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§ 46

Diarienummer:

Godkännande av dagordning
Bakgrund

Punkt 5. Strategi för turistinformation i Mjölby kommun, dnr 2021:96, stryks från
dagordningen.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner den nya dagordningen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Diarienummer: KOF/2021:48

Utveckling av Skogssjöområdet - beslut Mjölbyförslag
Bakgrund

Sara Alsén föreslår, i ett Mölbyförslag, flera insatser för att utveckla Skogssjöområdet. En
ny brygga vid sjöns östra sida, ett picknickbord utmed gula leden och ytterligare en
grillplats vid badet.

Sammanfattning

Länsstyrelsens reservatsföreskrifter för Skogssjöns naturreservat medger inte uppförande
av ny byggnad eller anläggning. För att uppföra den typen av anläggningar som föreslås,
måste dispens sökas och beviljas från Länsstyrelsen. Marken på den plats där brygga
föreslås, ägs inte av Mjölby kommun. Ägandeförhållandena, tillsammans med
Länsstyrelsens föreskrifter, medför att det inte är aktuellt att uppföra någon ny brygga,
eller picknickbord utmed gula leden i Skogssjön. En ny grillplats anser kultur- och
fritidsförvaltningen kan tillgodoses, genom att båda nuvarande grillplatser på badområdet
upprustas och förstärks med flera sittplatser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Delegationsbeslut Miljökontoret, 2021-06-02
Inlämnat Mjölbyförslag, 2021-04-25
Förslagsställaren är inbjuden att delta på sammanträdet och har fått förslaget till beslut.
Sara har meddelat att hon inte kommer på sammanträdet och tackar för återkopplingen.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om att upprätta en ny
brygga samt picknickbord vid Skogssjön.

2.

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med service
och teknikförvaltningen, upprusta befintliga grillplatser vid badområdet samt att
utöka antalet sittplatser.

___
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
Service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Diarienummer: KOF/2021:77

Utegym i Väderstad - beslut Mjölbyförslag
Bakgrund

Hampus Nockmar, Ingrid Joelsson och Emelie Lind, föreslår i varsina Mjölbyförslag att ett
utegym uppförs i Väderstad

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med service- och teknikförvaltningen
med att planlägga lekplatser och aktivitetsplatser på lämpliga platser 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.
Innehållet i begreppet aktivitetsplatser är brett och mycket varierat. Huvudsyftet är dock
att anläggningen/arenan ska attrahera vuxna men kanske framförallt äldre barn- och
ungdomar.
Exempel på aktivitetsplatser kan vara färdiga anläggningar med konstgräs, basketkorgar
eller så kallade multisportanläggningar. Det kan också vara ett utegym, eller bara en enkel
mindre gräsyta med fotbollsmål.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser i likhet med förslagsställarna att nästa investering i
en aktivitetsplats bör ligga i Väderstad. En placering i anslutning till skola och befintlig
idrottsanläggning bedöms också vara lämplig.
I kultur- och fritidsnämndens investeringsplan för år 2022-2024, finns medel reserverade
för en aktivitetsplats. Nämndens ambition är att den ska uppföras i Väderstad 2023 och
innehålla en aktivitetsplats inkluderat ett mindre utegym.
Satsningen förutsätter att kultur- och fritidsnämndens investeringsplan ej förändras
avseende ovan beskriven satsning i Väderstad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-02
Inlämnat Mjölbyförslag, 2021-08-18
Inlämnat Mjölbyförslag, 2021-05-24
Inlämnat Mjölbyförslag, 2021-09-29
Förslagsställarna är inbjudna att delta på sammanträdet, ingen av dem har svarat på
inbjudan.

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden bifaller förslagen om upprättande av utegym i
Väderstad, förutsatt att investeringsplan ej förändras.

