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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 09:00- 10:30

Beslutande

Anneli Sjöstrand (C),ordförande
Lindhia Petersson (M)
Elin Bäckström (S)
Abiola Laiyenfe (MP)
Kristin Kellander (L)
Fredrik Bertilsson (SD)
Per-Arne Olsson (S) ersätter Elisabeth Moborg (S)

Ersättare

Ann Albrektsson (KD), §§ 5-7
Eva Lennartsson (M)

Övriga deltagande

Utses att justera

Ulf Johansson, förvaltningschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Magnus Norrbom, § 2
Ann-Christin Larsson, förslagsställare, § 2
Lindhia Petersson (M)

Justeringens
plats och tid

Förvaltningskontoret 2018-02-05 klockan 15:30

Justerade paragrafer

§1- §7

Underskrifter
Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Anneli Sjöstrand (C)
Justerande

Lindhia Petersson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Dnr KOF/2017:109

Utomhusgym i Väderstad - beslut medborgarförslag
Bakgrund
Pernilla Elving föreslår i ett medborgarförslag att ett utomhusgym anläggs i
anslutning till motionsspåret gärna vid hembygdsgården i Väderstad.
Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget skall beredas och
beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med service- och
teknikförvaltningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med
service- och teknikförvaltningen på att upprätta en långtidspan över lämpliga
aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen är tänkt att kartlägga vilka platser
i kommunens som anses lämpliga, vilken aktivitet och typ av utrustning som
kan locka såväl barn- och ungdomar som vuxna till hälsofrämjande aktiviteter.
Utomhusgym är en av möjliga friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken
”aktivitetsplatser” och medborgarförslaget från Pernilla Elving tas med i ovan
nämnda planering som ett gott exempel på val av plats och aktivitet.
Samråd i frågan har skett tillsammans med service- och teknikförvaltningen,
som delar kultur- och fritidsförvaltningens syn på frågan och det svar som
utgör denna handling.
Beslutsunderlag
 Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2017-12-12
 KF § 117, protokollsutdrag, 2017-10-24
 Inlämnat medborgarförslag, 2017-09-26
Förslagsställaren var inbjuden att delta på sammanträdet men har tackat nej.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar med medborgarförslaget om
”Utomhusgym i Väderstad”, som ett gott exempel på val av plats och
aktivitet, i planeringen av framtida ”aktivitetsplatser”.
___
Beslutet skickas till: Förslagsställaren, Kommunstyrelsen, Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:129

Utegym och lekplats vid idrottsparken i Skänninge - beslut
medborgarförslag
Bakgrund
Ann-Christin Larsson föreslår i ett medborgarförslag att utegym och lekplats
anläggs vid idrottsparken i Skänninge. Kommunfullmäktige har beslutat att
medborgarförslaget ska beredas och beslutas av kultur- och fritidsnämnden i
samråd med service- och teknikförvaltningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för närvarande tillsammans med
service- och teknikförvaltningen på att upprätta en långtidspan över lämpliga
aktivitetsplatser runtom i kommunen. Planen är tänkt att kartlägga vilka platser
i kommunens som anses lämpliga, vilken aktivitet och typ av utrustning som
kan locka såväl barn- och ungdomar som vuxna till hälsofrämjande aktiviteter.
Utegym är en av möjliga friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken
”aktivitetsplatser” och medborgarförslaget från Ann-Christin Larsson tas med i
ovan nämnda planering som ett gott exempel på val av både plats och aktivitet.
Under 2018 planeras medborgardialoger kring satsningar på såväl
aktivitetsplats och lekplats planeras under 2018 i Skänninge.
Ann-Christine Larssons förslag kommer då redovisas tillsammans med andra
medborgarförslag samt kommunens förslag på placering och innehåll.
Samråd i frågan har skett tillsammans med service- och teknikförvaltningen,
som delar kultur- och fritidsförvaltningens syn på frågan och det svar som
utgör denna handling.
Beslutsunderlag
 Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-12
 KF § 157 protokollsutdrag, 2017-12-19
 Inlämnat medborgarförslag, 2017-11-07
Förslagsställaren Ann-Christin Larsson redogör för sitt medborgarförslag. Ett
utegym samt lekplats vid Skänninge Idrottspark skulle fylla flera funktioner.
Småsyskon som följer med föräldrarna när äldre syskon tränar får något att
göra under tiden. Ett utegym kan nyttjas av både de som springer/går i
motionsspåret och av de personer som redan tränar på anläggningen. En fördel
är också att platsen är upplyst och inte undanskymd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 2 fortsättning

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar med medborgarförslaget om ”Utegym
och lekplats vid idrottsparken i Skänninge”, som ett gott exempel på val
av plats och aktivitet, i planeringen av framtida ”aktivitetsplatser”.
___

