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Plats och tid Nämndrummet, Skillingaryd 
2017-03-08  kl. 09.00-16.30 
 

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

Övriga närvarande Göran Svensson, förvaltningschef  
Beata Vilkhed, handläggare §§ 014, 017-028 
Ewa Lundqvist, (S) ej tj g ers §§ 014-022 
Mikael Anderberg, (MP) ej tj g ers 
Hans Hofer, (SD) ej tj g ers 
Serif Jusufovic (S) ej tj g ers 
Jenny Andersson, chefen för arbetsmarknadsenheten § 014 
Carina Leander, handläggare arbetsmarknadsenheten § 014 
 

  
Utses att justera Lars Ljungqvist  Paragrafer 014-028 
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Skillingehus, Skillingaryd 
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Justering    Exp 2017-03-28 Utdragsbestyrkande 
 Arbetsmarknadsenheten  

Politiksa partierna 
 

 

 
Hjortsjöns Camping – Redovisning av 
utredningsuppdrag 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden tackar Jenny Andersson och Carina Leander  

för besöket och ett informativt möte kring Hjortsjöns camping.  
2. Kultur- och fritidsnämndens lämnar över arbetsmarknadsenhetens 

yttrande till partigrupperna för yttrande och synpunkter på utredningen. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta kommunledningskontoret kring  

lösning för sommarverksamheten 2017 på Hjortsjöns camping. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen 2011-11-02 § 223 fått 
ett uppdrag att utreda campingverksamheten vid Hjortsjön i Vaggeryd. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-12-07 § 219 att 
utredningsuppdraget om campingverksamheten vid Hjortsjön skall fullföljas 
med utgångspunkt från att Näringsdepartementet har beslutat att 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för gång- och cykelbro över 
Hjortsjön står fast. 
 
Chefen för  arbetsmarknadsenheten Jenny Andersson och handläggaren 
Carina Leander närvarar sammanträdet kring det yttrande som lämnats in till 
nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknadsenhetens yttrande 2017-02-17 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll § 120, 2016-11-09 
Gusteus konsult rapport 2016-06-20 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår att arbetsmarknadsenhetens yttrande lämnas över till 
partigrupperna för yttrande och synpunkter och att förvaltningen får i 
uppdrag att kontakta kommunledningskontoret kring lösning för 2017 års 
sommarverksamhet på Hjortsjöns camping.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner det 
antaget. 
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Drift- och investeringsbudget 2018  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisa följande 

investeringsobjekt för åren 2018-2022. 
A. Idrottsplatser 

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

B. Rörligt friluftsliv 
 Aktivitetsplats m.m. 

C. Friluftsbad, camping 
 Hjortsjöns camping 

D. Simhallar 
 Modernisering och renovering av Vaggeryds simhall 

E. Bibliotek 
 Teknikutveckling 

F. Konst 
 Konstinköp 

G. Bowling 
 Nya bowlingmaskiner 

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

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

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

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

 
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. 
Direktiv för det fortsatta budgetarbetet kommer att ges av 
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budgetberedningen i början av mars. 
 
Beredningen för diskussioner om vilka nya objekt och verksamheter som 
skall lyftas fram inför 2018.   
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 021, 2017-02-22 
 
Beslutsgång 
Ordförande förslår beslut enligt förvaltningens förslag om 
investeringsobjekt för 2018-2022. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner det 
antaget. 
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Ekonomienheten  

 
 

 

 
Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2016 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den del av ekonomisk redovisning 
och verksamhetsberättelse som överlämnas till kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning för år 2016. 
 
Verksamhetsberättelsen avser den del som skall överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
En mer utförlig berättelse och ekonomisk redovisning kommer att 
överlämnas till nämnden i april. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport 2017-03-08 
 
Beslutsgång 
Ordförande förslår beslut om att godkänna en del av den ekonomiska 
redovisningen och verksamhetsberättelse som presenterats av förvaltningen.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner det 
antaget. 
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 Öppna ungdomsverksamheten  

Socialförvaltningen 
 

 

 
Lokaler för UC i Vaggeryd 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tackar nej till att hyra lokal på Skogsvägen i 
Vaggeryd och står fast vid tidigare beslut om att den öppna ungdomsverk-
samheten ska lokaliseras till f.d. Elverkskontoret. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har kommit in en förfrågan till kultur- och fritid om det finns intresse att 
hyra lokal på Skogsvägen i Vaggeryd. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 022, 2017-02-22 
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2015-05-13 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens för-
slag och finner det antaget. 
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Movalla IP  

 
 

 

 
Movalla IP – Avfuktningsanläggning, behov av 
renovering 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden är beredd att stå för kostnaden för en mobil 

avfuktare fr.o.m. september då den ordinarie verksamheten i ishallen 
inleds.  

