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 Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  

Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd 
2017-08-30  kl. 15:00 – 18:00 
 

Beslutande  
 

Ewa Magnusson, (L) ordförande  
Tuula Ingner, (S)  
Sverker Bernhardsson, (C) 
Lars Ljungqvist, (KD) 
Lars Seger, (M) 
Michael Anderberg, (MP) 
Jan Gustavsson, (S) §§ 084-086 
Tommy Ottosson, (S) 
Carl Johansson, (M) tj g ers för Jan Sjögren, (SD) §§ 087-100 
 

Övriga närvarande Göran Svensson, förvaltningschef 
Beata Vilkhed, handläggare och sekreterare 
Hillevi Andersson, (C) ej tj g ers 
Victoria Önneby, (KD) ej tj g ers §§ 085-090 
Carl Johansson, (M) ej tj g ers §§ 084-086 

  
Utses att justera Tommy Ottosson Paragrafer 084, 086-100 

 
Justeringens plats  
och tid 

Skillingehus, Skillingaryd 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

  Beata Vilkhed 
  

Ordförande  
  Ewa Magnusson 
  

Justerande 
 
 

  Tommy Ottosson 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-08-30 Paragrafer 084, 086-100 

Anslaget sätts upp 2017-09-08 Anslaget tas ner 2017-09-30 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

 

Beata Vilkhed 
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Budget 2018  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag som 

utgår från kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26. 
2. Nämnden fortsätter planering av verksamhetsåret 2018 med 

utgångspunkt från de resurser som nämnden tilldelats. 
3. Nämnden vill uppmärksamma verksamheterna på att vara extra 

återhållsamma i budget 2018 eftersom att det finns ett extra sparkrav 
2018 på 243 tkr för att uppnå budget i balans.  

 
Av fullmäktige beslutade investeringar år 2017 
1. Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och  

maskinell utrustning  400 tkr 
2. Movalla ishall, avfuktningsanläggning 1 000 tkr 
3. Vaggeryds IP, renovering av duschutrymme 500 tkr 
4. Service kompressorer alt nya kylmaskiner 1 200 tkr 
5. Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar 200 tkr 
6. Konstinköp 35 tkr 
7. Bibliotek – Utrustning för teknikutveckling 150 tkr 
8. Kulturmiljöer – Ny lokal för Bissefällarnsamlingen 200 tkr 
9. Skillingaryds simhall – Reningsanläggning 500 tkr 
Summa 4 185 tkr 
 
Av fullmäktige beslutade investeringar år 2018 
1. Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och  

maskinell utrustning 400 tkr 
2. Upprustning friidrottsanläggning Movalla 150 tkr 
3. Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar 200 tkr 
4. Aktivitetsplatser Skillingaryd och Vaggeryd 1 000 tkr 
5. Hjortsjöns camping, upprustning av servicebyggnad 2 000 tkr 
6. Konstinköp 35 tkr 
7. Bibliotek – Utrustning för teknikutveckling 150 tkr 
8. Bowlinghall – Nya bowlingmaskiner 500 tkr 
Summa 4 435 tkr 
 
Handlingsplan för budget i balans 2018-2019 
1. Biblioteksverksamhet – Minskad personalstyrka  -425 tkr 
2. Kulturverksamhet – Minskad personalstyrka -225 tkr 
3. Friluftsbad – Minskad anslag till skötsel -150 tkr 
4. Fenix 2 – Reducerat anslag till Fenix 2 -20 tkr 
5. Sim- och sporthallar – Höjda avgifter  -50 tkr 
Summa -870 tkr 
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Protokollsanteckning 
Tuula Ingner (S). Socialdemokraterna poängterar att det inte är 
socialdemokraternas budget. Men socialdemokraterna deltar i diskussioner 
och fullföljer kommunfullmäktiges uppdrag som kultur- och fritidsnämnden 
har fått.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade vid junisammanträdet beslut om Strategisk plan 
och budget för åren 2018-2020. 
För kultur- och fritidsnämnden del innebär beslutet att nämnden tilldelas en 
driftbudgetram på 30 380 tkr och innehållande ett effektiviseringsuppdrag 
på 868 tkr. Samtidigt tilldelas nämnden 300 tkr för att förstärka 
idrottsplatserna, personal, underhåll och energikostnader.  
 
