd från 12 augusti
 Praktik Lundbybadet
Ekonom lämnar information om:
 Lägesrapport Klämmanhallen
 Lägesrapport Ishallen
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
__

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:31

Medborgarförslag om att flytta biblioteket till Gallerian - svar på remiss
Bakgrund
Mjölby kommun har tagit emot ett medborgarförslag från Marianne Mahx,
kommunfullmäktige beslutade att den får ställas § 183/2018-11-27 och har skickat
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss till kultur- och fritids-nämnden och
tekniska nämnden för synpunkter på förslaget.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att förslaget är intressant och väl värt att
tillsammans med de parter som planerar för Gallerians framtid, undersöka
möjligheterna att inhysa huvudbiblioteket där. Förvaltningen/biblioteksledningen
är övertygade om att tillgängligheten för potentiella nya besökare till biblioteket
kan öka i Gallerian. En viktig förutsättning är självfallet att lokaler/ytor såväl som
utrustning och inventarier är likvärdiga eller bättre än de som finns i stadshuset
där huvudbiblioteket är beläget för närvarande.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-12
Remiss från KS, 2019-02-28
Medborgarförslag, 2018-10-01
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget att flytta
biblioteket till Gallerian.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:159

Medborgardialog om aktivitetsplats (ersättning skate) i Mantorp återrapportering
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt § 17, 2018-03-19 att uppdra till kulturoch fritidsförvaltningen att planera in medborgardialoger gällande
aktivitetsplatser i Skänninge och Mantorp under 2018.
Sammanfattning
Medborgardialog har genomförts i dialog med ungdomar och rektorer i Mantorp.
Dialogen har fokuserat på två frågor. Vilken typ av anläggning önskar
ungdomarna samt var är bästa placeringen av anläggningen. Dialogen har
genomförts vid fem tillfällen med fem olika gruppkonstellationer bestående av
elever, fritidsgårdsbesökare och besökare vid nuvarande skatehall. Totalt har 43
ungdomar deltagit i dialogerna. Resultatet av medborgardialogerna visar att
ungdomarna förordar en anläggning för skateverksamhet och liknade aktiviteter
som kickbike och pumptrack. Dialogerna visar dessutom att ungdomarna förordar
att anläggningen byggs i anslutning till Vifolkaskolan 7-9 bredvid nuvarande
förskolebaracker.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-04
Resultat medborgardialog
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av återrapporteringen.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:53

Remiss av förslag till Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och
tobak (ANDT) 2019-2022 - yttrande
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till Handlingsplan mot
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för mandatperioden 2019-2022.
Kultur- och fritidsnämnden är en av flera remissinstanser.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har ingenting att erinra mot föreslagna
handlingsplaner. Däremot bör kultur och fritid finnas med i den uppräkning av
kommunala instanser som räknas upp på sidan 5 (under punkten 1.3
Genomförande), som deltar i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-12
Remiss från kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-01
Förslag Handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) 20192022
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden fastslår texten under rubriken
sammanfattning som nämndens remissvar på förslaget till handlingsplan
mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:2

Kulturstipendium 2019
Bakgrund
2019 års kulturstipendium har varit utlyst för ansökan eller förslag enligt fastställd
ordning. Annonsering har skett i Östgötatidningen, kommunens hemsida,
anslagstavlor samt på kommunens Facebooksida. Sista ansökningsdag var den 5
april 2019.
Sammanfattning
Vid ansökningstidens utgång har fem ansökningar/förslag inkommit, varav en inte
uppfyller kriterierna.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-08
Ansökningar/förslag inkomna 2018-12-07 – 2019-04-03
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utser Kulturföreningen Svartå Soffteater att
tilldelas 2019 års kulturstipendium och avger följande motivering:
” Kulturföreningen Svartå Soffteater firar under 2019 10 år som
teaterproducent i Mjölby kommun. De har byggt upp en väl fungerande
verksamhet, där uppbyggnad av en scen på Sörby rundloge med 200
publikplatser ingår. De har på så sätt skapat ett välkommet, nytt och
fräscht tillskott av scenkonst för en bred målgrupp i Mjölby kommun.”
___
Beslutet skickas till:
Kulturföreningen Svartå Soffteater
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 31

Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-29

11 (15)

