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Plats och tid

Stadshuset, sammanträdesrum Högby, klockan 13:30- 15:30
Ajournering klockan 15.20-15.25

Beslutande

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

Ersättare

Bjarne Sjögren (S), deltar via Skype
Eva Lennartsson (M), deltar via Skype

Övriga deltagande

Ulf Johansson, förvaltningschef
Liselott Björkman, sekreterare
Kjell Karlsson, ekonom
Lena Lindgren, kultur- och fritidsstrateg § 32 (del av)

Utses att justera

Jenni Bäck (M)

Justeringens
plats och tid

Förvaltningskontoret 2020-09-10 klockan 08:00

Justerade paragrafer

§28- §36

Underskrifter

Sekreterare

Liselott Björkman
Ordförande

Kristin Kellander (L)
Justerande

Jenni Bäck (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Förvaringsplats
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Underskrift
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Liselott Björkman
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Dnr KOF/2020:83

Utegym vid Vifolkavallen - beslut medborgarförslag
Bakgrund
Anders Davidsson föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs vid
Vifolkavallen. Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget ska beredas och
beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med service och
teknikförvaltningen.
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.
Utegym är en av möjliga friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken
”aktivitetsplatser” och medborgarförslaget från Anders Davidsson tas med att
beaktas i ovan nämnda planering som ett exempel på val av plats och aktivitet.
Någonstans i Mjölby tätort är en trolig placering av ”aktivitetsplats”, när
ekonomin i form av investeringsbudget så tillåter.
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
Tjänsteskrivelse, 2020-08-07
KF §72, Utegym vid Vifolkavallen – beredning medborgarförslag, 2020-06-09
Inlämnat medborgarförslag, 2020-04-09
Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet men har inte möjlighet att
närvara.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar med sig medborgarförslaget om utegym
vid Vifolkavallen, i ovan nämnda planering som ett exempel på val av
plats och aktivitet.

___

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:84

Elljusspår i Mantorp - beslut medborgarförslag
Bakgrund
Emma Hertzman föreslår i ett medborgarförslag att ett elljusspår anläggs i
Mantorp. Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget ska beredas och beslutas
av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med service och teknikförvaltningen.
Sammanfattning
Rekreation i form av nyttjande av motionsspår är en ”vardagsnära” och enkel form
av motion/rekreation som är viktig för vardags-motionärer i alla åldrar. Genom
mätningar vet vi också att kommunens motionsspår används i stor omfattning och
därmed utgör en viktig komponent i kommunens arbete mot en förbättrad
folkhälsa. I Mantorp har utbyggnaden av Klämmestorpsområdet, med lekpark,
konstgräsplan och ny idrottshall inneburit en stor satsning, såväl för motionärer
som för de som tränar mera regelbundet i någon tävlingsidrott. Där är också sedan
länge ortens motions/elljusspår lokaliserat. Kultur- och fritidsförvaltningen är
överens med förslagsställaren att närhetsprincipen är viktig, och planerar därför
en utbyggnad av motionsspår i angränsning till de bostadsområden som byggs ut
och planeras för.
I Rydja/östra Olofstorp är det sedan början på juli månad i år, färdigställt en
”rundslinga” i form av en iordningställd stig, med flis från skogsavverkningen i
det nya bostadsområdet, som underlag. Slingan mäter ca 2 km och kan användas
som ett motionsspår. I Fallområdet, söder om järnvägsstation, finns ytterligare ett
motionsspår med i planeringsarbetet. Tyvärr har kommunen på grund av stor
belastning på investeringsbudgeten de närmaste åren, i nuläget, tvingats skjuta på
den utbyggnaden till efter 2023.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att beakta förslaget i fortsatt planering för
motionsspår i Mantorp
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-07
KF § 77, Elljusspår – beredning medborgarförslag, 2020-06-09
Inlämnat medborgarförslag, 2020-05-18
Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet men har inte svarat på
inbjudan.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden beaktar förslaget om ett nytt elljusspår i
Östra Olofstorp i fortsatt planering för motionsspår i Mantorp.

