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Plats och tid

Sammanträdesrum Högby, stadshuset, klockan 13:30- 14:20

Beslutande

Kristin Kellander (L),ordförande
Rainer Fredriksson (S)
Jenni Bäck (M)
Elin Bäckström (S)
Johannes Lindberg (L)
Jan Björfeldt (MP), ersätter Anneli Sjöstrand (C)
Fredrik Bertilsson (SD), ersätter Sara Åberg (SD)

Ersättare

Bjarne Sjögren (S)
Kent Kärrlander (S)
Eva Lennartsson (M)

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Marie Ljung, enhetschef Lundbybadet §§ 37-40

Utses att justera

Jenni Bäck (M)

Justeringens
plats och tid

Förvaltningskontoret 2020-11-16 klockan 16:00

Justerade paragrafer

§37- §48

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Kristin Kellander (L)
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Jenni Bäck (M)
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§ 37
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Dnr KOF/2020:113

Padelbanor vid Klämmestorpsskolan - beslut
medborgarförslag
Bakgrund
Daniel Milton föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanorna vid
Klämmestorpsskolan i Mantorp byggs om till padelbanor.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen anser förslaget är bra. En anläggning i kommunal
drift skulle öka möjligheter för framförallt barn och unga att pröva på sporten till
en rimlig kostnad. Placeringen vid Klämmestorps idrottsanläggning i Mantorp (i
anslutning till Klämmestorpsskolan) kan vara en lämplig plats i just Mantorp för
en sådan anläggning.
Kultur- och fritidsförvaltningen ser det dessvärre inte möjligt i nuläget att
prioritera uppförande av padelbana vid Klämmestorps idrottsanläggning i
investeringsbudgeten inom planperioden 2022-2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Kommunfullmäktiges beslut § 96/2020-09-29
Medborgarförslag, 2020-07-27
Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet men har inte svarat på
inbjudan.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att uppföra padelbanor
vid Klämmestorps idrottsanläggning i Mantorp

___

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:114

Skatepark västra Mjölby - beslut medborgarförslag
Bakgrund
Henrik Lindbom föreslår i ett medborgarförslag att en skatepark anläggs i västra
Mjölby.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och
teknikförvaltningen utifrån en långtidsplan över lämpliga aktivitetsplatser runtom
i kommunen. Planen kartlägger 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.
En skatepark är en av möjliga friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken
”aktivitetsplatser” och medborgarförslaget från Henrik Lindblom tas med att
beaktas i ovan nämnda planering som ett exempel på val av plats och aktivitet.
En skatepark är ett exempel på aktivitetsplatser som väl överensstämmer med de
friskvårdssatsningar riktade mot i huvudsak barn- och unga, som kultur- och
fritidsnämnden vill prioritera. Förvaltningens bedömning är dock att det i nuläget
inte är möjligt att prioritera en sådan satsning inom planperioden 2022-2024.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Kommunfullmäktiges beslut § 93/2020-09-28
Medborgarförslag, 2020-08-17
Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet men har inte svarat på
inbjudan.
Beslut
1.
___

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget om att uppföra en skatepark i
västra Mjölby

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:99

Förändrade priser på Lundbybadet
Bakgrund
Prislistan gällande Lundbybadets entréalternativ och uthyrningar har inte justerats
sedan Mjölby kommun tog över driften efter Medley 2013. Genom åren har mindre
korrigeringar av entrépriser gjorts, lagts till eller tagits bort.
Sammanfattning
I samband med denna översyn föreslås att avgifter prisjusteras med samma
uppräkningsprocent som budget justerats med för kultur- och
fritidsförvaltningens intäkter. Fortsättningsvis bör prisöversyn genomföras
vartannat år även på Lundbybadet, så som förvaltningens övriga taxor ses över.
Ta bort och lägga till alternativ:
Ta bort alternativet halvårskort för ungdom (16-25 år), alla tider.
Lägga till månadskort som alternativ för pensionär/studerande (intyg krävs), alla
tider. 20 % rabatt på ordinarie månadskort för vuxna
Uppsägningstiden på två (2) månader vid tecknande av autogiro stryks och
avtalsvillkoren vid autogiro ändras. Vid uppsägning före den 15:e i månaden dras
inte nästkommande månads avgift. Vid uppsägning från och med den 16:e i
månaden dras avgiften för kommande månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-23
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastslår de nya entrépriserna och taxorna att
gälla från 1 januari 2021.