2. Tidsperioden som nämnden är beredd att stå för kostnaden för en mobil 
avfuktare får diskuteras när läget klarnat om en ny avfuktningsanläggning. 

3. Eventuellt användande innan tiden september får bekostas av Movalla 
IP och Skillingaryds IS. 

4. Frågan om ny avfuktningsanläggning kommer att behandlas i samband 
med investeringsbudget 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med ombyggnationerna av Movalla ishall 2001-2002 installerades en 
avfuktningsanläggning i ishallen. 
 
Avfuktarens uppgift är att avfukta luften i ishallen och återvinna den värme som 
den fuktiga luften innehåller. 
 
Det har upptäkts att delar av avfuktaren har angripits av rost vilket gjort att 
läckage har uppstått. Rostangreppet så allvarligt att hela avfuktningsanläggningen 
måste bytas. 
Kostnaden för detta kan uppskattas till 500 – 1000 tkr.  
 
Innan upphandling kan göras i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
(LOU) måste ett anbudsunderlag som bl.a. innehåller en teknisk beskrivning tas 
fram.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-05 att anslå 40 000 kr ur 
kontot för idrottsplatser för att finansiera kostnaden för framtagande av 
anbudsunderlag till ny avfuktningsanläggning i Movalla ishall.  
 
Enligt styrelsen Movalla IP är det akut läge med avfuktningsanläggningen 
och behöver renoveras omgående för att höstens verksamhet och 
Skillingaryds IS verksamhet på Movalla IP ska kunna vara igång.  
 
Den offentliga upphandlingen är inte färdig och påverkar möjligheten till en 
direkt renovering. Alternativ möjlighet är att hyra en mobil 
avfuktningsanläggning, beräknad kostnad för 12 veckor är 100 000 kr.  
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Movalla IP  

 
 

 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 025, 2017-02-22 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll § 110, 2016-10-05 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens 
förslag och finner det antaget. 
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Vaggeryds IP  

 
 

 

Vaggeryds IP - Energiförsörjning 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte kompensera föreningen 

Vaggeryds IP för ökade energikostnader till följd av övergången till 
lågspänningsabonnemang. 

2. Anledningen är att kultur- och fritidsnämnden saknar ekonomiska 
förutsättningar att öka anslaget till föreningen i nuläget.  

  
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden beslutade 2014-12-10 om att Vaggeryds idrottplats övergick till 
lågspänningsabonnemang, vilket innebär att Vaggeryds Elverk ansvarar för 
energiförsörjningen till idrottsplatsen via en ny transformatorstation, som 
Elverket står som ägare till.  
 
Kostnaden för övergången var engångskostnad på cirka 3250 000 kr, med en 
årlig kostnad på cirka 45 000 kr.  
 
Hur den årliga ökade driftskostnaden ska hanteras har ännu inte beslutats om. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll § 026, 2017-02-22 
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 117, 2014-12-10 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens 
förslag och finner det antaget. 
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Vaggeryds IP  

 
 

 

Vaggeryds IP – Omdisponering av medel från 
kylanläggning till renovering av duschutrymmen 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningen Vaggeryds IP ansökan om 

att disponera överskott från renovering av kylanläggningen till bandybanan 
till renovering av dusch och toalett utrymmen.  

2. Beslutet grundar sig på att arbetet med renoveringen av kylanläggningen 
till bandybanan ännu inte är slutförda och kostnaderna därmed inte 
slutredovisade.  

3. Renovering av duschutrymmen kommer att hanteras inom ramen för 
investeringsbudget 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Vaggeryds Idrottsplats ansöker om att få disponera 500 000 
kronor av överskottet från renovering av kylanläggningen till bandybanan.  
 
Medlen skall användas till renovering av både dusch och toalett utrymmen 
i huvudbyggnaden på idrottsplatsen.   
 
Enligt styrelsen Vaggeryds IP är det akut läge för duschutrymmet närmast 
bandybanan och behöver renoveras innan årets fotbollsäsong startar i början 
av maj.  
 
