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§ 43
Dnr KOF/2015:1
Delegationsbeslut november 2015




Entlediganden
Avtalsärenden, kultur- och fritidschef
Bidragsärenden, kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

Justerandes sign

notera delegationsbesluten till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2015:61

A) Verksamhetsplan Kulturskolan, dnr 2015:61
Tina Herrgårdh rapporterar
B) Lägesrapport Allaktivitetshuset, Lotta Lindström rapporterar
C) Förvaltningschefens rapporter
 Kultur- och fritids roll gällande evakueringsboende för
flyktingar
 Samordning integration/sysselsättning
 Organiserade studiebesök för nämnden i våra verksamheter,
till våren 2016
 Jultallrik den 7 december
 Badlekland Lundbybadet, utvärdering av upphandling pågår
 Omlokalisering skyttebanor
 Barnkulturgarantin – utredning i regionen
(Maud Steen kompletterar med information från den politiska
gruppen)
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
---

Justerandes sign

godkänna rapporterna.

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Dnr KOF/2015:100
Översyn av reglemente/kriterier för Mjölby kommuns kulturstipendium
Bakgrund
1998 antog kultur- och fritidsnämnden ”Reglemente för Mjölby kommuns
kulturstipendium”. Efter diskussioner om tolkningar har nämnden ombett
kultur- och fritidsförvaltningen att omarbeta kriterierna och i viss mån tydliggöra dessa.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag på kriterier för
Mjölby kommuns kulturstipendium. För att tydliggöra de olika delarna är
kriterierna indelade i tre huvudrubriker:
 Ändamål/syfte
 Villkor
 Riktlinjer
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Att

ändra lydelsen i näst sista stycket under rubriken ”Riktlinjer” till:
”Kulturstipendiet ska utlysas på kommunens digitala anslagstavlor,
senast en månad innan ansökningstidens utgång”

att

efter genomförd ändring, godkänna styrdokumentet ”Kriterier till
Mjölby kommuns kulturstipendium” samt

att

styrdokumentet ersätter ”Reglemente till Mjölby kommuns kulturstipendium” beslutat av kultur- och fritidnämnden, § 4 1998

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Dnr KOF/2015:101
Översyn av kriterier till Mjölby kommuns ungdomskulturstipendium
Bakgrund
2008 antog kultur- och fritidsnämnden ”Kriterier till Mjölby kommuns ungdomskulturstipendium”. Kriterierna reviderades (åldersgräns höjdes) § 17,
2011.
I samband med att kultur- och fritidsförvaltningen omarbetat kriterierna till
kulturstipendiet, har även kriterierna till ungdomskulturstipendiet setts över.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag på kriterier för
Mjölby kommuns ungdomskulturstipendium. För att tydliggöra de olika
delarna är kriterierna indelade i tre huvudrubriker:
 Ändamål/syfte
 Villkor
 Riktlinjer
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ändra lydelsen i näst sista stycket under rubriken ”Riktlinjer” till:
”Ungdomskulturstipendiet ska utlysas på kommunens digitala anslagstavlor, senast en månad innan ansökningstidens utgång”

att

efter genomförd ändring, godkänna styrdokumentet ”Kriterier till
Mjölby kommuns ungdomskulturstipendium” samt

att

styrdokumentet ”Kriterier till Mjölby kommuns ungdomskulturstipendium”, ersätter tidigare beslutade kriterier

