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§ 28
Information från bibliotekets IT-guider
Bakgrund
Anya Feltreuter, enhetschef för biblioteket samt Morteza Akbari,
projektsamordnare från föreningen IT-guiderna, berättade om projektet IT-guide
för äldre. IT-guiderna startade i Örebro 2010, idag har de verksamhet i 11-12
kommuner.
Biblioteket har sökt och fått medel från Länsstyrelsen till detta projekt under
2017/2018.
Detta projekt har ett vinna-vinna koncept. IT kunniga nyanlända hjälper seniorer
med IT och ungdomarna utvecklar sig i det svenska språket, vid dessa möten.
I Mjölby har vi kostnadsfria internetkaféer på Mjölby bibliotek, lördagar klockan
10.30 -13.30 och på Zenit mötesplats på torsdagar klockan 15.30-17.30.
I dagsläget är det 4-5 nyanlända ungdomar som hjälper seniorer vid dessa kaféer.
Det har arrangerats internetkafé i Mantorp och Skänninge vid enstaka tillfällen.
Intresse har väckts även i Väderstad.
Intresset bland ungdomarna är stort, just nu pågår intervjuer med blivande
IT-guider, som sedan utbildas till IT-guider. Till hösten räknar man med att 8-9
stycken ungdomar jobbar med detta i Mjölby.
___

Justerandes sign
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§ 29
Fritidsgårdsverksamheten - enhetschefernas rapportering
Bakgrund
Enhetscheferna för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden bjuds in till
nämnden för att lämna muntliga rapporter från sin verksamhet. Tidigare har
nämnden fått ta del av framtagen verksamhetsplan för enheten. Enhetscheferna för
fritidsgårdarna, Joachim Thörn och Britt-Louice Rooth rapporterar om sin
verksamhet.
Beslutsunderlag
Under mötet visas en powerpoint ”Verksamhetsbeskrivning fritidsgårdarna”, som
ligger till grund för den muntliga informationen.













Fritidsgårdarnas uppdrag: rastverksamhet, fritidshem för Lagmansskolans
elever, förlängd skolbarnomsorg (LSS), eftisverksamhet,
kvällsverksamhtet, skatehallsverksamhet, Väderstad träffpunkt
Målgrupp och grundidé, salutogent arbetssätt, inriktning 10-12 års
verksamheter (fritids och eftis) samt från årskurs 7 och uppåt
(skolverksamhet och kvällsverksamhet)
Utmaningar: stora åldersskillnader mellan besökare, sämre besöksstatistik
av framförallt tjejer, trygghet/otrygghet. Åtgärder: riktad verksamhet till
olika åldrar, tjej-kvällar, högstadiekvällar, trygghetsvandringar, enkäter
Exempel på särskilda verksamheter: öppet på lördagar, uttalad
öppenverksamhet för LSS (kväll), lovverksamheter (efter Socialstyrelsens
satsning), återkommande arrangemang och resor (Liseberg, Romme,
fiskeresor mm)
Projekt som vi medverkar i: våldsbejakande extremism, KCkunskapscentrum för öppen ungdomsverksamhet, Nackanätverket,
kompetensförsörjningsplan, avslutningsfest för årskurs 9,
skolavslutningsresa för årskurs 7 och 8, ledarskapsutbildning
Utmaningar 2018: kompetensförsörjning, ”nya” personalgrupper vi
arbetar med ett grupputvecklingsprogram
Delat ledarskap: två enhetschefer på 26 fritidsledare och ca 10
vikarier/timvikarier på fyra orter, samma ansvar men man har valt att dela
upp vissa arbetsuppgifter, helikopterperspektiv i samarbete med
gårdarnas verksamhetssamordnare, styra mot uppsatta mål, lättare att
försörja personalen med fortbildning, bättre samverkan mellan gårdarna,
EN personalgrupp, omvandlat tre enheter till en enhet på alla plan,
ekonomi, personal med mera.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för rapporten.
___
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Dnr KOF/2018:1

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
1.1 Anställningar, redovisade av enhetschef Lundbybadet
2.4 Tecknande av avtal redovisad av enhetschef bibliotek
2.4 Tecknande av avtal redovisade av kultur- och fritidschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag redovisade av kultur- och fritidschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, redovisade av kultur- och fritidschef