Diskussion fördes kring möjligheter att omdisponera och dela upp 
kostnaden mellan redan tilldelade medel. I dagsläget finns det inte en 
slutgiltig summa på överskottet från renovering av kylanläggningen till 
bandybanan.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 030, 2017-02-22 
Föreningen Vaggeryds IP ansökan 2017-02-22 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens 
förslag och finner det antaget. 
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Smålandsidrotten – Sund Smart Stark Senior 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden avsätter 15 000 kr till omkostnader för 

projektet Sund Smart Stark Senior.  
2. Anslaget tas ur kontot till nämndens förfogande. 
 
Ärendebeskrivning 
Samverkansprojektet Sund Smart Stark Senior mellan Smålandsidrotten och 
kommunen kommer att starta i mars.  
 
Projektets längd är under 12 veckor med idrottsaktiviteter en gång i veckan. 
Fem till sex temaaktiviteter planeras in och kommer att erbjudas att prövas 
på två gånger per aktivitet.  
 
Aktiviteterna kommer att hållas av följande föreningar: 

- Skillingaryds Gymnastikklubb 
- Vaggeryds Thai Kickboxningsklubb 
- Bågskyttarna i Vaggeryd 
- Skillingaryds IS Bowlingklubb 
- Hooks Golfklubb 
- Vaggeryds Skid- och Orienteringsklubb 

 
Kommunens ansvar i samverkan innebär 
- Ansvar för fika och lokalbokning av idrottsaktiviteter och tematräffar 
- Samverkar kring annonsering i lokalpress 
- Sprider framtaget informationsmaterial 
- Sprider information till berörda i kommunen, olika mötesplatser (t.ex. 

bibliotek, träffpunkter, pensionärsföreningar, kyrkor) samt webbplats 
och sociala medier.  

 
Kultur- och fritidsnämnden behöver avsätta medel för lokal- och fika 
kostnader.  
  
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 028, 2017-02-22 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll § 046, 2016-04-20 
  
Beslutsgång 
Förvaltningen föreslår en höjning med 5 000 kr till beredningens förslag 
med totala summan på 15 000 kr. 
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Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, beredningens 
förslag och förvaltningens förslag och finner förvaltningens förslag antaget.  
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RSMH Skillingaryd-Vaggeryd  

 
 

 

 
RSMH Skillingaryd-Vaggeryd – Ansökan om bidrag till 
Friskvårdsdag 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden anslår medel för att täcka föreningens 

utgifter under friskvårdsdagen med dock högst på 2 500 kr i bidrag till 
föreningen RSMH Skillingaryd-Vaggeryd. 

2. Bidraget betalas ut så snart verksamhets- och ekonomisk rapport har 
lämnats till nämnden. 

3. Bidraget anslås ur kontot specialbidrag. 
 

Sammanfattning av ärende 
Det har kommit in en ansökan om bidrag till kultur- och fritidsnämnden från 
handikappsföreningen RSMH Skillingaryd-Vaggeryd som planerar den 25 
mars ha en friskvårdsdag för sina medlemmar.  
 
Den sammanlagda summan för dagen beräknas på 1 600 kr. 
I beräkningen ingår kostnad för simbassäng hyra på 900 kr och mat på cirka 
700 kr.  
 
I friskvårdsdagen ingår en kostnad för varje deltagare på 40 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 029, 2017-02-22 
RSMH Skillingaryd-Vaggeryds ansökan 2017-01-30 
 
Beslutsgång 
Lars Seger (M) föreslår att nämnden täcker föreningens kostnader för dagen 
men dock med max till 2 500 kr. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, beredningens och 
Segers förslag och finner Segers förslag antaget.  
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Översyn av föreningsbidrag  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Beredningen får i uppdrag att titta över en lämplig form för det fortsatta 

arbetet med översynen av föreningsbidrag. 
2. Nämnden informeras om det vidare arbetet 2017-04-12.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-27 att uppdra till kultur- och 
fritidsnämnden att utreda föreningsbidraget till pensionärsföreningar med 
någon form av aktivitetsstöd.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har vidare som verksamhetsmål under 2016 att 
se över föreningsbidrag för pensionärsföreningar ska ha samma villkor som 
andra föreningar när det gäller möjligheter till lokalbidrag, vilket är uppfyllt 
genom beslut i nämnden 2016-11-09 §127. 
 
Förslag finns att samla nämnden för att ordna en utbildning och översyn av 
föreningsbidragen och då i första hand vad avser kommunala aktivitetsbidraget.  
 