Handlingsplan för anpassning till budgetram 2018 antogs förutom ”Kultur 
på recept” som är ett projekt tillsammans med regionen. Projektet ska 
fortleva och effektivitetskravet mildras med 50 tkr.  
Ett kommunalt driftsbidrag till Bratteborg har beretts i dialog med kultur 
och fritidsnämnden och politiskt kan ett stöd eventuellt tillskjutas vid 
årsskiftet. Det förutsätter att kommunens ekonomiska prognos för helåret är 
inom de av kommunfullmäktige beslutade finansiella målet om 7,5 mnkr 
och att projektet ska genomföras. 
 
I investeringsbudgeten avsätts bland annat 500 tkr för ny utrustning i 
Bowlinghallen. Politiken vill se ett utökat öppethållande i Bowlinghallen 
samt mer verksamhet riktad mot ungdomar. Kultur och fritidsnämnden har i 
underlag till budgetberedningen gjort en begäran om 2 mnkr i investering 
kopplat till serviceanläggning på Hjortsjöns Camping. Budgetberedningen 
behöver för ställningstagande en tydligare beskrivning kring hur man ser på 
anläggningens framtidsplaner. Användningsområdet behöver tydliggöras. 
Återrapportering sker i samband med delårsårsrapport i kommunfullmäktige 
oktober 2017. Medlen om 2 mnkr är avsatta i investeringsbudgeten 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 092, 2017-08-16 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 067, 2017-06-28 
Kommunfullmäktiges protokoll 096, dnr KS 2017/012, 2017-06-26 
Kultur- och fritidsförvaltnings skrivelse 2017-04-26 
 
Beslutsgång 
Tuula Ingner (S) vill ha en protokollsanteckning gällande budget och 
handlingsplan 2018-2019. 
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Ärendet diskuteras var för sig utifrån investeringar år 2017 och 2018 samt 
handlingsplan för budget i balans 2018-2019. 
 
Ordförande föreslår ett tillägg till beredningens förslag med uppmaning till 
kultur- och fritidsnämndens verksamheter att vara återhållsamma under 
2018 för att uppnå en budget i balans.  
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Beredningens 
förslag och ordförandes tilläggsförslag till beredningens förslag. Ordförande 
finner sitt förslag antaget.  
 
Beslutet skickas till 
Bibliotek 
Kulturskolan 
Sim- och sporthall 
Öppna ungdomsverksamheten 
Miliseum 
Arbetsmarknadsenheten 
Bratteborgs Ryttarsällskap 
Bowlingsalliansen 
Movalla IP 
Vaggeryds IP 
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Kulturhelg 2018 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturhelgen 2018 genomförs 

helgen den 21-22 april. 
2. Lördagen den 21 april ordnas en kulturdag med huvudinriktning på mu-

sik på Fenix 2 och söndagen den 22 april är den traditionella konstrun-
dan. 

3. 25 000 kr avsätts i budget 2017 för ändamålet och beredningen får i 
uppdrag att arbeta vidare med 2018 års anslag.  

4. Beredningen får i uppdrag att arbeta vidare med planeringen av kultur-
helgen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Frågan ställs från förvaltningen om kultur- och fritidsnämnden anser att det 
ska vara en kulturhelg 2018. 
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.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll § 098, 2017-08-16 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar ärendet.  
 
Ordförande föreslår tillägg till beredningens förslag att nämnden ger bered-
ningen och förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare kring frågan om pro-
jektledaransvar för både musikfestival och konstrundan.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och ordförandes tilläggsförslag och finner ordförandes förslag taget av 
nämnden.  
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Arbetsmarknadsenheten 
 
 

 

 
Hjortsjöns Camping – Utredningsuppdrag 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden tackar arbetsmarknadsenheten för dialogen 

kring Hjortsjöns camping. 
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontakta externa aktörer för 

att diskutera campingens framtid och ansvarsfrågan för verksamheten.  
3. Nämnden tar upp frågan vidare i partigrupperna kring Hjortsjöns 

camping.  
4. Beredningen får i uppdrag att arbeta vidare kring frågan om Hjorsjöns 

campings framtid. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritidsnämnden har i underlag till budgetberedningen gjort en 
begäran om 2 mnkr i investering kopplat till serviceanläggning på 
Hjortsjöns Camping.  
Budgetberedningen behöver för ställningstagande en tydligare beskrivning 
kring hur man ser på anläggningens framtidsplaner. Användningsområdet 
behöver tydliggöras. Återrapportering sker i samband med delårsårsrapport i 
kommunfullmäktige oktober 2017.  
 
