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 Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  

Plats och tid Nämndrummet, Skillingaryd 
2017-04-20  kl. 10:30-16:00 
 

Beslutande Ewa Magnusson, (L) ordförande 
Tuula Ingner, (S)  
Lars Ljungqvist, (KD) 
Lars Seger, (M)  
Sverker Bernhardsson, (C) 
Jan Sjögren, (SD) 
Tommy Ottosson, (S) 
Ewa Lundqvist, (S) tj g ers för Jan Gustavsson (S) 
Serif Jusufovic, (S) tj g ers för  Björn Karlsson, (MP) 
 

Övriga närvarande Göran Svensson, förvaltningschef §§ 046-047 
Beata Vilkhed, handläggare §§ 046-047 
Hans Hofer, (SD) ej tj g ers  
Jan Eric Victor, kulturskolchef §§ 045 
 

  
Utses att justera Lars Seger  Paragrafer 045-047 

 
Justeringens plats  
och tid 

Skillingehus, Skillingaryd 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

  Beata Vilkhed 
  

Ordförande  
  Ewa Magnusson 
  

Justerande 
 
 

  Lars Seger 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Sida:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-20 2(6) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-04-12 Paragrafer 045-047 

Anslaget sätts upp 2017-05-12 Anslaget tas ner 2017-06-02 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Beata Vilkhed 
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Kulturskolan  

 
 

 

 
Kulturskolans framtid 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden tackar kulturskolchefen Jan Eric Victor för 

redovisning av framtida tankar och planer kring kulturskolans framtid.  
2. 18 maj kl. 10:30-12:30 avsätts tid med kulturskolans personal, utan 

kulturskolchefen, och kultur- och fritidsnämnden för att diskutera 
kulturskolans kärnverksamhet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolchefen Jan Eric Victor närvarar sammanträdet och redovisar 
kulturskolans behov och planer för kulturskolans framtid.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har som mål att under 2017 arbeta med att ange 
färdriktning för kulturskolans framtida verksamhetsinriktning. Arbetet ska 
inledas med två samlingar då grundläggande frågeställningar diskuteras.  
 
Huvudfrågan som kommer att diskuteras är: Vad är kulturskolans 
kärnverksamhet? 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-20 § 046 2017/015 4 

 

 

 

Justering    Exp  Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Drift- och investeringsbudget 2018-2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisa följande investeringsobjekt 
för åren 2018-2022. 
 
År 2018 
1. Avfuktningsanläggning Movalla ishall 1 000 tkr 
2. Renovering av duschutrymmen Vaggeryds IP 500 tkr 
3. Investeringar i byggnader och maskinell utrustning  

Movalla och Vaggeryds IP 400 tkr 
4. Konstinköp 35 tkr 
5. Bibliotek – Utrustning för teknikutveckling 150 tkr 
6. Aktivitetsplatser 1 000 tkr 
7. Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar 200 tkr 
8. Bowlinghall – Nya bowlingmaskiner 500 tkr 
9. Upprustning friidrottsanläggning Movalla 150 tkr 
 
År 2019 
Hjortsjöns camping 2 000 tkr 
Kulturskolan – Instrument och teknisk utrustning 700 tkr 
 
År 2020-2021 
Vaggeryds simhall – Renovering 25 000 tkr 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med budget 2018 har inletts med gemensamma strategidagar för 
nämndernas presidier. Enligt tidplanen skall kultur- och fritidsnämnden 
presentera sina förslag till drift och investeringar för budgetberedningen den 
17 mars. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-08 följande: 
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisa följande 

investeringsobjekt för åren 2018-2022. 
1. Idrottsplatser 

 Byggnader och maskinell utrustning 
 Avfuktare Movalla ishall 
 Renovering av duschutrymmen Vaggeryds IP 
 Friidrottsanläggning Movalla, renovering 

2. Rörligt friluftsliv 
 Aktivitetsplats m.m. 
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3. Friluftsbad, camping 
 Hjortsjöns camping 

4. Simhallar 
 Modernisering och renovering av Vaggeryds simhall 

5. Bibliotek 
 Teknikutveckling 

6. Konst 
 Konstinköp 

7. Bowling 
 Nya bowlingmaskiner 

3. Redovisa följande behov i driftbudget 
 Idrottsplatserna, höjda förvaltningsbidrag till avsett personal och 

energikostnader. 
 Bidrag till stallbyggnad Bratteborg. 
 Kulturskolan – Verksamhetsöversyn 
 Föreningsutveckling – Höjda bidrag 
 Kulturverksamhet 

4. Uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med besparingsåtgärder enligt 
nämndens riktlinjer. 

5. Ärendet tas upp på nytt vid nämndens sammanträde den 12 respektive 
20 april. 

 
Verksamhetscheferna närvarar vid beredningens sammanträde 2017-03-29 
för att redovisa uppdraget om besparingar enligt de riktlinjer nämnden har 
lämnat.  
Förvaltningschefen redovisar åtgärder inom övriga verksamhetsområden 
samt övriga äskanden vad avser drift- och investeringsbudget 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 31, 2017-03-29 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 015, 2017-03-08 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns en enig nämnd kring 
prioriteringsordning och summa för investeringsobjekten för åren 2018-
2022 och finner dessa antagna.  
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 Maria Eklind, Elin Ljungqvist  

 
 

 

 
Kulturhelg 2018 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge beredningen uppdrag att 

bjuda in Maria Eklind och Elin Ljungqvist för ett möte kring kom-
mande kulturhelg.  

2. Nämnden erbjuder ungdomsrådet en plats i arbetsgruppen för kulturhel-
gen.  

3. Beredningen redovisar för nämnden 17 maj ett förslag till budget för 
kulturhelgen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Frågan ställs från förvaltningen om kultur- och fritidsnämnden anser att det 
ska vara en kulturhelg 2018. 
 
Tidigare år har en konst- och kulturhelg anordnats vartannat år med olika 
inriktningar.  
 
Beredningen för en allmän diskussion kring tidigare kulturhelger med ut-
gångspunkt från att en ny kulturhelg anordnas 2018. 
 
- Projektledning 
- Budget 
- Tidpunkt för kulturhelgen 
- Verksamhetsmål och lokal 
- Arbetsgrupp 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-04-12 att kulturhelgen 2018 ska 
ske i mitten av april med inriktning på barn- och ungdomsperspektiv, men 
betonar vikten av att tillvarata alla invånares intressen.  
 
Beslutsgång 
Lars Ljungqvist (KD) föreslår att någon från ungdomsrådet ska bli erbjuden 
en plats i arbetsgruppen.  
 
Tuula Ingner (S) föreslår att bjuda in tillfrågade projektledare till beredning-
en för vidare dialog kring kulturhelgen.   
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut Ljungqvist och 
Ingners förslag och finner båda antagna.  