2.

Halvårskort för ungdom (16-25 år) alla tider, tas bort från prislistan.

3.

Månadskort för pensionär/studerande, alla tider, läggs till i prislistan.

4.

Uppsägningstiden vid tecknande av autogiro stryks. Avtalsvillkor vid
autogiro ändras enligt förslaget.

5.

Lundbybadets avgifter prisjusteras vartannat år med samma
uppräkningsprocent som budget justeras med för kultur- och
fritidsförvaltningens intäkter.

___
Beslutet skickas till: Akten, Lundbybadet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:117

Kvalitetsdeklaration för Lundbybadet - beslut
Bakgrund
Kommunfullmäktige har bestämt att det är de politiska nämnderna som fattar
beslut om kvalitetsdeklarationer. Kvalitetsdeklarationer är en del i kommunens
verksamhetsutveckling. Kvalitetsdeklarationen är ett "kvitto" där tre parter kunder, politiker och tjänsteperson, skriftligen blir överens om vad som gäller för
en kommunal tjänst.
Sammanfattning
Kvalitetsdeklarationen förtydligar Lundbybadets uppdrag.
Vad man som kund kan förvänta sig av verksamheten samt vad man som kund
förväntas göra för att kvaliteten ska uppnås.
Samspelet mellan personal som jobbar på Lundbybadet och besökaren avgör hur
väl vi lyckas tillhandahålla en fin anläggning för allas bästa.
Deklarationen anger även vart man kan vända sig med frågor, synpunkter och
klagomål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-05
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer kvalitetsdeklarationen för
Lundbybadet.

___
Beslutet skickas till:
Lundbybadet
Hemsidan
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:1

Anmälan 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 redovisade punkter
1.2 Anställningar, rapporterat av enhetschef Lundbybadet
2.4 Tecknande av avtal, rapporterat av förvaltningschef
2.6 Beslut om föreningsbidrag, rapporterat av förvaltningschef
2.7 Beslut om bidrag avseende arrangemang, rapporterat av förvaltningschef
3.12 Beslut om kassering av trasig och utsorterad konst, rapporterat av
förvaltningschef
4.1 Beslut i brådskande ärenden, rapporterat av ordföranden
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-05
Förteckning för perioden 9 september – 5 november .
Beslut
1.
___

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-11-16

§ 42

Sida

8 (15)

Dnr KOF/2020:115

Sammanträdestider kultur- och fritidsnämnden 2021 - beslut
Bakgrund
Inför varje kalenderår fastställer kultur- och fritidsnämnden en sammanträdesplan
för kommande år. Sammanträdestiderna är anpassade till mål- och
budgetprocessen för 2021.
Sammanfattning
Sammanträdesplan 2021:
Måndag 15 februari
Måndag 22 mars
Måndag 10 maj
Måndag 14 juni
Onsdag 8 september
Måndag 15 november
Måndag 13 december
Sammanträdena börjar klockan 13.30.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-26
KF 2020-10-20/§1 20 Kalendarium för kommunfullmäktige 2021
KF 2020-10-20/§ 121 Sammanträdestider kommunfullmäktige 2021
KS 2020-09-30/§ 151 Sammanträdestider KF, KS och utskott 2021
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdestiderna för 2021.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Hemsidan
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:141

Lokalbehovsplan kultur- och fritidsförvaltningen 2021
Bakgrund
Varje förvaltning i Mjölby kommun ska enligt kommunens nya modell för
lokalförsörjning, upprätta en årligen reviderad lokalbehovsplan. I
lokalbehovsplanen redovisas kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet i
befintliga lokaler samt en nulägesanalys om hur ändamålsenliga lokalerna är.
Lokalbehovsplanen innehåller dessutom förvaltningens nya lokalbehov, planerade
verksamhets- och lokalförändringar på kort och lång sikt. Denna lokalbehovsplan
är en bilaga till huvudrapporten - Lokalförsörjningsplan Mjölby kommun 20212030.
Lokalbehovsplanen utgör också en viktig komponent i upprättande av förslag till
investeringsbudget.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till lokalbehovsplan för 2021 tillsänds
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande rutiner för kommunens
lokalförsörjning i framtiden godkänna planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Lokalbehovsplan 2021, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-10-16
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastslår upprättad lokalbehovsplan för 2021.