Medlen om 2 mnkr är avsatta i investeringsbudgeten 2018. 
 
Arbetsmarknadsenheten närvarar vid beredningens sammanträde 2017-08-
16 för diskussion om framtiden för Hjortsjöns camping. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 091, 2017-08-16 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar utredningsuppdrag. 
 
Ordförande föreslår att nämnden tackar arbetsmarknadsenheten för dialogen 
och tilläggsinformationen kring Hjortsjöns camping och ger förvaltningen i 
uppdrag att kontakta externa aktörer kring ansvarsfrågan för verksamheten.  
 
Utifrån nya informationen från arbetsmarknadsenheten att nämnden tar upp 
frågan vidare i partigrupperna kring Hjortsjöns camping.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner förslaget 
antaget av nämnden. 
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Öppna ungdomsverksamheten 
Fastighetsenheten 
 

 

 
Renovering av lokaler för UC i Vaggeryd 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 

godkänner en förlängning av nuvarande hyresavtal med fastighetsen-
heten avseende av UC;s lokaler vid Vagngatan 1 i Vaggeryd tom år 
2022. Detta under förutsättning att lokalerna renoveras i enlighet med 
upprättad plan. 

2. Skulle nämnden besluta att flytta öppna ungdomsverksamheten inom 
avtalad tid är nämnden beredd att betala mellanskillnaderna för renove-
ringskostnaden och resterande avtalstid.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tillsammans med representanter för fastighetsenheten 
genomfört en besiktning av UC;s lokaler i Vaggeryd. 
Vid besiktningstillfället påtalades ett antal åtgärder som vore önskvärda att 
få utförda. 
 
För att täcka kostnaderna för renoveringsarbetet begär fastighetsenheten att 
nyvarande hyresavtal förlängs tom år 2022. 
 
Nämnden diskuterar ärendet och flera ledamöter anser att de åtgärder som 
fastighetsenheten redovisat ska göras utifrån normalt fastighetsunderhåll och 
inte kopplas till krav på förlängning av hyresavtal . 
 
Beslutsunderlag 
Hyreskontrakt för lokal 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 093, 2017-08-16 
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 2015-05-13 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar ärendet och flera ledamöter anser att de åtgärder som 
fastighetsenheten redovisat är normalt fastighetsunderhåll. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och finner det antaget.  
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Vaggeryds IP 
 
 

 

 
Vaggeryds IP – Ekonomisk kompensation för lönekostna-
der 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och konsta-

terar att det inte finns några medel avsatta inom ramen för nämndens budget 
för den typ av insatser och i den storleksordningen som föreningen Vagge-
ryds IP begär bidrag till. 

2. Nämnden väntar med ett slutligt ställningstagande till december månad och 
då i avvaktan på nämndens ekonomiska läge inför årsbokslutet 2017. 

 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Vaggeryds idrottsplats ansöker om 308.291 kronor i  ekonomisk 
kompensation för tidigare vaktmästares avgångsvederlag, för tiden 2017-08-07 
till och med 2018-03-27. 
 
Vaggeryds IP har från 2017-08-07 anställt en annan arbetsledare/vaktmästare på 
Vaggeryds Idrottsplats vilket medför en dubbel lönekostnad fram till och med 
2018-03-27. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 096, 2017-08-30 
Föreningen Vaggeryds idrottsplats ansökan 2017-08-08 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens förslag 
och finner det antaget. 
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Medborgarförslag – Öppen vägg för graffiti och 
gatukonst i Vaggeryds kommun 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige bifalla motionen 
och samtidigt ge nämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att hitta en 
lämplig plats för en öppen vägg för graffiti och gatukonst i kommunen.  
 
Reservation 
Jan Gustavsson (S) reserverar sig mot beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ett 
medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för yttrande om förslag till 
kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget föreslår att kommunfullmäktige upplåter en öppen vägg 
för graffiti och gatukonst i Vaggeryds kommun, förslagsvis vid skateparken 
i Skillingaryd. 
 
Medborgarförslaget är ett initiativ taget av en av ungdomarna i kommunen 
Alfred Eén som hänvisar till att en öppen vägg förebygger klotter och 
skadegörelse.  
Han hänvisar även Graffitifrämjandet som samarbetar med 
Brottsförebygganderådet och Riksteatern som beskriver graffiti och 
gatukonst som världens största konströrelse och att konstarten bör lyftas 
som en del i en attraktiv stad.  
 