___
Beslutet skickas till: Förslagsställaren, Kommunfullmäktige, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-09-07

§ 30

Sida

5 (15)

Dnr KOF/2020:85

Utegym vid Skogssjön - beslut medborgarförslag
Bakgrund
Anna-Carin Svensson föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs vid
Skogssjön. Kommunfullmäktige har beslutat att förslaget ska beredas och beslutas
av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med service och teknikförvaltningen.
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.
Utegym är en av möjliga friskvårdssatsningar som sorterar under rubriken
”aktivitetsplatser” och medborgarförslaget från Anna-Carin Svensson tas med att
beaktas i ovan nämnda planering som ett exempel på val av plats och aktivitet.
Någonstans i Mjölby tätort är en trolig placering av ”aktivitetsplats”, när
ekonomin i form av investeringsbudget så tillåter.
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
Tjänsteskrivelse, 2020-08-07
KF § 79, Utegym vid Skogssjön – beredning medborgarförslag, 2020-06-09
Inlämnat medborgarförslag, 2020-06-02
Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet men har inte svarat på
inbjudan.
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar med sig medborgarförslaget om utegym
vid Skogssjön, i ovan nämnda planering som ett exempel på val av
plats och aktivitet.

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:1

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 redovisade punkter
1.2
Anställningar, redovisat av enhetschef bibliotek
1.4

Entledigande på egen begäran, redovisat av enhetschefer fritidsgårdar

2.4

Tecknande av avtal, redovisat av förvaltningschef, enhetschef kulturskolan
samt enhetschef Lundbybadet

2.6

Beslut om föreningsbidrag, redovisat av förvaltningschef

2.7

Beslut om bidrag avseende arrangemang, redovisat av förvaltningschef

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-08-26
Förteckning för perioden 20 maj – 1 juli 2020.
Beslut

___

1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2018:179, KOF/2020:93

Information
Sammanfattning
Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig och skriftlig information och
löpande rapportering. Förteckning över uppdrag/uppgifter som kultur- och
fritidsnämnden gett förvaltningen redovisas.
Beslutsunderlag
Uppdragslista kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-08-25
Handlingsplan fritidsgårdar och Lundbybadet (kost- och måltidspolicy),
2020-08-25
Tjänstepersoner från förvaltningen lämnar information om:
•
Rapport kring Coronaläget i verksamheterna efter sommaren.

Justerandes sign

•

Driftstörningar vid Skogssjön under sommaren. Öppettider har inte
kunnat hållas tillfredsställande på grund av sjukskrivningar som inte
funnits möjlighet att ersätta.

•

Bibliotekets Facebook kapat. Personuppgiftsincidentrapport har fyllts i
och rapporterats till dataskyddsombudet.

•

Aktivitetsplats 2020, förslag att återuppta planering av ny
aktivitetsplats 2020.

•

Lägesrapport Skateanläggning i Mantorp. Anbuden alltför höga, den
stora skillnaden i beräknad kostnad och anbud behöver undersökas.

•

Ny kommundirektör tillträder 1 oktober. Nuvarande kommundirektör
upprätthåller den vakanta tjänsten som teknisk chef i avvaktan på ny.

•

Kräftfiske 28 augusti, lyckat Corona anpassat arrangemang med nöjda
besökare och mycket kräftor.

•

Rapport från möte med KSAU angående tidigare minusprognos samt
diskussion om föreningsstöd med bakgrund av pandemin.

•

Stadsloppet inställt den 9 september. Nytt planerat datum är 5 maj
2021.

•

Kulturstrateg rapporterar kring de konstprojekt som planeras hösten
2020 och våren 2021. Artscape, med muralmålningar under hösten, är
ett stort regionalt projekt som genomförs i Mjölby, Linköping, Motala
och Åtvidaberg.

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 32
•

Nämndens sammanträde i oktober ställs eventuellt in som en del av
besparingarna 2020.

•

Regnbågsveckan vecka 40 ska genomföras, i år blir det ett Corona
anpassat program.

•

I samband med vandringens dag den 12 september invigs den nya
rundslingan Mjölby- Sya, som ingår i Östgötaleden. Invigning klockan
10 på Vifolkavallen i Mjölby och klockan 11 vid Sya skidstadion.

Beslut
1.

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

2.

Den årsvisa återrapporteringen till kultur- och fritidsnämnden gällande
handlingsplanen för kost- och måltidspolicyn behöver inte redovisas till
nämnden fortsättningsvis.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2019:91