___

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:12

Utveckling av motionsspår och vandringsleder i Mjölby
kommun – återrapportering uppdrag kommunstyrelsen
Bakgrund
I samband med budgetarbetet inför 2020, äskade kultur- och fritidsnämnden
investeringsmedel för en vandringsled mellan Mjölby och Sya. Äskandet avslogs,
men i samband med beslutet gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag
att i sin tur uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att i rapportform beskriva
en ”samlad bild” över hur kommunen vill utveckla sina motionsspår och
vandringsleder i hela kommunen
Sammanfattning
En ”samlad bild” över hur kultur- och fritidsnämnden vill utveckla kommunens
motionsspår och vandringsleder är upprättad. Rapporten beskriver nuläge och en
önskad utveckling för varje enskilt objekt. Den innehåller också en
sammanställning av förslag till framtida utveckling av motionsspår och leder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Rapport, utveckling av motionsspår och vandringsleder i Mjölby kommun, 202010-15
Uppdragsbeskrivning från kommunstyrelsen, 2019-06-18
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastslår upprättat förslag till utveckling av
motionsspår och vandringsleder i hela Mjölby kommun med förändring
av punkt 6.1 på sidan 16 i rapporten. Punkt 4 stryks och ska ingå i punkt 1.

2.

Kultur- och fritidsnämnden återrapporterar uppdraget gällande
utveckling av motionsspår och vandringsleder i hela Mjölby kommun till
kommunstyrelsen.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:140

Investeringsbehov kultur- och fritidsnämnden 2022-2024

Bakgrund
Enligt gällande process för investeringsbudget, har kultur- och fritidsförvaltningen
tagit fram förslag till investeringsbehov för perioden 2022-2024. De objekt
förvaltningen föreslår framgår under rubriken ”Sammanfattning” enligt nedan.
Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om vilka investeringsobjekt inom
nämndens ansvarsområde man vill ska ingå i kommunens totala investeringsplan
för perioden 2022-2024. Varje föreslaget investeringsobjekt åtföljs av en
behovsbeskrivning framtagen enligt förteckningen nedan.
I behovsbeskrivningarna redovisade driftkostnadskonsekvenser, är preliminära
summor. Exakta kalkyler fastställs i ett senare skede.
Sammanfattning
De investeringsobjekt som kultur- och fritidsförvaltningen föreslår inom
planperioden 2022, är:
2022
Inget investeringsbehov
2023
Aktivitetsplats
Omlokalisering Lundbyvallen
2024
Ersättning motionsspår Lundbyvallen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-29
Investeringsbehov KoF 2022-2024 (Excel), 2020-11-05
Behovsbeskrivning, omlokalisering Lundbyvallen, 2020-11-03
Behovsbeskrivning, aktivitetsplats 2023, 2020-11-04
Behovsbeskrivning, ersättning motionsspår Lundbyvallen, 2020-11-04
Beslut

___

1.

Kultur- och fritidsnämnden antar redovisade förslag till investeringsobjekt
för perioden 2022-2024.

2.

Kultur-och fritidsförvaltningens upprättade behovsbeskrivningar
godkänns av kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

§ 46

Sammanträdesdatum

2020-11-16

Sida

12 (15)