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:130

Flytt av Pärlfiskaren - beslut medborgarförslag
Bakgrund
Inga-Lill Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att statyn – Pärlfiskaren
flyttas från nuvarande plats (stadsparken utanför restaurang Mandarin) till
torget utanför entrén till Galleria Kvarnen.
Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget ska beredas och
beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med service- och
teknikförvaltningen.
Sammanfattning
Inom ramen för projektet ”Vi möts i Mjölby” finns ett förslag angående statyn
Pärlfiskaren om att flytta den till en plats i slutet av Norra strandvägen. Den
skulle där på så sett bli sedd på ett betydligt bättre sätt och ”knytas” till
Kungsvägen. Förslag finns dessutom om förändringar i miljön runtomkring
Pärlfiskaren.
Statyns anslutning till vatten som ska porla utmed statyn, har tyvärr under flera
år varit ur funktion, men här finns ambitionen att renovera den delen under
2018 och därmed får statyn åter den funktion som från början är en viktig del
av konstverket. Pärlfiskaren kan därmed göra sig själv bättre rättvisa och
förhoppningsvis öka i attraktionskraft.
En flytt till Jerikodalstorget är också förknippat med en ”ansenlig” kostnad.
Inte bara upptagning och förankring på ny plats, utan även för framdragning av
vatten, vattenmagasin eftersom åvatten inte finns i anslutning till den
föreslagna nya platsen.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är att konstverket passar bättre in
Stadsparksmiljön nära vattnet än på Jerikodalstorget. Troligen är den
ursprungliga placeringen vid Svartån gjord för att konstverket är tänkt att
finnas i nära anslutning till vatten. Vi hoppas också att med den renovering
som planeras och med en förhoppning att de förändringar som planeras (statyn
inberäknad) i Stadsparken blir av, så kommer statyns och platsens
attraktionskraft öka väsentligt.
Samråd har skett med service- och teknikförvaltningen i ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att avslå
medborgarförslaget med argument enligt ovan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 3 fortsättning
Beslutsunderlag
 Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-12
 KF § 158, protokollsutdrag, 2017-12-19
 Inlämnat medborgarförslag, 2017-11-09
Förslagsställaren var inbjuden att delta på sammanträdet men har tackat nej.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår inlämnat medborgarförslag gällande
flytt av statyn Pärlfiskaren.
___

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:1

Delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras till
anställda inom förvaltningen.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.
Sammanfattning redovisade punkter
1.1 Anställningar, redovisat av enhetschefer bibliotek, fritidsgårdar samt
förvaltningschef
1.3 Entledigande på egen begäran och vid pensionering, redovisat av
enhetschef fritidsgårdar
2.4 Tecknande av avtal, redovisat av förvaltningschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag, redovisat av förvaltningschef
Beslutsunderlag
 Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-15
 Förteckning för perioden 30 november – 15 december 2017 .
Beslut
1. Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5
Informationsärenden (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträden lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Ekonom lämnar information om:
 Kommuner kan få bidrag från Socialstyrelsen till lovverksamhet
(sportlov, påsklov, höstlov, jullov)
 Kommuner kan få bidrag från Socialstyrelsen till avgiftsfri simskola
(gäller förskoleklass)
 Föreningsmässa den 10 mars klockan 10-14 på Norrgården
Förvaltningschefen lämnar information om:
 Nya roller tjänstepersoner på förvaltningskontoret
 Galleri Norrgården invigdes den 19 januari 2018
 Förintelsens minnesdag uppmärksammades den 27 januari
 Investeringsbudget 2019-2021
 Årsredovisning (åtaganden, nyckeltal med mera)
Nämndsekreteraren lämnar information om:
 Jämställdhetspriset delas inte ut i år, inga förslag har inkommit
 Nya rutiner gällande registrering av arvoden från och med marsmötet
Anneli Sjöstrand (C) lämnar information om:
 Zenit firade 1 år den 20 januari, nöjda besökare som framförde ett stort
tack för lokalen
Kristin Kellander (L) och Lindhia Petersson (M) lämnar information om:
 Deltagande i nattvandring i Skänninge
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2017:128

Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar på remiss
Bakgrund
Kristin Kjellander (Liberalerna) har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit:
- att en gång- och cykelväg snarast byggs längs Trumpetarevägen för att öka
trafiksäkerheten.
- att den norra infarten till Klämmestorpsområdet blir huvudinfart för bilburen
trafik.”
Tekniska nämnden har ombetts yttra sig till kommunstyrelsen som berett
ärendet. Tekniska nämnden har yttrat sig och ställer sig positiv till den första
delen av förslaget, men inte den del som handlar om den norra infarten.
Tekniska nämnden har framfört följande argument:
Motionärens förslag om att styra trafik mot norra infarten delar vi däremot
inte, då vi har en mycket känslig trafikmiljö framför Vifolkaskolan och den
intilliggande bensinmacken.
Då parkeringen vid norra infarten redan idag stundtals är fullbelagd, skulle ett
förbud med infart från söder tvinga trafiken att köra inne på
Klämmestorpsområdet för att nå den södra parkeringen. Det skulle öka risken
för barn och ungdomar som rör sig inom området. Dessutom skulle det skapa
onödigt långa resvägar, med risk för buller- och miljöproblem. Av samma
anledning ser vi inte fördelen med att styra den kommande byggtrafiken mer än
nödvändigt. Det är ofrånkomligt att ett så stort byggprojekt som den nya
idrottshallen innebär, kommer att påverka trafiksituationen både på norra och
södra infarterna.
Givetvis kommer kommunens ansvariga för projektet att prata med
entreprenörerna och uppmana dem till att hålla låg hastighet för att
säkerställa god trafiksäkerhet. Eventuellt kan man under byggtiden förstärka
med tillfälliga farthinder om problem skulle uppstå.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde
6 december 2017 Dnr: KS/2016:375. Ärendet beslutades återremiteras.
Kommunstyrelsen har hanterat motionen men har skickat den på återremiss för
ytterligare utredning. Kultur- och fritidsnämnden har fått ärendet för yttrande
och svar önskas senast
5 april 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 6 fortsättning
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen anser båda förslagen vara kloka utifrån den
rådande trafiksituationen och den som förväntas i samband med tillkomsten av
ny idrottshall på Klämmestorpsområdet (från och med hösten 2019) i Mantorp.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser det klokt att avlasta den södra infarten
till Klämmestorpsområdet, genom att skylta den norra och vid större
arrangemang vägleda in såväl idrottande gäster som publik i huvudsak till den
norra infarten. Vi anser det fördelaktigt både ur trafiksäkerhetssynpunkt och för
att det finns bäst/flest möjligheter att parkera där (kvällar och helger). Kulturoch fritidsförvaltningens uppfattning är också att den norra infarten är naturlig
infart från E4:an för externa besökare och kommer att bli det även för de
nytillkomna mantorpsbor som kommer flytta in i de nya bostadsområden som
planeras för i huvudsak Mantorps södra och östra delar.
Kultur- och fritidsförvaltningen delar inte Tekniska nämndens uppfattning att
parkeringen vid den norra infarten är mera fullbelagd än den södra. Dagtid är
det säkert så då skolans verksamhet ”belastar” den norra parkeringen, men
kvällstid är situationen tvärtom – då är det den södra som är mest fullbelagd.
Vid större arrangemang finns också möjligheten att (via överenskommelse)
använda parkeringen vid Travbanan som avlastning vid extremt välbesökta
arrangemang i den nya idrottshallen.
Förvaltningen delar inte heller uppfattningen att något problem skulle uppstå
vid Vifolkaskolan och bensinmacken. Förslaget är ju inte ett förbud mot att
använda den södra infarten och dessutom infaller den förhöjda
trafikintensiteten kvällar och helger då skolan är stängd. Att den södra infarten
även fortsättningsvis (enligt vår tolkning av förslaget) kommer vara öppen, gör
också att Tekniska nämndens oro över trafik inne på Klämmestorpsområdet
känns obefogad.
Beslutsunderlag
 Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-01-12
 Remiss, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-12-19
 KS § 282, protokollsutdrag, 2017-12-06
 TN § 138, protokollsutdrag, 2017-10-26
 Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet, 2016-12-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 6 fortsättning
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar svar på remissen enligt texten under
rubriken ”Sammanfattning”.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:12

Övriga uppdrag - rätt till ersättning
Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige
2014-12-16 ska nämnden besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Nämnden ska även fatta beslut om rätten att sätta upp tid för övriga uppdrag.
Sammanfattning
Erfarenhetskonferens arrangerad av Sveriges Fritids- och kulturchefsförening
äger rum 1-2 februari 2018. Nämnden har tidigare beslutat om deltagande till
konferensen, KFN § 77, 2017-12-18.
På grund av att ordföranden fått förhinder att delta ersätts ordföranden med 1:e
vice ordförande.
Zenit, mötesplatsen för seniorer firar 1 år den 20 januari. 1:e vice ordförande
representerar nämnden vid detta tillfälle.
Beslutsunderlag
 Missiv, kultur-och fritidsförvaltningen, 2018-01-19
Beslut
1. 1:e vice ordförande ersätter ordförandens deltagande i
Erfarenhetskonferensen den 1-2 februari samt vid Zenits
1 årsjubileum
2. Ersättning utgår i form av övrigt uppdrag samt förlorad arbetsinkomst
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