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Dnr KOF/2015:82
Yttrande medborgarförslag - Ett allaktivitetshus för alla
Bakgrund
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att ”utarbeta ett kulturhus där alla oberoende av kön, klass, etnicitet eller ålder kan inkluderas.
Kultur- och fritidsnämnden har fått förslaget för yttrande till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Förslagsställaren menar att ungdomar sedan länge lovats möjlighet till ett
allaktivitetshus. Kultur- och fritidsnämnden menar att så inte varit fallet. I
samband med ett ungdomsinflytandeprojekt som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarat för, har önskemålet om en mötesplats/allaktivitetshus/kulturhus framförts av ungdomar som de av förvaltningen anställda ungdomslotsarna varit i kontakt med. Några löften har i det
sammanhanget inte givits varken från den politiska ledningen eller från
tjänstemannahåll.
Förslagsställaren menar vidare att kultur- och fritidsnämnden stoppat satsningen på ungdomsinflytande och ungdomsombud. Den mera korrekta beskrivningen är att kultur- och fritidsnämnden vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-03 fick avslag på tilläggsyrkande om fortsatt satsning på
projektet ungdomsinflytande. Kommunstyrelsen ansåg att kvarvarande tillläggsbudget (efter KS reducering i samband med översyn ny mandatperiod)
hos kultur- och fritidsnämnden var tillräcklig för att finansiera en fortsatt
satsning. Kultur- och fritidsnämnden var av annan uppfattning, nämnden
ansåg det inte möjligt att i egen budget, prioritera en fortsatt satsning som
skulle innebära att arbeta med ungdomsinflytande för hela kommunens
räkning. Ungomsinflytande är dock självklart även fortsättningsvis en viktig
del i kultur- och fritidsnämndens egen verksamhet för barn- och unga.
Kultur- och fritidsnämnden har stort fokus på målgruppen barn- och ungdomar. Stora resurser läggs årligen på den gruppen i alla de verksamheter
nämnden ansvarar för. Samhällsutvecklingen är dock sådan att vi i framtiden ur friskvård och ekonomisk synvinkel också måste prioritera en äldre
åldersgrupp och i synnerhet då våra pensionärer. Kommunen och våra seniorer har mycket att vinna på att den åldersgruppen får en mötesplats där
möjligheter till social samvaro och kultur- och fritidsaktiviteter ges.
En sådan möjlighet finns i och med att socialförvaltningen delvis flyttat ut
ur lämpliga centralt belägna lokaler där Dagcentret Knuten tidigare bedrev
sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden är överens med förslagsställare
att ett ”allaktivitetshus” för ungdomar i äldre tonåren upp till 25 år kunde
vara en bra satsning. I de lokaler som nu står till förfogande är bedömningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 47
att det inte ryms båda dessa målgrupper. Erfarenheten från andra projekt där
grupperna ”blandats” är inte heller odelat positiva. Kultur- och fritidsnämnden ser därför att vi nu bör prioritera en plats för våra seniorer. Nämnden
kommer också parallellt med denna satsning, inom ramen för ett åtagande
2016 arbeta med aktiviteter riktat mot våra seniorer i flertalet av de verksamheter nämnden ansvarar för.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta texten under rubriken ”sammanfattning” som sitt yttrande på
medborgarförslaget.

--Utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Dnr KOF/2015:105
Bidragsansökan Sya skidklubb
Bakgrund
Sya skidklubb har till kultur- och fritidsnämnden lämnat in en ansökan om
bidrag till inköp av ny pistmaskin. Befintlig maskin som idag används till
att schackta konstsnö är så gammal och sliten att vidare underhåll anses
omotiverat, risken för ett ”totalhaveri” är också stort.
Kultur- och fritidsförvaltningen har under en tid tillsammans med föreningen diskuterat på vilket sätt kommunen har möjlighet att bidra till att verksamheten och anläggningen kan bedrivas med den höga kvalité som hittills
varit. Förvaltningen har också tillsammans med representanter från föreningen varit på studiebesök i Eksjö kommun. I Eksjö äger kommunen marken där anläggningen ligger och konstsnöanläggning/pistmaskiner. Skidklubben ansvarar sedan för drift av anläggningen reglerat via ett avtal med
kommunen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen konstaterar att Sya skidklubb idag är en av
kommunens största föreningar, där ungdomsverksamheten ständigt växer
och numera är en betydande del av föreningens verksamhet. Föreningen
bedriver här ett omfattande samarbete med närliggande skolor där elever
inom ramen för idrotten i skolan, erbjuds åka längdskidor på Sya skidklubbs
anläggning.
Sya skidklubb verksamhet är enligt förvaltningens bedömning av stort värde
för Mjölby kommun. Att kunna erbjuda goda förhållanden att åka skidor i
en kommun så långt söderut i landet är anmärkningsvärt. Genom sin stora
medlemskara av Vasaloppsåkare ger det också kommunen gott ryckte utanför kommunen gränser.
Sya skidklubb är en förening som lagt ner exceptionellt mycket ideellt arbete på att nå den status med föreningen och anläggningen som idag är ett
faktum. Föreningen har inte (förutom sedvanligt verksamhetsbidrag och
anläggningsbidrag) erhållit något stöd för den utrustning som krävs för
konstsnöspåren. Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det nu är dags för
Mjölby kommun att stödja föreningen så att man även i fortsättningen kan
vara den pärla för kommuninnevånarnas friskvård i Mjölby kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden tar 250 000 kr av sitt
ackumulerade överskott (TB) i anspråk för att delfinansiera ett inköp av
pistmaskin ”Pisten Bully Paana”. Finansieringen drabbar på det sättet inte
nämndens ordinarie budget till ideella föreningar.

Justerandes sign
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Forts. § 48

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja Sya skidklubb ett bidrag motsvarande 250 000 kr som
delfinansiering till ett inköp av ny pistmaskin.

---

Utdrag:

Justerandes sign

Sya Skidklubb

Utdragsbestyrkande