Beredningen diskuterar avsikten med översynen och vad översynen ska 
innehålla. 
- Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden angående 

pensionärsföreningar. 
- Ett nytt tids- och ändamålsenlig bidragssystem med möjlighet att 

användas i en digital miljö. 
- Information och genomgång av nuvarande bidragsnormer 
- Handikappsföreningars bidrag. 
- Kulturföreningarnas bidrag. 
- Genus, jämställdhets och integrationsperspektiv. 
- Barn- och ungdomsarbete primäras. 
- Ungdomars organisering, hur kan bidragsnormerna stötta den formen av 

organisering. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 020, 2017-02-22 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 003, 2017-01-18 
 
Beslutsgång 
Jan Gustavsson (S) föreslår att beredningen får i uppdrag att titta över en 
lämplig form för det fortsatta arbetet med översynen av föreningsbidrag.  
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Gustavssons beslut 
och finner det antaget.  
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Delgivningar 
 
1. Kommunfullmäktige dnr KS 2016/128, § 008, 2017-01-30 - Hundbad-

plats vid Hjortsjö- eller Linnerydsbadet 
2. Kommunfullmäktige dnr KS 2016/213, § 011, 2017-01-30 - Skilling-

aryds simhall – Reningsanläggning, reinvesteringsåtgärder, begäran om 
tilläggsanslag 2017  

3. Kommunfullmäktige dnr KS 2016/271, § 042, 2017-02-14 - Revisions-
rapport ”Granskning av upphandlingsprocessen inom kommunstyrelsen 
och nämnder” 

4. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/083, § 019, 
2017-02-22 – Besök av Sverok 

5. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/023, § 023, 
2017-02-22 – Kulturskolans framtid 

6. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/101, § 024, 
2017-02-22 – Sim- och sporthallarna – Inköp av utrustning samt reno-
vering av bastu 

7. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/087, § 027, 
2017-02-22 – Rutiner kring 1 % regeln och offentlig utsmyckning  

8. Sim- och sporthall 2017-02-03 – Säkerhetsgenomgång med föreningar 
9. MUCF 2017-01-03, dnr KFN 2016/031 – Beslut om slutrapport för stöd 

till sommarlovsaktiviteter 2016 
10. Hembygdsrådet dnr KFN 2017/014, 2017-03-03 – Protokoll fört vid 

Hembygdsrådets styrelsemöte i Magnisa stuga tisdag 28 februari 2017 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-08 § 025 2017/006 18 
 
 
 
 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Rapporter     
A) Sverker Bernhardsson informerar om läget på Vaggeryd IP. 
B) Tommy Ottosson informerar om läget på Movalla IP. 
C) Tuula Ingner informerar om konstutskottets nuvarande arbete. 

- Utsmyckning av Paviljongen Hjortsjöskolan 
- Invigning av Familjecentralen och konstutskottet har fått inbjudan 

att närvara vid invigningen. 
- Möte med Fastighetsenheten kring offentlig utsmyckning inom 

kommunen. 
D) Ewa Magnusson informerar om: 

- Möte med studieförbunden. 
E) Förvaltningen rapporterar: 

- Från mötet med Hembygdsrådet styrelsemöte. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-08 § 026 2017/007 19 
 
 
 
 

Justering    Exp  Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Övrig fråga – Vaggeryds IP ekonomisk översikt 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Förvaltningen får i uppdrag att titta över det ekonomiska läget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sverker Bernhardsson ordförande för styrelsen Vaggeryds IP informerar om 
att det ekonomiska läget och skillnaderna mellan Vaggeryds IP och 
kommunens uträkning och vill ha klarhet i skillnaderna mellan. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-08 § 027 2016/089 20 
 
 
 
 

Justering    Exp  Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Övrig fråga – Motion - Ge lokala musiker, 
kulturarbetare möjlighet att uppträda i vår kommun 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Förvaltningen och beredningen får i uppdrag att ha motionen i tankarna 
kring budgetplaneringen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om tidigare beslut kring yttrande av motionen om att 
ge lokala musiker, kulturarbetare möjlighet att uppträda i vår kommun. 
 
Beslutet innefattade intentionen om att nämndens bedömning är att det 
fordras ett mindre ekonomiskt tillskott för att genomföra motionens 
intentioner. I det arbetet skulle nämnden titta över möjligheterna att ta med 
motionens intentioner i budgetarbetet för 2018. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Dnr Sida: 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-08 § 028 2017/015 21 
 
 
 
 

Justering    Exp  Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

 
Extra insatt sammanträde med kultur- och 
fritidsnämnden 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ett extra insatt sammanträde 
torsdagen 2017-04-20 på Fenix 2. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med hänvisning till arbetet med budget 2018 behöver nämnden träffas  
För det fortsatta budgetarbetet. 