___
Beslutet skickas till
Förslagsställarna, Kommunfullmäktige, Service- och teknikförvaltningen, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Diarienummer: KOF/2021:1

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 enhetschef bibliotek samt enhetschef Lundbybadet
1.4 Entledigande på egen begäran och vid pensionering, rapporterat av enhetschef
Lundbybadet
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, kultur- och fritidschef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-03
Förteckning för perioden 31 augusti – 25 oktober 2021

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Diarienummer: KOF/2021:87

Lokalbehovsplan kultur- och fritidsförvaltningen 2022
Bakgrund

Varje förvaltning i Mjölby kommun ska enligt kommunens modell för lokalförsörjning,
upprätta en årlig 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. Kulturoch fritidsförvaltningens lokalbehovsplan är en bilaga till huvudrapporten –
Lokalförsörjningsplan Mjölby kommun 2022-2031. Lokalbehovsplanen utgör också en
viktig komponent i upprättande av förslag till investeringsbudget.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till lokalbehovsplan för 2022 tillsänds nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt gällande rutiner för kommunens lokalförsörjning i
framtiden, godkänna planen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-27
Lokalbehovsplan 2022, kultur- och fritidsförvaltningen

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastslår upprättad lokalbehovsplan för 2022.

___
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7 av 14

Sammanträdesprotokoll
Kultur- och fritidsnämnden 2021-11-15

§ 51

Diarienummer: KOF/2021:95

Investeringsbehov kultur- och fritidsnämnden 2023-2025
Bakgrund

Enligt gällande process för investeringsbudget, har kultur- och fritidsförvaltningen tagit
fram förslag till investeringsbehov för perioden
2023 -2025. 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 2023 - 2025. Varje föreslaget investeringsobjekt, undantaget konstnärlig
gestaltning Lagmansskolan och konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende, åtföljs
av en behovsbeskrivning framtagen enligt förteckningen nedan. Behovsbeskrivningarna
för tidigare redovisade objekt har reviderats.
De redovisade driftkostnadskonsekvenserna är preliminära summor. Exakta kalkyler
fastställs i ett senare skede.

Sammanfattning

De investeringsobjekt som kultur- och fritidsförvaltningen föreslår inom planperioden
2023 – 2025 är:
2023
Aktivitets- näridrottsplats Väderstad
Konstnärlig gestaltning Lagmansskolan
Omlokalisering Lundbyvallen
2024
Konstnärlig gestaltning vård- och omsorgsboende
2025
Aktivitets- näridrottsplats Lundbyområdet
Ersättning motionsspår Lundbyvallen
Konstnärlig gestaltning ny skola/idrottshall Eldslösa

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-04
Investeringsbehov KoF 2023 - 2025 (Excel), 2021-11-02
Behovsbeskrivning, aktivitets- näridrottsplats Väderstad, 2021-10-27
Behovsbeskrivning, aktivitets- näridrottsplats Lundbyområdet, 2021-10-27
Behovsbeskrivning, ersättning motionsspår Lundbyvallen, 2021-11-03
Behovsbeskrivning, konstnärlig gestaltning Eldslösa skola, 2021-10-21
Behovsbeskrivning, omlokalisering Lundbyvallen, 2021-11-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51 fortsättning

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden antar redovisade förslag till investeringsobjekt för
perioden 2023 - 2025.

2.

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

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen,
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Diarienummer: KOF/2021:34

Ekonomisk uppföljning, bokslutsprognos per 31 oktober 2021
Bakgrund

Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per 30 april redovisas.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens bokslutsprognos per 31 oktober 2021 visar ett underskott på
totalt 2 373 000 kronor. Den största avvikelsen redovisas för budgetverksamheten ”fritid”
som noterar underskott med totalt 2 936 000 kronor.
Nämndens ekonomiska utveckling är positiv där det förväntade underskottet har
minskats jämfört med tidigare prognoser. Lundbybadet noterar ett ökat besöksantal men
är fortfarande den största anledningen till nämndens prognostiserade underskott. Badets
förväntade intäkter uppgår till 4 800 000 kronor lägre än budgeterat. Underskottet för
Lundbybadet lindras av lägre personal- och verksamhetskostnader och prognosen uppgår
netto till
-2 800 000 kronor.
Även intäkter för uthyrning av idrottsanläggningar minskar och beräknas inte nå
budgeterade belopp. Vidare noteras underskott för föreningsbidrag med anledning av den
tillfälliga bidragsform som inrättades på grund av pandemins konsekvenser för
föreningslivet.
Verksamheterna fritidsanläggningar och fritidsgårdar prognostiserar överskott på 300 000
kronor respektive 500 000 kronor. Som orsak anges driftmedel för nya anläggningar som
inte kommer att tas i anspråk samt inom fritidsgårdssidan föranlett av lägre
personalkostnader och minskade verksamhetskostnader.
Inom budgetverksamhet ”kultur” noteras endast mindre avvikelser som i huvudsak
utgörs av ökad kostnad för ny konstlokal, lägre hyresintäkter för kulturscenen samt ett
beräknat tillfälligt bidrag till arrangören av Skänninge Marken.
Budgeterade medel för investeringar, totalt 671 000 kronor, kommer enligt prognosen att
förbrukas i sin helhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-11-11
Bokslutsprognos per 31 oktober 2021, 2021-11-11
Månadsprognos september 2021, 2021-10-25