Beslutsunderlag
Missiv, Kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-05-28
Förteckning för perioden 13 mars – 29 maj 2018.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbesluten.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Rapporter (muntliga)
Bakgrund
Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen lämnar information om:
 Nationaldagsfirandet 2018 som bestod av: skidsprint, invigning Hälsans
stig, orientering, Kulturskolans dag, traditionellt firande i
hembygdsparken
 Kultur- och fritidsnämnden var huvudsponsor för Musik i Gästis den 30
maj
 HBTQ-utbildning, drygt 20 personer från kultur- och fritid deltog
 Mjölby stad firar 100 år 2020, kultur- och fritid har fått uppdrag från
kommunledningen att jobba med detta
 Världens sommarkul, en familjedag med aktiviteter och dans med mera,
arrangerades den 9 juni i hembygdsparken. Ett samarrangemang mellan
flera aktörer
 Sommarlovsaktiviteter 2018. Broschyrer kördes ut till samtliga skolor i
fredags
 Allmänt om kultur
o Skaparverkstan
o Lindbladsdagen 16 juni
o Ungdomssatsning, hiphop – musik- och låtskrivande tillsammans
med hiphop artist
o Nycirkusföreställning den 31 augusti, samma kväll som kräftfisket
o Ungdomsfestival 1 september
o Barnkultur i skolan (skapande skola)
o Kultur för äldre
o Konstinventering
o Minnesgåva
o Kulturarv
o Kultur på recept (må bra med kultur)
o Utställningsverksamhet
o Elefantupploppet
Elin Bäckström (S), lämnar information om:
 Samrådsmöte kultur den 17 maj.
o Konst i offentlig miljö. Regionen berättade om hur de jobbar med
konst inom vården. Vissa kommuner utser en lokal konstnär till
projektledare.
o Ny kulturplan ska tas fram

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31 fortsättning
Anneli Sjöstrand (C), lämnar information om:
 Anneli och Kjell representerade vid invigningen av den nya
Pump-track banan.
 Anneli och Fredrik Bertilsson (SD), var på kontaktpolitikerträff i
Mantorp. En lajvgrupp spelade upp ett lajvspel.
 kontaktpolitikerträffen på biblioteket i Mjölby
 Anneli och Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande var
inbjudna till träff med Mjölby kulurråd. Där framkom önskemål om
ett ”Kulturens Hus” samt en idé att ha en utställningslokal i Gallerian.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2016:120

Utredningsuppdrag - drift av fritidsanläggningar
Bakgrund
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-01-30, § 9 fick kultur- och
fritidsförvaltningen nämndens uppdrag att, tillsammans med service- och
teknikförvaltningen, utreda driften av fritidsanläggningar. Syftet skulle vara att
utreda konsekvenserna av att ansvaret för driften av fritidsanläggningar ligger
direkt under kultur- och fritidsförvaltningen.
Samma uppdrag gavs av tekniska nämnden till service och teknikförvaltningen.
Under arbetets gång 2017 slutade ett antal nyckelpersoner (avdelningschefer på
fastighet och gata/park) på service- och teknikförvaltningen, varför uppdraget fick
läggas ”på is”. Arbetet återupptogs 1 april 2018.
Sammanfattning
Service- och teknikkontoret har redovisat faktaunderlag för delar av kultur- och
fritidsförvaltningens hyresobjekt, som visar på de resurser som idag avsätts för
underhåll och skötsel. Den samlade bilden är att ”stordriftsfördelar” skulle gå
förlorade om ansvaret för driften av kommunens anläggningar delades och
driftsansvaret delvis lades på kultur- och fritidsförvaltningen. Detta bedöms
medföra betydande ekonomiska negativa konsekvenser. En annan negativ
konsekvens är också ökade svårigheter till 100 % tjänstgöringsgrad för
driftspersonal.
Under 2017 genomfördes ett flertal möte med nyckelpersoner på våra båda
förvaltningar. Frågor som diskuterades var exempelvis:
 Möjligheten att samarbeta kring maskinpark
 Våra gemensamma ”kunder”
 Hur tydliggör vi gränsdragningslistor så att vi har samma syn på
kvalitetsnivåer
 Drift- och skötselplaner
 Driftsmöten/brukarmöten/fastighetssyner
 Service och teknikförvaltningens organisation (ansvar, kontaktytor etc.)
 Informationsflöden kring fel och brister, underhållsplaner etc.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att samarbetet, informationsutbytet och
tydligheten vad gäller gränsdragning av ansvar, under 2017 och början av 2018
blivit avsevärt bättre. Nya personer på såväl ansvarsposter/chefer som
driftpersonal har anställts på service- och teknikförvaltningen, vilka i hög grad
bidragit till denna förbättring. Detta konstaterande tillsammans med ovan
beskriven problematik (”stordriftfördelar”, hela tjänster, maskinpark mm.),
medför att vi på kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att driften av kultur- och
fritidsförvaltningens anläggningar/hyresobjekt även fortsättningsvis ska
organiseras hos service- och teknikförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32 fortsättning
Beslutsunderlag
Missiv, kultur.- och fritidsförvaltningen, 2018-05-29
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner genomförd utredning och förslaget
att service och teknikkontoret även i fortsättningen ansvarar för driften av
kultur- och fritidsanläggningar.

