
Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-18 

Mjölby kommun, kultur- och fritidsnämndens protokoll 
Tid och plats 2023-01-18 klockan 09:00-12:00, sammanträdesrum Högby, stadshuset 

Ajournering  klockan 10:00-10:30  

Beslutande 
Kristin Kellander (L), ordförande 
Ebba Sörensson (S) 
Janne Ståhlberg (M) 
Magnus Johansson (S) 
                                                  
Jennifer Myrén (S), ersätter Eva 

Söderström (KD) 
Maria Andersson (M) 
Pär Ihrfeldt (SD), ersätter Daniel Sahlén 
(SD) 

Ersättare 
Mats Sjöstrand (C) 
Eva Lundqvist Häll (M) 

Övriga deltagare 
Liselott Björkman, sekreterare 
Ulf Johansson, förvaltningschef 
Kjell Karlsson, ekonom 

 Thorbjörn Andersson (V), insynsplats 
 

Justering 

Utses att justera Maria Andersson (M) 

Tid och plats 2023-01-23 klockan 15:30, förvaltningskontoret 

Justerade paragrafer § 1 - § 6  

Underskrifter 
 ____________________________________________________________ 
Liselott Björkman, sekreterare 

 ____________________________________________________________ 
Kristin Kellander (L), ordförande 

 ____________________________________________________________ 
Maria Andersson (M), justerande 

Anslag/Bevis 
Organ Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2023-01-18 
Det justerade protokollet anslås 2023-01-24 
Anslaget tas ned 2023-02-15 
Protokollet förvaras Förvaltningskontoret 

Underskrift 
 ____________________________________________________________ 
Liselott Björkman 
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Innehållsförteckning 

§ 1 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 2 Arrangemangsbidrag - Skänninge Lions, nytt beslut 

§ 3 Sammanträdestider 2023 - förändring av tidigare beslut 

§ 4 Val av representanter till kommunstyrelsens beredningar 

§ 5 Meddelanden till nämnden 

§ 6 Information (muntlig) 
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§ 1 Diarienummer: KOF/2023:1 

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  
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 
4.1 Beslut i brådskande ärenden, rapporterat av ordföranden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Anmälan av delegationsbeslut, 2023-01-09 
Förteckning delegationsbeslut 29 november - 30 december 2022 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 2 Diarienummer: KOF/2022:89 

Arrangemangsbidrag - Skänninge Lions, nytt beslut 

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 14 november 2022 beviljat Skänninge 
Lions ett bidrag på 25 000 kronor, samt en underskottstäckning på 25 000 kronor för 
Valborgsmässofirandet i Skänninge 2023 (KOF § 26/2022-11-14). 

Kultur- och fritidsförvaltningen har 2022-12-19, mottagit en skrivelse från Skänninge Lions 
den 19 december 2022, där man inte vill acceptera bidragets konstruktion med ett rent 
bidrag kompletterat med underskottstäckning. Föreningen önskar istället ett ”rent” bidrag 
motsvarande 37 500 kronor. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår efter samtal med sammankallande person i 
Skänninge Lions Clubs valborgskommitté, gå föreningen till mötes med ett bidrag på 37 500 
kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår därmed att  kultur- och fritidsnämnden 
häver tidigare beslut och istället godkänner ett bidrag på 37 500 kronor.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Arrangemangsbidrag – Skänninge Lions, nytt beslut 
2022-12-30 
Skrivelse från Skänninge Lions Club, Svar angående aktivitetsbidrag,  
2022-12-19 
Beslut KOF § 26/2022-11-14 – Arrangemangsbidragsansökan Skänninge Lions 

Yrkande 
Magnus Johansson (S) med instämmande från hela nämnden, yrkar på ett tillägg till beslutet 
med följande lydelse: 

”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
Skänninge Lions Club planera för ett valborgsmässofirande 2024 med ett alternativt 
fyrverkeri.” 
 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden häver tidigare beslut § 26 från sitt sammanträde 14 
november kring beviljat stöd för Skänninge Lions valborgsmässofirande 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja ett bidrag på 37 500 kronor som stöd till 
Skänninge Lions valborgsmässofirande. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans 
med Skänninge Lions Club planera för ett valborgsmässofirande 2024 med ett 
alternativt fyrverkeri. 

___ 

Beslutet skickas till 
Skänninge Lions Club 
Akten  
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§ 3 Diarienummer: KOF/2022:61 

Sammanträdestider 2023 - förändring av tidigare beslut 

Bakgrund 
På nämndens sammanträde i september 2022 fastställdes sammanträdesplan för 2023,  
KOF § 22/2022-09-12.  

Under våren 2023 har presidiet behov av att byta veckodag för nämndens sammanträden. 
Nämndens sammanträden infaller på onsdagar och flyttas till måndagar. 

