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Sammanträdesrum Högby , kl 13:00 - 15:50
Plats och tid

Beslutande

Elisabeth Moborg, S
Per-Arne Olsson S ersätter Maud Steen, C
Lindhia Petersson, M
Elin Bäckström, S
Krister Winér, MP
Kristin Kellander, L
Lena Cassel, SD (deltog vid genomgång ej vid beslut)
Eva Lennartsson, M ersätter Lena Cassel, SD

Ersättare

Ann Albrektsson, KD,

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef, Kjell Karlsson, ekonom
Britt-Louice Rooth, enhetschef fritidsgårdar
Eva Alex och Agneta Karlsson, förslagsställare deltog vid genomgång
gällande inlämnat medborgarförslag

Utses att justera

Lindhia Petersson, M

Justeringens
plats och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2016-02-11 11:00

Underskrifter
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Innehållsförteckning:

Justerandes sign

§1

Delegationsbeslut februari 2016

§2

Rapporter

§3

Yttrande över remiss – Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

§4

Medborgarförslag – musik från brunnslock

§5

Rapport internkontroll 2015

§6

Internkontrollplan 2016

§7

Yttrande – medborgarförslag digital delaktighet

§8

Mottagare av jämställdhetspriset ”Greta Wahlgrenpriset”
2016

§9

Rätt till ersättning – övriga uppdrag
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Dnr KOF/2016:1

Delegationsbeslut februari 2016
 Avtalsärenden, enhetschef kulturskolan
 Avtals- och bidragsärenden, kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

Justerandes sign

notera delegationsbesluten till protokollet.
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Dnr KOF/2015:83, KOF/2016:5

Rapporter
A) Nackanätverkets fritidsgårdsenkät, dnr 2016:5 (Ulf och Brillan)
B) Detaljbudget 2016, dnr 2015:83 (Kjell)
C) Övriga rapporter
 Lägesrapport ishallens nya omklädningsrum (Kjell)
 Föreningsmässa den 13 februari (Kjell)
 Lägesrapport Allaktivitetshuset (Lotta L)
 Förintelsens minnesdag (Lotta L)
D) Förvaltningschefens rapporter
 Flyktingsituationen
 Årsredovisningen inlämnad vecka 4
 Rekrytering badchef
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

Justerandes sign

godkänna rapporterna.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:127

Yttrande över remiss - Kulturverksamheter i vissa bostadsområden
Bakgrund
Statens kulturråd har tagit fram ett förslag på satsningen Kulturverksamheter i vissa bostadsområden under perioden 2016-2019. Kulturrådet
föreslår att satsningen ska heta ”Äga rum”. Syftet med denna satsning är
att stärka kulturen runt om i landet där valdeltagandet är lågt och där det
likaså är ett lågt deltagande inom offentligt finansierad kultur. Man vill i
satsningen få till projekt med bred lokal samverkan som utvecklar och
initierar konst och kultur i särskilda bostadsområden. Satsningen ska vara
utifrån invånarnas behov.
Kultur- och fritidsnämnden har fått uppdraget att sammanställa förslag
till remissvar från Mjölby kommun. Förslag till svar presenteras nedan
under rubriken ”Sammanfattning”.
Sammanfattning
Mjölby kommuns remissvar – Kulturverksamheter i vissa bostadsområden
Vi arbetar efter devisen kultur för alla. Vi kan tyvärr konstatera att det
finns individer och grupper som inte får och har möjlighet att ta del av
offentligt finansierad kultur, med anledning av detta är satsningen mycket väl motiverad.
Mjölby kommun anser förslaget vara väl genomarbetat och strukturellt
bra upplagt. Innehållsmässigt använder man sig även av uttryck och
konstformer (film, foto, spel och andra digitala tekniker etc.) som vi tror
kan passa målgruppen man vänder sig till. Det är dock viktigt att inte
andra konst och kulturella konstformer anses mindre passande, då innehållet ska spegla vad invånarna själva vill och har behov av.
Att involvera invånarna som projektledare, kulturutövare och publik
anser vi också är nödvändigt ut ett demokratiskt perspektiv och ligger
helt i linje med satsningens syfte. En av utmaningarna ligger just i att nå
de boende och deras behov och där skapa en bred förankring för att få till
en bra verksamhet. Här skulle det vara en fördel om aktörerna har någon
att utbyta och diskutera sina idéer med.
Det är bra att man för fram att centrumägare, fastighetsbolag eller annan
kommersiell verksamhet kan medverka. Detta tror vi kan stärka projektets legitimitet i närområdet. Satsningen ska bestå av minst en ideell
verksamhet med förankring i området. Frågan man kan ställa sig här, är
vad man gör om den ideella kraften inte är närvarande i området? Eller
om den ideella verksamheten inte är beredd att medverka av olika anledningar. Är en satsning då inte berättigad? Detta tror vi i så fall bara skulle
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 3
vara olyckligt, och istället mera visa på det faktiska behovet av en satsning.
I remissen nämner man att det i dessa områden finns en utbredd projekttrötthet och att det av den anledningen finns ett behov av kontinuitet och
hållbarhet. Permanenta konsthändelser är en sak, men hur behåller man
intresset och deltagandet efter tillfälliga kulturhändelser efter projekttidens slut? Av det skälet är det kanske extra viktigt att man i ansökan
utförligt ska förklara hur man har tänkt sig att kulturverksamheterna
skulle kunna implementeras i närområdet och inte bli ännu ett ”uttröttande” projekt. Art Council England som beskrivs i remissen är ett bra
exempel på att man prioriterar ett längre hållbarhetstänk redan vid ansökan.
Det talas om ett lärande förhållningssätt och en gemensam websida med
information om de lokala satsningarna. Detta tror vi är mycket bra då det
är ett bra sätt att sprida goda exempel.
Vidare är det bra att man också kan komplettera med andra redan befintliga satsningar och stödformer. En viktig pusselbit som tas upp i remissen är att man kommer att utformar det hela så att aktörer som normalt
inte är vana att söka offentliga bidrag kan få hjälp och råd. Här ser vi
vikten av det verkligen läggs tid och engagemang på detta, då värdet av
ett sådant stöd inte nog kan understrykas.
Vid olika insatser bör barnkonventionen beaktas. Frågor vad denna satsning får för konsekvenser utifrån barnets perspektiv samt hur hänsyn till
barnens perspektiv tas, bör finnas med redan i tänkandet vid utformandet
av ansökan. Vi ser därför att det finns formulerat en direkt frågeställning
kopplat till barnkonventionen och den berörda satsningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att anta texten under rubriken
”Sammanfattning” som kommunens yttrande på remissen.

--Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsens förvaltning

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:99

Medborgarförslag - musik från brunnslock
Bakgrund
Eva Alex och Agneta Karlsson har lämnat in ett medborgarförslag om
hur man kan få ett levande centrum. Förslaget går ut på att det ska installeras högtalare i brunnslock, ur vilka musik ska spelas. Kommunfullmäktige har uppdragit till kultur- och fritidsnämnden att bereda och fatta
beslut i ärendet.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden anser att tanken om en plats med musik är
spännande och intressant. Musiken i Mjölby har ett starkt fäste, så att
koppla detta till en form av ”Mjölby som musikstad” är inte helt fel.
Kommunens service- och teknikförvaltning har tittat på det praktiska när
det gäller att placera sensorstyrd musikanläggning nere i en markbrunn.
Då vädrets påverkan ses som en svårighet samt att resurser för en korrekt
kostnadsberäkning och installation saknas, anser vi att det i dagsläget
inte finns möjligheter till detta inom ramen för förvaltningens/ kommunens budget.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avslå medborgarförslaget angående musikbrunn med följande
motivering:
”Kultur- och fritidsnämnden bedömer inte att det finns utrymme
för förslagets genomförande inom ramen för nämndens budget”

--Utdrag:

Justerandes sign

Eva Alex och Agneta Karlsson
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:4

Rapport internkontroll 2015
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden fattade vid sitt sammanträde 26 januari 2015
beslut om, att kommunens gemensamma internkontrollplan för 2015
även skulle vara nämndens internkontrollplan 2015.
1. Synpunktshantering och felanmälan
2. Hantering av representation
3. Dokumenthanteringsplaner
Sammanfattning
Samtliga kontrollmoment har utförts centralt av personal på kommunstyrelsens förvaltning (KSF). När det gäller synpunktshantering och felanmälan lever vi inte alltid upp till att besvara dessa inom fem arbetsdagar.
Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningssekreterare har, tillsammans
med ekonom från KSF, gått igenom förvaltningens representation under
året. Resultatet visar att vi är bra på att bifoga underlag till fakturorna.
Dokumenthanteringsplaner har granskats av kommunsekreteraren på
KSF. Kontrollen visar att kultur- och fritidsnämnden fick bra resultat vid
stickkontrollen som gjorts.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

godkänna rapporten.

Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:123, KOF/2016:4

Internkontrollplan 2016
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande reglemente fastställa
internkontrollplan för innevarande år senast i januari månad. 2016
infaller årets första nämnd den 1 februari. För 2016 har kommunstyrelsen
beslutat om tre kommungemensamma internkontrollmoment för samtliga
nämnder.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden,
utöver de tre kommungemensamma momenten (1-3) lägger till:
 Rapportering av delegationsbeslut
 Förseningsavgifter, biblioteket
 Inflytande från ungdomar på fritidsgårdarna
Det innebär att internkontrollmomenten för 2016 föreslås vara:
1. Hantering av representation, gåvor, mutor och jäv
2. Hantering för att säkerställa barnperspektivet när övergripande
beslut fattas
3. Hantering av synpunkter och klagomål
4. Rapportering av delegationsbeslut
5. Förseningsavgifter, bibliotek
6. Inflytande från ungdomar på fritidsgårdarna
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förlag till internkontrollplan för 2016.

Utdrag:

Justerandes sign

Fritidsgårdarna
Biblioteket
Kulturskolan
Lundbybadet
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:3

Yttrande - medborgarförslag digital delaktighet
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har uppdragits att yttra sig över ett medborgarförslag rubricerat ”Digital delaktighet”. Medborgarförslaget skall
sedan beredas och beslutas i kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar förslagställarens uppfattning att det
finns ett stort behov av stöd när det gäller e-tjänster av olika slag.
Biblioteksverksamheten erbjuder idag stöd med inriktningen att fullt ut
kunna tillvarata bibliotekens verksamhetsutbud. I mån av tid får bibliotekens besökare även viss hjälp med mera ”allmänna” tjänster som man
behöver för att klara sig i dagens ”E-samhälle”.
Kultur- och fritidsnämnds anser möjligheten att utöka sitt ansvar när det
gäller digital delaktighet och e-tjänster vara begränsat, varför en utökning
av stöd för digitala tjänster inom ramen för bibliotekets verksamhet inte
är aktuellt. Frågan om att starta ett digitalt servicecenter inom Mjölby
kommun med ett betydligt bredare uppdrag, anser kultur- och fritidsnämnden vara en fråga för kommunstyrelsen att fatta beslut om.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta texten under rubrik ”Sammafattning” som nämndens yttrande kring medborgarförslaget ”Digital delaktighet”.

---

Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:15

Mottagare av jämställdhetspriset "Greta Wahlgrenpriset" 2016
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2015-12-07,
att instifta ett jämställdhetspris – ”Greta Wahlgrenpriset”. Syftet med
priset är att uppmärksamma personer/föreningar/organisationer/
skolor/företag som bidrar till att förbättra kvinnors förutsättningar i samhället. Priset på 5 000 kronor, delas ut den 8 mars på Internationella
kvinnodagen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat på lämpliga mottagare av
jämställdhetspriset och föreslår att årets mottagare blir Mjölby FC.
Förvaltningen föreslår följande motivering:
”Antalet damseniorspelare i de båda klubbarna Mjölby AI/FF och Mjölby
Södra IF hade under ett antal år sinat. Utan de ledare som från båda klubbarna tog initiativet och drev frågan om en ny gemensam organisation för
flick- och damfotboll i Mjölby, hade båda klubbarna riskerat stå utan
seniorlag. Detta hade på sikt kunnat leda till en utarmning av tjejer även
på ungdomsfotbollssidan i de båda klubbarna. Föreningen har på en relativt kort tid byggt upp en omfattande verksamhet som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av dam- och flickfotbollen i Mjölby.
För en stor insats för tjejfotbollen i Mjölby kommun samt för ett ihärdigt
arbete med att få samman de båda klubbarna i ett gemensamt projekt.”
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

årets Greta Wahlgrenpris går till Mjölby FC, samt

att

anta förvaltningens förslag till motivering under ”Sammanfattning” som nämndens motivering.

--Utdrag:

Justerandes sign

Mjölby FC

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:6

Rätt till ersättning - övriga uppdrag
Bakgrund
Enligt arvodesreglementet ska nämnden fatta beslut om rätten att sätta
upp tid för övriga uppdrag.
Sammanfattning
Till ärendeberedningen den 18 januari 2016 hade Lindhia Petersson förhinder att delta. Kristin Kellander, L fick ersätta Lindhia vid detta tillfälle.
Kultur- och fritidnämnden beslutar
att

Kristin Kellander får redovisa tiden, för ärendeberedningen som
övriga uppdrag, på sin tjänstgöringsrapport – förtroendevalda,
samt

att

Kristin Kellander även i framtiden är den som ersätter Lindhia
Petersson vid eventuella förhinder och då får rätt till ersättning.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