___
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:77

Medborgarförslag Kallbadhus vid Svartå strand - svar på remiss
Bakgrund
Håkan Wass har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att Mjölby kommun
ska bygga ett kallbadhus. Kommunstyrelsen önskar få kultur- och fritidsnämndens
synpunkter på förslaget senast 2018-10-31
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till alla förslag som i sin förlängning
erbjuder aktiviteter som främjar kommuninnevånarnas folkhälsa. Frågan är vad
man ska satsa pengar på i förhållande till uppskattad nyttjandegrad,
”folkhälsoeffekt” och utifrån det kommunen redan kan erbjuda i form av samma
eller liknande aktiviteter.
I den investeringsbudget som föreslagits, från kultur- och fritidsnämndens sida,
för 2019-2021, finns satsningar på idrottshall i Mantorp, upprustning av ishallen,
liten scen för kultur, nytt motionsspår i Mantorp, nya aktivitetsplatser och en
ersättning för den Skatehall som kommer rivas till förmån för bostäder i Mantorp.
Samtliga dessa objekt bedöms ha en betydligt större nyttjandegrad och ur
ekonomisk synvinkel vara mera motiverade i förhållande till ett kallbadhus vid
Svartå strand.
Idag erbjuds kallbad i Lundbybadet, dock med en mycket begränsad användning.
Möjligheter finns också att använda Skogssjöns friluftsbad med bastu i
servicebyggnaden, som ett ”kallbad”. Skillnaden är att bastu/badare här får
promenera ner till badet som ligger ca 50 m från servicebyggnaden/bastun.
Planer finns i samband med utbyggnaden av Svartå strand, att anlägga ett
utomhusbad (motsatt sida mot Lundbybadet). Detta kanske också i viss mån kan
användas som en plats där man kan ta sig ett kallbad.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-05-29
Remiss, kommunstyrelsen, 2018-05-04
Protokollsutdrag, KF § 53, 2018-04-24
Inlämnat medborgarförslag, 2018-03-26
Beslut
1.

Kultur-och fritidsnämnden föreslår avslag på medborgarförslaget med
motivering enligt texten under rubriken sammanfattning.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:61

Medborgarundersökningen 2017 - remissvar kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Hösten 2017 genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Mjölby
kommun en medborgarundersökning.
Samtliga nämnder ges nu i uppdrag att skriftligen besvara nedanstående
frågeställningar.
1.

Vilka slutsatser drar nämnden av resultatet från
medborgarundersökningen år 2017? Planeras eller pågår det aktiviteter
med koppling till resultatet?

2.

Vilka synpunkter från medborgarna anser nämnden särskilt bör bemötas?
Ge gärna förslag på hur.

Sammanfattning
1. Kultur- och fritidsnämndens slutsatser:







Glädjande att återigen konstatera att medborgarna anser att bl.a
fritidsmöjligheter bör prioriteras om Mjölby kommun ska vara en bra plats
att leva och bo på.
Tyvärr begränsade möjligheter att påverka nöjesutbudet, som är den
faktor som får absolut lägst betyg. Gehör för nämndens förslag i 2019-2021
års investeringsbudget om en liten scen/black box, skulle kunna innebära
en ”uppryckning”.
Glädjande att utrikesfödda är den mest nöjda gruppen med kommunens
fritidsmöjligheter.
Konstaterar att gruppen som är minst nöjda (ungdomar 18-24 år), tyvärr
inte attraheras av det utbud kommunen erbjuder. En faktor som bör finnas
med i planeringsarbetet framöver.
Glädjande att idrotts- och motionsanläggningar är en av kommunens
verksamheter medborgarna anser ska prioriteras.