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer upprättad bokslutsprognos per 31 oktober
2021.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Diarienummer: KOF/2021:99

Sammanträdestider kultur- och fritidsnämnden 2022
Bakgrund

Inför varje kalenderår fastställer kultur- och fritidsnämnden en sammanträdesplan för
kommande år. Sammanträdestiderna är anpassade till mål- och budgetprocessen för 2022.

Sammanfattning

Sammanträdesplan 2022:
Måndag 14 februari
Måndag 28 mars
Måndag 16 maj
Måndag 13 juni
Måndag 12 september
Måndag 14 november
Måndag 12 december
Sammanträdena börjar klockan 13.30.
Kultur- och fritidsnämnden ska ha en gemensam arbetsdag, tillsammans med
utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden, som är planerad till måndag 20
juni 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-28
Beslut KS § 249 Sammanträdestider 2022, 2021-10-27

Beslut
1.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdestiderna för 2022.

2.

Kultur- och fritidsnämnden noterar att ett trippelmöte ska genomföras den 20 juni
2022.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Hemsidan
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Diarienummer:

Information (muntlig)
Sammanfattning

Vid nämndens sammanträde lämnas muntlig information och löpande rapportering.

Beslutsunderlag

Tjänstepersoner från förvaltningen lämnar information om:

Justerandes sign



Differentierade öppettider för olika åldersgrupper på Mjölby fritidsgård
Information om test med förändrade öppettider för olika åldersgrupper.



Arbetsmiljöenkät – sammanställning
Genomgång av genomförd arbetsmiljöenkät med personal på förvaltningens olika
verksamheter.



Rekrytering ny badchef – Lundbybadet
Rekryteringsprocessen av ny badchef är igång.



Konstutställning i nya konstlokalen pausad
I väntan på att få bygglov beviljat bedrivs endast undervisning, inga utställningar
är tillåtna.



Lägesrapport fritidsbanken
Beslut taget i kommunstyrelsen gällande inrättande av fritidsbank. Kultur- och
fritidsförvaltningen arbetar intensivt med att organisera verksamheten samt
införskaffa och göra i ordning lämplig lokal.



Bidrag baserat på volym – 2022 års bidrag utgår från 2019 års volym
Beslut i ärendeberedningen att även 2022 års volymbaserade bidrag, på grund av
pandemin, ska utgå från 2019 års volym.



Avtal Mjölby Riksteaterförening
Översyn gällande avtal med Mjölby Riksteaterförening skjuts upp ytterligare ett år
på grund av pandemin. Utvärderas hösten 2022, avtal förlängt till sommaren 2023.



Avtal Lions Club Skänninge
Avtal är uppsagt, nytt avtalsförslag godkändes inte av föreningen. Föreningen får
söka arrangemangsbidrag för Valborgsfirande.



Workshop – utredningsuppdrag Kulturskolan
En workshop genomförd 11 november tillsammans med Kulturskolerådet, som ett
första steg utifrån kommunstyrelsens uppdrag att föreslå en bredare Kulturskola i
Mjölby kommun.



Utbildningsdag – trepartskonferens Valla folkhögskola
Påminner om seminarium, gällande den öppna fritidsverksamhetens
förutsättningar och möjligheter, på Valla folkhögskola den 17 november.

Utdragsbestyrkande
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§ 54 fortsättning

Beslut
1.

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

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Diarienummer: KOF/2021:17, KOF/2018:121

Meddelanden
Bakgrund

Redovisning av inkomna skrivelser, rapporter och beslut från andra instanser föreläggs
nämnden.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens reglemente har justerats (redaktionell ändring) utifrån att
verksamheten för turistinformationen har tillkommit.

Beslutsunderlag

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, redaktionell ändring 2021-09-17, dnr 2018:121

Handlingar/protokollsutdrag som är expedierade till samtliga nämnder
Beslut KS § 174/2021-09-01 Regional suicidpreventionsstrategi 2021-2025, dnr 2021:17

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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