Svar önskas senast 6 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 104, 2017-08-16 
Remiss kommunstyrelsens tjänstemannaberedning, dnr KS 2017/103, 2017-05-
05 
Medborgarförslag 2017-04-03 
 
Beslutsgång 
Jan Gustavsson (S) föreslår att nämnden bifaller motionen men utan någon 
ytterligare kommentar om uppdrag till nämnden.  
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens förslag 
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Kommunstyrelsen 
 
 

 

och Gustavssons förslag och ställer förslagen mot varandra. Ordförande finner 
beredningens förslag antaget.  
 
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för att anta beredningens förslag. 
Nej-röst för att anta Gustavssons förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för beredningens förslag och 4 nej-röster för Gustavssons 
förslag. 
 
Ledamot/tjänstgörande  Parti  Ja  Nej  Avstår 
ersättare      
Ewa Magnusson L X 
Lars Ljungqvist KD X 
Lars Seger  M  X 
Tuula Ingner S  X 
Sverker Bernhardsson C X 
Michael Anderberg MP X 
Tommy Ottosson S  X 
Jan Gustavsson S  X 
Carl Johansson  M X   
Summa  5 4 
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Medborgarförslag – Kommunal badbrygga på 
badplatsen i Rolstorpasjön 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 

förslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om en badbrygga 
vid badplatsen i Rolstorpasjön. 

2. Nämnden motiverar sitt ställningstagande med att nämnden saknar 
ekonomiska förutsättningar att klara de långsiktiga kostnaderna som det 
innebär att införskaffa, driva och sköta ytterligare en badplats med 
kommunal badbrygga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ett 
medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för yttrande om förslag till 
kommunstyrelsen. 
 
Robin Jalonen har skickat in ett medborgarförslag som föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om en brygga anläggs på den kommunala 
badplatsen i Rolstorpasjön. 
 
Svar önskas senast 6 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 105, 2017-08-16 
Remiss kommunstyrelsens tjänstemannaberedning, dnr KS 2017/111, 2017-05-
05 
Medborgarförslag 2017-04-18 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar medborgarförslaget. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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Medborgarförslag – Pumptrack i Vaggeryd 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget och samtidigt ge nämnden i 
uppdrag undersöka möjligheten att ta med en pumptrackbana i den 
kommande planeringen av aktivitetsplatser i kommunen. Ett alternativt kan 
vara en bana som anläggs och drivs som en föreningsägd anläggning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning har överlämnat ett 
medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för yttrande om förslag till 
kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget föreslår att kommun anlägger upplåter en 
pumptrackbana i kommunen. 
 
Pumptrack är en bana för cyklar, skateboard, inlines och sparkcykel.  
 
Medborgarförslag föreslår två alternativ.  
 
1. En asfalterad bana runt dammen i Vaggeryd. 
2. Ta bort gamla skateboard-ramperna vid familjecentralen och ersätter 

dessa med en pumptrack.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 092, 2017-08-16 
Remiss kommunstyrelsens tjänstemannaberedning, dnr KS 2017/066, 2017-04-
10 
Medborgarförslag 2017-02-27 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar medborgarförslaget. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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Sim- och sporthall 
 
 

 

Vaggeryds simhall – Avgifter för Plask och Lek 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt sim- och sporthallschefens   

begäran om utökning av Plask och Lek tillfällen från 6 till 9 tillfällen. 
Avgiften höjs därmed 100 kr från 200 kr till 300 kr.   

2. Höjningen av avgifter gäller från och med 2017-07-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid diskussioner med personalen på Vaggeryds simhall har aktiviteten Plask 
och Lek diskuterats. 
 
Nuvarande avgift för Plask och Lek aktiviteter är för 6 tillfällen 200 kr.  
Personalen i Vaggeryd känner att 6 tillfällen är för lite och vill utöka till 9 
tillfällen för aktiviteten.  
 
Motivering till utökning av tillfällen är att barnen får större chans att vänja 
sig vid vatten och lära sig mer.   
 
Ändringen är från 200 kr till 300 kr, från 6 tillfällen till 9 tillfällen. 
Avgiften blir likvärdig eftersom det blir 3 tillfällen mer än tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Sim- och sporthallschefens tjänsteskrivelse 2017-08-24 
Taxor och avgifter 2017 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar ärendet. 
 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt sim- och sporthallschefens 
begäran.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner det an-
taget av nämnden. 
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Bibliotek 
 
 

 

Bibliotek – Nätverksmöte i Herning, Danmark 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att god-
känna bibliotekets begäran om deltagande på nätverksmöte i Herning, Dan-
mark 14-15 september. Deltagandet sker på arbetstid. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Biblioteket har kommit in med en begäran att resa till Herning, Danmark 
14-15 september för att delta i nätverket för nordiskt/baltiskt samarbetspro-
jekt för kompetens- och erfarenhetsutbyte.  
 