2. Planerade eller pågående aktiviteter:



Justerandes sign

Planerar för Mjölby stads 100- årsjubileum 2020
Inrättad funktion som fritidslots, med bl.a. som uppgift att förbättra
utrikesföddas möjligheter att utöva kultur- och fritidsaktiviteter.

Utdragsbestyrkande
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§ 34 fortsättning
3. Synpunkter från medborgarna som nämnden anser särskilt bör bemötas och
förslag på hur.









Flera synpunkter på tider för motionssim, trångt i bassängen, rabatter,
särskilda tider för seniorer etc. i Lundbybadet. Våra besökare på badet bör
i ökad omfattning uppmanas att lämna sina synpunkter direkt till badet.
Då kan man få en snabb återkoppling och möjligheten att tillgodose
önskemål undersöks och återkopplas direkt till besökaren.
Synpunkter på utegym. På hemsidan upplysa om att det ingår sådana
projekt i den långtidsplan över aktivitetsplatser som är på väg att
upprättas.
Synpunkter på att kommunen bör bygga en boulehall. Vi bör informera
om att vi kommer att utreda detta och komma med förslag i kommande
investeringsplaner.
Synpunkt om fritidsfiske i stadskärnan. Information och marknadsföring
vid ett positivt beslut i Tekniska nämnden på inlämnat medborgarförslag.
Synpunkt om gång- och cykelväg längs med Trumpetarevägen i Mantorp.
I samband med uppförande av nya idrottshallen i Mantorp, kommer
frågan att utredas. Återkoppling via hemsida och särskild information om
hur byggandet av idrottshallen fortskrider.
Synpunkter om skötselnivå vid motionsspår. Undersöka om vi kan höja
kvalitetsnivån. Om det är möjligt utifrån ekonomiska prioriteringar
genomföra detta och informera via hemsida och skyltning vid spåren.

Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-04-12
Remiss, kommunledningskontoret, 2018-03-29
Handlingsplan för redovisning (bilaga), 2018-03-29
Resultat medborgarundersökningen i Mjölby kommun år 2017
Öppna svar från medborgarundersökningen (bilaga)
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden antar texten under rubriken sammanfattning
som nämndens svar på remissen, Medborgarundersökning 2017

___
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Akten
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Dnr KOF/2018:80

Motion angående pristävling om idéer för användning av Rådhuset i Skänninge
– svar på remiss
Bakgrund
Liberalerna har genom Curt Karlsson lämnat in en motion om att anordna en
pristävling om användningen av Rådhuset i Skänninge.
Kommunstyrelsen har fått motionen för beredning och skickat frågan på remiss till
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för utlåtande.
Sammanfattning
Rådhuset har under många år huserat både kommunens turistbyrå och
hembygdsföreningen S:ta Ingrids Gille. Föreningen driver på uppdrag av Mjölby
kommun museigårdarna i Skänninge samt Skänninge rådhus. De svarar för vård
av anläggningarna, museiverksamhet samt diverse arrangemang. På grund av
tillgänglighetskrav flyttade turistbyrån ut ur en liten del av lokalen 2017. De rum
som turistbyrån använde togs över av hembygdsföreningen och har blivit en
naturlig fortsättning på muséumverksamheten i resten av huset. Rådhuset i sig ska
inte ses som en egen separat enhet utan ingår i en helhet av museiverksamhet – Ett
slags kulturreservat.
”Den historiska aspekten är viktig för förståelsen av den egna närmiljön och därmed också
viktig för vår livskvalitet” står det i Mjölby kulturarvsplan som antogs av
kommunfullmäktige 2010. S:ta Ingrids Gille ansvarar för mycket av ortens
historiska samlingar och lyfter på så sätt fram kommunens specifika identitet.
Rådhuset fungerar som Skänninges stadsmuseum. Här kan man se Skänninge och
rådhusets historia inte bara i form av texter och bilder utan även
modeller. Förutom arkeologiska fynd från utgrävningar i Skänningeområdet finns
här konst och skulpturer, ett hembygdsbibliotek samt ett arkiv med fotografier och
filmer som möjliggör forskning.
I rådhuset kan man alltså se många föremål, gå på guidade visningar, lyssna på
föreläsningar och konserter. Det händer även att vigslar sker inne i självaste
rådhussalen. Föreningen har fastställda öppettider i rådhuset men håller även
öppet efter specifika önskemål från allmänheten. Dessutom är rådhuset
tillsammans med övrig museiverksamhet öppet under Nationaldagen, Birger Jarloch Lindbladsdagen. S:ta Ingrids Gille har tidigare tagit fram digitala
mobilvandringar över Sjölingården och hela museiområdet. Processen med en
digital mobilvandring för rådhuset har precis börjat och kommer att göra rådhuset
mer tillgängligt för kulturintresserade.
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§ 35 fortsättning
Kultur- och fritidsförvaltningen är mycket nöjd med de aktiviteter som sker i
rådhuset och att hembygdsföreningen följer kulturarvsplanens ambition att göra
vår historia och vårt kulturarv levande. Av den anledningen ser vi därför inte
någon anledning att tävla om på hur rådhuset ska ”nyttiggöras” eller ge
allmänheten möjlighet att ha synpunkter på hur hembygdsföreningen driver
verksamheten på plats idag.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-05-29
Remiss, kommunstyrelsen, 2018-05-14
KF § 55 Rådhuset i Skänninge, protokollsutdrag, 2018-04-24
Inlämnad motion från Liberalerna, 2018-04-22
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen avslå motionen
angående pristävling om idéer för användning av Rådhuset i Skänninge,
med motivering enligt texten under rubriken sammanfattning