Delårsuppföljning 2020-08-31, bokslutsprognos, åtaganden,
mått och nyckeltal
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden är ålagd av KS/KF att i samband med delårsbokslutet
innevarande år, redovisa en bokslutsprognos per 31 augusti. Nämnden ska också
redovisa hur arbetet med att uppnå åtaganden fortgår samt en prognos om de
beräknas uppfyllas till årets slut. Nämnden är på samma sätt ålagd att redovisa en
prognos för de antagna nyckeltalen samt i vilken grad man lyckats med
kommunens centrala internkontroll-moment för 2020.
Sammanfattning
Bokslutsprognosen visar ett resultat på +1 061 000 kronor. Budgetverksamheterna
Nämnd och administration respektive Kultur redovisar båda positiva prognoser
på 421 000 kronor respektive 1 069 000 kronor. Budgetverksamhet Fritid har en
negativ prognos på totalt 429 000 kronor.
Investeringarna beräknas uppgå till totalt 600 000 kronor mot budgeterat 800 000
kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningens prognos gällande 2020 års åtaganden, är att
endast tre av nämndens sex åtaganden för 2020 beräknas uppnås.
Coronapandemin har kraftigt begränsat kultur- och fritidsförvaltningens
möjligheter att arbeta med de aktiviteter som var planerade för att uppnå
nämndens åtaganden.
Uppföljningen av nyckeltal visar även de på en generell minskning. Nyckeltal som
är kopplade till besökssiffror är negativa i jämförelse med tidigare år. Prognosen
till årets slut blir mera osäker än tidigare år, då den till stor del beror på i vilken
grad våra besökare kan och vågar ta sig tillbaka till nämndes olika
verksamhetsområden.
Det kommungemensamma internkontrollmoment som ingår i
halvårsuppföljningen handlar om ” Har nämnden säkerställt att förvaltningen
följer den kommungemensamma riktlinjen för styrdokument?”. Det enda
dokumentet som upprättats och som ska följa kommunens styrdokument är
nämndens nya Biblioteksplan, vilken följer de direktiv som gäller.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-27
Bokslutsprognos per 2020-08-31 (delas ut på sammanträdet)
Åtagande halvåret 2020
Mått halvåret 2020
Nyckeltal halvåret 2020
Uppföljning kommungemensamma internkontrollmoment per 2020-08-31
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 33
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad bokslutsprognos per
2020-08-31.

2.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens
delårsuppföljning av mått, åtaganden och nyckeltal.

3.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av
kommungemensamma internkontrollmoment.

___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:82

Mål och budget 2021-2023, kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har utarbetat ett förslag till mål och budget för
2021-2023. Förslag på kultur- och fritidsnämndens åtaganden, mått och målvärden
2021, förändringar under perioden 2020-2022 och nyckeltal, redovisas i förslaget
enligt anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunfullmäktige har inom ramen för budgetarbetet 2021 beslutat minska
kultur- och fritidsnämndens ram med 1 791 tkr. Kultur- och fritidsförvaltningen
har, tillsammans med från nämnden utsedd politisk arbetsgrupp, tagit fram ett
förslag till hur effektivisering/ besparingsbetinget ska fördelas mellan kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområden.
Sammanfattning
Föreligger ett förslag på kultur- och fritidsnämndens åtaganden, mått och
målvärden för 2021. Nyckeltalen har reviderats något. Ett tidigare nyckeltal utgår
och det tillkommer tre nya.
Följande fördelning föreslås utifrån kultur- och fritidsnämndens
effektivisering/besparingsbeting fördelat på nämndens olika
verksamhetsområden:
Verksamhetsområde

Summa tkr

Förvaltning
Allmän kultur/fritid
Bidrag
Taxor och avgifter
Anläggningar
Studieförbund
Bibliotek
Kulturskola
Fritidsgårdar
Summa:

138
335
335
200
271
70
200
247
210
2 006

Summan för alla förslag uppgår till 2 006 tkr, vilket betyder att det i förhållande till
kultur- och fritidsnämndens minskade ram för 2021, finns en differens på 215 tkr.
Då den ekonomiska effekten av effektiviseringen/besparingen på flera av förslagen
är osäker, behövs differensen för att säkerställa förväntad effekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 34
Följande delar av effektiviserings/besparingsförslagen behöver utredas vidare.
Nämndens beslut i de fallen ska ses som ett inriktningsbeslut.
• Taxor och avgifter. Generell höjning mellan 10-20%.
Summa: 200 tkr
• Nytt avtal Ridanläggningen. Summa: 100 tkr
• Sammanslagning skol- och folkbibliotek i Väderstad.
Summa: 50 tkr.
• Sammanslagning turistbyrå och folkbibliotek i Skänninge.
Summa: 150 tkr.
• Kulturskolans bild och form till ny lokal. Summa: 10 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-20
Kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2021-2023
Riskbedömningar och handlingsplaner med anledning av besparingar
KF 2020-06-09/§ 62 Kommunmål, indikatorer, preliminära målvärden och
driftsramar 2021-2023
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritids-förvaltningens
förslag till mål och budget 2021-2023.

2.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslaget med åtaganden, mått och
målvärden för 2021.

3.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer föreslagen revidering av nyckeltal
för 2021.

4.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och förvaltningens förslag
till fördelning av effektivisering/ besparingsbeting för 2021.