Dnr KOF/2020:41

Ekonomisk uppföljning - bokslutsprognos per 31 oktober 2020
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per 31 oktober 2020 redovisas.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per 31 oktober 2020 visar ett
underskott på totalt 660 000 kronor. Den största avvikelsen redovisas för
budgetverksamheten ”fritid” som noterar underskott med totalt 1 535 000 kronor.
Underskottet är i sin helhet kopplat till konsekvenser med anledning av Corona
pandemin. Lundbybadet redovisar, som en följd av de senaste
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och regionen, stora
inkomstbortfall då anläggningen för närvarande inte kan hållas öppen för
allmänheten. Intäkterna på badet beräknas uppgå till 3 064 000 kronor mindre än
budgeterat. Även intäkter för uthyrning av idrotts- och kulturanläggningar
minskar och beräknas inte nå budgeterade belopp. Även verksamhet vid
Skogssjön beräknas generera ett mindre underskott. Nämndens prognostiserade
totala underskott lindras av att flera begränsningar i verksamheterna har gjorts
vilket till viss del genererar lägre kostnader. I synnerhet noteras minskade
personalkostnader och lägre verksamhetskostnader. Budgetverksamheterna
”nämnd och administration” och ”kultur” prognostiserar båda överskott som en
följd av ovan redovisade åtgärder.
I prognosen finns medel upptagna för att finansiera den tillfälliga bidragsform
som inrättats till följd av pandemin. Totalt 1 200 000 kronor är budgeterat för
ändamålet.
Då prognostiserat underskott i sin helhet är föranlett av konsekvenser på grund av
Corona pandemin ser inte förvaltningen några möjligheter att via ytterligare
åtgärder nå ett nollresultat.
Investeringarna beräknas uppgå till totalt 776 000 kronor mot budgeterade 800 000
kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-12
Bokslutsprognos per 31 oktober 2020
Månadsprognos september 2020, 2020-10-13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46 fortsättning
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer upprättad bokslutsprognos per 31
oktober 2020.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Information (muntlig)
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande
rapportering.
Beslutsunderlag
Tjänstepersoner från förvaltningar lämnar information om:
•

Rapport kring Coronaläget i verksamheterna
Sjukfrånvaroläget lite ansträngt i våra verksamheter. Vi klarar av att
upprätthålla verksamheten ”tack vare” de skärpta restriktioner som råder
för bad och biblioteksverksamhet. Vi upprätthåller dock inplanerad
verksamhet för barn- och ungdomar upp till 15 år. Vi har också på
biblioteket fortsatt service med utlåning genom s.k. ”Take away”
verksamhet. Vi tillåter också enskilda, genom bokning utnyttja bibliotekets
datorer för viktiga ärenden. Respektive Riskbedömning uppgraderas efter
nuläget.

•

Taxor och avgifter från 2021
Utredning pågår. Vi kommer kunna lägga fram ett förslag till nämndens
decembersammanträde.

•

Särskilt föreningsstöd Corona
Ansökningstiden gick ut 1 november. 40 föreningar ansökte med ett
totalbelopp på cirka 4,8 miljoner kronor.

•

Beställning av utegym till Vifolkavallen är gjord enligt gällande rutiner till
fastighetsavdelningen på service- och teknikförvaltningen.

•

Jubileumsboken Mjölby 100 år som kommunstyrelsen uppdragit till
kultur- och fritidsförvaltningen är nu klar. Boken finns att köpa för 100
kronor.

•

Internkontrollplan inför 2021, nämnden ombeds inkomma med förslag
o Förslag – föreningars inlämnande av uppgifter/underlag (förslag
förankrat med ärendeberedningen).

Beslut
1.

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

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:39, KOF/2019:141, KOF/2020:120,
KOF/2020:138, KOF/2020:4, KOF/2020:41,
KOF/2020:64

Meddelanden
Bakgrund
Redovisning av inkomna skrivelser, rapporter och beslut från andra instanser
föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Handlingar som är ställda till nämnden
Kontrollrapport – offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Träffpunkt
Väderstad, dnr 2020:120
Beslut KF § 109/2020-09-29 Begäran om entledigande från kultur- och
fritidsnämnden, dnr 2020:4
Beslut KF § 114/2020-09-29Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämnden, dnr 2020:4
Beslut KS § 121/2020-08-26 Redovisning till kommunstyrelsen med anledning av
underskott vid bokslutsprognos 2020-04-30, dnr 2020:41
Beslut KS § 185/2020-10-14 Bidrag till föreningar på grund av Coronapandemin,
dnr 2020:64
Handlingar/protokollsutdrag som är expedierade till samtliga nämnder
Beslut KF § 85/2020-09-29 Mjölbyförslaget ny hantering av medborgarförslag,
dnr 2020:4
Beslut KS § 154/2020-09-30 Val av firmatecknare för mandatperioden 2019-2022 –
revidering, dnr 2020:4
Beslut KS § 123/2020-08-26 Tillsättning av Dataskyddsombud, dnr 2018:139
Beslut KS § 187/2020-10-14 Kommungemensamma internkontrollmoment 2021,
dnr 2020:138
Beslut KS § 150/2020-09-30 Delårsuppföljning av kommungemensamma
internkontrollplan 2020, dnr 2019:141
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