Sammanfattning 
Följande sammanträdesdagar ändras; 
Onsdag 8 februari flyttas till måndag 6 februari 
Onsdag 22 mars flyttas till måndag 20 mars 
Onsdag 17 maj flyttas till måndag 15 maj 

Sammanträdena börjar klockan 13.30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-03 
Beslut KOF § 22/2022-09-12, Sammanträdestider 2023, kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer de föreslagna datumen för vårens 
sammanträden och ändrar dem till 6 februari, 20 mars och 15 maj 2023.  

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Akten, Hemsidan 
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§ 4 Diarienummer: KOF/2023:4 

Val av representanter till kommunstyrelsens beredningar 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-14 om ny politisk organisation samt antog en ny 
vision för Mjölby kommun. Vision 2045 innehåller tre fokusområden – Attraktiv livsmiljö, 
Goda livsvillkor samt Stärkt Livskraft. Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta tre 
beredningar under kommunstyrelsens ansvar för att stärka samverkan och samordning i 
frågor kopplat till fokusområdena. 
Beredningarnas uppgift föreslås vara att ha ett övergripande ansvar för att stärka och 
utveckla kommunens arbete kopplat till fokusområdena i Visionen. 

Beredningarnas syfte är att verka kunskapshöjande genom att ta ett kommunövergripande 
ansvar samt initiera projekt. Det huvudsakliga arbetet bör vara att eftersträva att få en 
samordning mellan förvaltningar och nämnder i gemensamma frågor inom Mjölby 
kommun. 

Varje nämnd har att, under sitt första sammanträde 2023, utse representanter för av 
kommunfullmäktige beslutade platser i respektive beredning. 

Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden har tilldelats en ordinarie plats och en ersättare i samtliga 
beredningar - Attraktiv livsmiljö, Goda livsvillkor samt Stärkt Livskraft.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att ordförande Kristin Kellander utses till 
ordinarie ledamot i samtliga tre beredningar, samt att 2:e vice ordförande Janne Ståhlberg, 
utses till ersättare i samtliga tre beredningar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Beslut 

1. Kristin Kellander utses till kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamot i 
beredningarna för Attraktiv livsmiljö, Goda livsvillkor samt Stärkt Livskraft. 

2. Janne Ståhlberg utses till kultur- och fritidsnämndens ersättare i beredningarna för 
Attraktiv livsmiljö, Goda livsvillkor samt Stärkt Livskraft. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 5 Diarienummer: KOF/2023:6, KOF/2022:102, 
KOF/2022:8, KOF/2022:43, 
KOF/2023:2 

Meddelanden till nämnden 

Bakgrund 
Redogörelse av aktuella meddelanden till kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Följande meddelanden har delgivits nämnden: 

Handlingar ställda till nämnden 
 Revision GDPR 2023, 2022-11-24, dnr 2022:102 
 Beslut KF § 128/2022-11-22 Val av kultur- och fritidsnämnd 2023-2026, dnr 2022:8 

 
Handlingar ställda till flera/samtliga nämnder 

 Beslut KF § 60/2022-06-14 Ny politisk organisation, dnr 2022:8 
 Beslut KF § 96/2022-08-23 Arvoden för mandatperioden 2023-2026, dnr 2022:8 
 Beslut KF § 144/2022-11-22 Turordning för inkallelse av ersättare, dnr 2022:8 
 Beslut KS § 205/2022-11-30 Ny förvaltningsorganisation 
 Förslag förvaltningsorganisation, slutligt förslag, dnr 2022:8 
 Beslut KS § 204/2022-11-30 Riktlinjer för internhyressystem – revidering, dnr 2022:8 
 Riktlinje för internhyressystem, antagen av KS § 204 
 Beslut KF § 152/2022-12-13 Mål och budget 2023-2025, dnr 2022:43 
 Beslut KF § 151/2022-12-13 Reglemente för Mjölby kommun, dnr 2023:2 
 Reglemente för Mjölby kommun, antagen av KF § 151 
 Beslut KS § 232/2022-12-14 Val av firmatecknare för mandatperioden 2023-2026, dnr 

2022:8 
 Beslut KSPU § 37/2022-12-07 Lönekartläggning 2022, KOF/2022:672 
 Beslut KSPU § 38/2022-12-07 Medarbetarenkäten, KOF/2022:673 

Beslutsunderlag 
Enligt ovan. 
 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till: Akten 
 

Ajournering klockan 10-10.30  
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§ 6 Diarienummer:  

Information (muntlig) 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar den nytillträdda nämnden om kultur- och fritidsnämndens 
samtliga verksamhetsområden, nämndens budget, rollfördelning med mera. 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen. 

___ 
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