Dnr KOF/2019:3

Ungdomskulturstipendium 2019
Bakgrund
2019 års ungdomskulturstipendium har varit utlyst för ansökan eller förslag enligt
fastställd ordning. Annonsering har skett i Östgötatidningen, kommunens
hemsida, anslagstavlor samt på kommunens Facebooksida. Sista ansökningsdag
var den 5 april 2019.
Sammanfattning
Vid ansökningstidens utgång har en ansökan inkommit.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-09
Ansökan inkommen 2019-04-05
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utser konststuderande Helena Raivio till 2019
års ungdomskulturstipendiat och avger följande motivering:
” Helena har sedan gymnasiet studerat och uttryckt sig inom bild och form
med en stor bredd av olika konstyttringar, såsom textil, video, teckning,
skulptur och performance. Gemensamt för hennes skapande är de texter
som Helena skriver och därefter skapar ifrån. Stipendiet ger Helena
möjlighet att genomföra ett pågående projekt vid konsthögskolan i Oslo.”
___
Beslutet skickas till:
Helena Raivio
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:40

Utökat stöd till pensionärsföreningar - beslut
Bakgrund
Kommunfullmäktige har till 2019 års budget beslutat om ett utökat ramanslag till
kultur- och fritidsnämnden, avsett att förstärka kommunens stöd till
pensionärsföreningar. Anslaget är 500 000 kr. Kultur- och fritidsförvaltningen har
tillsammans med företrädare för kommunala pensionärsrådet (KPR) diskuterat
hur det extra stödet på bästa sätt ska användas till syftet: ”Minskad ensamhet och
isolering för äldre personer”, samt hur det extra stödet ska införlivas i befintligt
bidragssystem riktat till pensionärsföreningar.
Sammanfattning
I kultur- och fritidsförvaltningens diskussioner tillsammans med kommunala
pensionärsrådet kom parterna överens om ett förslag till beslut som innebär att i
ett första steg via befintlig bidragsform -verksamhets- och hyresbidrag betala ut
halva beloppet – 250 000 kr. Tillsammans med tidigare anslag 50 000 kr, innebär
det att föreningarna enligt kriterier för det bidraget delar på 300 000 kr.
Mötet kom vidare överens om att tillsammans fortsätta diskutera vilka
bidragsformer i övrigt, som är mest lämpade för resterande förstärkta bidrag och
återkomma med förslag till beslut på nästkommande kultur- och fritidsnämnd.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-12
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kent Kärrlander (S) i handläggningen i detta ärende.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer den första fördelningen av det utökade
stödet till målgruppen pensionärsföreningar med en ökning på 250 000 kr för
bidragsformen verksamhets- och hyresbidrag, vilket gäller från 1 januari 2019
2.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidsförvaltningen att
utreda om bidragen till föreningarna från och med 2020 kan/ska regleras via
avtal

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:4

Nackanätverkets inbjudan till konferens - beslut om deltagande och
ersättning
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2018-08-28 ska
nämnden besluta om deltagande i kurser och konferenser. Nämnden ska även
fatta beslut om rätten att sätta upp tid för övriga uppdrag.
Sammanfattning
Nackanätverket har bjudit in till konferens ”Fritidsgårdens roll idag och i morgon”
den 9 – 10 maj 2019. Konferensen vänder sig till politiker, fritidsledare och chefer.
Denna typ av trepartskonferens arrangeras årligen. Förutom tjänstepersoner
erbjuds även två politiker att delta på konferensen. Då vi har en ny nämnd från
2019 föreslås att 1:e och 2:e vice ordförande anmäls till konferensen.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2019-04-04
Inbjudan Nackanätverkets konferens
Beslutsgång
Jenni Bäck (M), 2:e vice ordförande, meddelar förhinder att delta på konferensen.
Kent Kärrlander (S) anmäler sitt intresse att delta på konferensen.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar 1:e vice ordförande Rainer
Fredriksson och Kent Kärrlander att deltaga på konferensen.
2.

Ersättning för övrigt uppdrag utgår.

___
Beslutet skickas till:
Deltagarna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:46

Kännedomsärenden till nämnden
Sammanfattning
Redovisning av inkomna och upprättade handlingar som direkt är tillställda
kultur- och fritidsnämnden, föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Månadsprognos februari 2019, kultur- och fritidsnämnden
Månadsprognos mars 2019, kultur- och fritidsnämnden
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av de redovisade handlingarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:13

Kännedomsärenden, beslut från andra instanser
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser/rapporter och beslut från andra instanser
föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport Mjölby kommun, grundläggande granskning av styrning och
kontroll samt måluppfyllelse 2018.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar del av de redovisade handlingarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