___
Protokollsanteckning
Liberalerna uppskattar det arbete som hembygdsföreningen gör i Rådhuset i
Skänninge. Vi är dock även fortsättningsvis bekymrade över tillgängligheten i
lokalerna, då alla utifrån de fysiska begränsningarna som finns inte har möjlighet
att ta del av verksamheten.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr KOF/2018:84

Revidering taxor och avgifter
Bakgrund
I samband med att kultur- och fritidsnämnden 2017-12-18 beslutade om nya
bidragsregler för ideella föreningar, beslutades också att ge kultur- och
fritidsförvaltningen uppdraget att under 2018 ta fram förslag till nya taxor och
avgifter.
Sammanfattning
Gällande taxor och avgifter har inte förändrats sedan 2013. I kultur- och
fritidsnämndens budget uppräknas budget för intäkter med fastställd procentsats
varje budgetår. Sedan 2013 har intäktsbudgeten fram till dags datum höjts med ca
10 %. En generell höjning av samtliga taxor är därmed nödvändig för att kulturoch fritidsnämndens intäktsbudget även fortsättningsvis skall kunna vara i balans.
En generell höjning föreslås därmed med ca 10 %. Översynen har också inneburit
vissa förslag till korrigeringar avseende objekt samt att vissa delar av
uthyrningsförutsättningarna föreslås förändras. Bifogas förslag – taxor och avgifter
2018 innehållande vilka delar som föreslås förändras och där förslag till
förändringar/uppgradering mellan gamla och förslaget till nya taxor framgår.
En ny del som föreslås är att privatpersoner mantalsskrivna i Mjölby kommun, ska
kunna hyra till samma taxa som föreningar.
Beslutsunderlag
Missiv, kultur- och fritidsförvaltningen, 2018-06-04
Taxor och avgifter 2018 utredning, 2018-06-04
Beslutsgång
Fredrik Bertilsson (SD), yrkar bifall till liggande förslag.
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningens förslag
till nya taxor och avgifter, vilka gäller från 1 juli 2018.
2.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidsförvaltningen
att genomföra en översyn av taxor och avgifter vartannat år med start år
2020.

___
Beslutet skickas till:
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Lokalbokningen, FRI
Akten
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Dnr KOF/2017:128, KOF/2017:85, KOF/2018:76,
KOF/2018:78, KOF/2018:79, KOF/2018:83

Meddelanden/kännedomsärenden
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser och information föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
KF § 43 Tilläggsbudget 2018, 2018-04-24
Antagna riktlinjer för arbetsmiljö, KS § 280, 2017-12-06
KF § 45 Revisionsplan Mjölby 2018, 2018-04-24
Revisionsplan 2018 Mjölby kommun, 2018-02-13
Inkommen skrivelse ”Rädda cirkuskulturen”, 2018-03-24
Svar på skrivelse ”Rädda cirkuskulturen”; 2018-05-08
KS § 99 Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen, 2018-05-02
Antagna Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen, 2018-05-02
KF § 64 Alkohol och droger på arbetsplatsen upphävande av policy från 2008,
2018-05-22
KF § 65 Infarter till Klämmestorpsområdet, svar på motion, 2018-05-22
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Akten
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