5.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidsförvaltningen
att utreda vidare de delar av effektiviserings/besparingsförslagen som är
föremål för inriktningsbeslut

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KOF/2020:64

Föreningsstöd med anledning av Coronapandemin
Bakgrund
Coronapandemin drabbar samhällets alla delar och även för det ideella
föreningslivet får pandemin konsekvenser, dels i form av minskad eller helt
utebliven verksamhet, men även ekonomiskt genom i första hand minskade eller
uteblivna intäkter. Framförallt uteblivna/inställda arrangemang drabbar
arrangerande föreningar hårt. Kommunen har så här långt vidtagit vissa åtgärder i
form av generösa avbokningsregler för lokaler, möjlighet till anstånd med
hyresbetalning och slopade krav på föreningshandlingar för att underlätta för
föreningar i denna svåra situation. Utifrån föreningarnas ekonomiska situation ser
kultur- och fritidsförvaltningen att det finns behov av att även stödja föreningarna
ekonomiskt.
Sammanfattning
Enligt kultur- och fritidsförvaltningens bedömning behöver kommunen, utöver
redan vidtagna åtgärder, besluta om ytterligare åtgärder som ger föreningslivet
möjligheter att bibehålla den för kommunen så viktiga verksamheten hos våra
ideella föreningar och studieförbund.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår ett åtgärdspaket uppdelat på fyra delar:
•
•
•
•

Bidrag år 2021 som baseras på volym under föregående år inklusive
bidrag till studieförbund
Lokalsubvention
Tillfällig bidragsform för extraordinära kostnader eller inkomstbortfall
Stöd till arrangören av Skänninge Marken

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-27
Yrkanden
Fredrik Bertilsson (SD) yrkar på att summan, i förslag till beslut punkt 5, ändras
från 1 300 tkr till 1000 tkr. Bertilsson yrkar bifall till förslagen till beslut punkt 1-4.
Ajournering
Ajournering begärs klockan 15.20-15.25
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
liggande förslag och Fredrik Bertilssons (SD) förslag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
liggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 35
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer att de bidrag som baseras på volym
under föregående år inklusive bidrag till studieförbund, under år 2021,
betalas ut baserat på samma volym som föreningar redovisade år 2020
samt att bidragen till studieförbunden utbetalas enligt befintlig
beräkningsmodell.

2.

Kultur- och fritidsnämnden beviljar lokalsubvention med 50% av
hyresbeloppet för kvartal 2 till berörda föreningar.

3.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att fastställa
kriterier för tillfällig bidragsform för kompensation av extraordinära
kostnader eller inkomstbortfall förorsakade av pandemin under år 2020.

4.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att upprätta tillfällig
stödform för år 2020 till arrangören av Skänninge Marken.

5.

Kultur- och fritidsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att
ekonomiskt utrymme om totalt 1 300 tkr skapas i nämndens budget för år
2020. Nämndens egen budget tas i första hand i anspråk i den mån
utrymme finns vid bokslutet för år 2020. Nämndens upprättade
bokslutsprognos per 30 juni 2020 visar ett överskott på +473 tkr.
Hemställan avser därmed mellanskillnaden mellan 1 300 tkr och kulturoch fritidsnämndens resultat för budgetåret 2020.

Reservation
Fredrik Bertilsson (SD) reserverar sig mot beslut punkt 5 till förmån för sitt eget
yrkande.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr KOF/2019:142, KOF/2020:24, KOF/2020:4,
KOF/2020:41, KOF/2020:78, KOF/2020:89,
KOF/2020:94

Meddelanden
Sammanfattning
Redovisning av inkomna skrivelser, rapporter och beslut från andra instanser
föreläggs nämnden.
Beslutsunderlag
Handlingar som är ställda till nämnden
Månadsprognos juni 2020, kultur- och fritidsnämnden, dnr 2020:41
Rapport, simskola i förskoleklass 2019/2020, dnr 2020:89
Delegationsbeslut från miljökontoret, beslut om att lämna klagomål utan åtgärd
(Lunbybadet), dnr 2020:78
Meddelande – avregistrering av livsmedelsanläggning Kiosk Gästisparken,
KOF/2020:425
Kontrollrapport – offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Zenit, dnr 2020:94
Handlingar/protokollsutdrag som är expedierade till samtliga nämnder
KF 2020-06-09/§ 60, Revidering av huvudreglemente – deltagande på distans, dnr
2020:24, samt
”Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder”,
antagen 2020-06-09
KF 2020-06-09/§ 63, Investeringsbudget 2021-2023, dnr 2019:142
KS 2020-05-27/§ 99 Reviderad projektplan för ny Vision, dnr 2020:4
Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

___

Beslutet skickas till:
Akterna
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