Vissa aktiviteter görs gemensamt med olika bibliotek i projektet som sedan 
följs upp och utvärderas. För detta projekt, som är tvåårigt, har varje delta-
gande bibliotek fått 3824 Euro av Nordiska Ministerrådet, som ska täcka 
kostnader för 4 resor för två personer.  
 
Engagerade i detta projekt är Lo Claesson och Mia Olausson. Den första 
nätverksträffen sker i Herning, Danmark, 14-15 september. För att vara i tid 
för mötet, måste resan påbörjas den 13 sept. 
 
Alla faktiska kostnader förutom den egna arbetstiden täcks av projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 094, 2017-08-16 
Bibliotekets tjänsteskrivelse 2017-08-09 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens för-
slag, och finner det antaget av nämnden. 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som företecknats i 
protokoll den 30:e augusti 2017, § 095. 
 
Ärendebeskrivning 
De delegationsbeslut som fattats under perioden 2017-06-13  till och med 
2017-08-14 redovisas för nämnden. 
 
Bidrag 
Ledarutbildningsbidrag dnr 2017/003 
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Rapporter     
A) Tommy Ottosson rapporterar om läget på Movalla IP och att ordförande 

för styrelsen Movalla IP har avgått och ett tillfälligt arbetsutskott har 
tillsatts. 

B) Sverker Bernhardsson rapporterar om läget på Vaggeryds IP och 
nyanställningen av ny vaktmästare.  

C) Kultur- och fritidsförvaltningen rapporterar  
- Förvaltningschefen tjänsteresa med kommunledningskontoret.  
- Det är nu möjligt att söka föreningsbidrag digitalt på vaggeryd.se.  
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Öppna ungdomsverksamheten 
 
 

 

 
Övriga frågor  
 
Tuula Ingner (S) tar upp lokalerna på UG i Skillingaryd och föreslår att 
nämnden besöker lokalerna. 
 
Beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att kontakta öppna ungdomsverksamheten för 
ett besök på UG i Skillingaryd efter nämndens sammanträde den 4 oktober. 
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Delgivningar 
 
1. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/007, § 094, 2017-06-26 – Budget-

uppföljning för Vaggeryds kommun per april 2017 
2. Kommunfullmäktige dnr KS 2016/234, § 091, 2017-06-26 – Motion – 

Ställplatser för husbil i Vaggeryds kommun 
3. Stiftelsen Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond dnr KFN 

2017/012 – Förvaltningsberättelse för räkenskapersåret 2016 och eko-
nomisk redovisning  

4. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/070, § 095, 
2017-08-16 – Fördelning av ökat driftsbidrag fr.o.m. 2018 till idrotts-
platserna Movalla och Vaggeryds IP 

5. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/055, § 099, 
2017-08-16 – Riktlinjer för lös konst 

6. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/068, § 101, 
2017-08-16 – Boverket – Bidrag till samlingslokaler 

7. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/008, § 102, 
2017-08-16 – Waggeryds Museiförening – Ansökan om särskilt bidrag 

8. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/008, § 103, 
2017-08-16 – Hoks Folkets Husförening – Ansökan om särskilt bidrag 

9. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/064, § 106, 
2017-08-16 – Medborgarförslag – Fler omklädningsrum till Vaggeryds 
IP 

10. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/065, § 108, 
2017-08-16 – SENSUS – Bidragsansökan till evenemanget PåÄngen, 
Hok 

11. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/083, § 109, 
2017-08-16 – Översyn av föreningsbidrag 

12. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/069, § 110, 
2017-08-16 – Bevakning och tillsyn av Fenix 2 
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Movalla IP  
Vaggeryds IP 
 

 

 
Dialog med styrelserna Movalla IP och Vaggeryds IP 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Styrelserna Movalla IP och Vaggeryds IP bjuds in till dialog vid lämpligt tillfälle. 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande lyfter frågan kring utvecklingen av idrottsplatserna och föreslår att 
bjuda in för en dialog kring idrottsplatserna.  
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Upprop – Rör inte vårt bibliotek 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden delges all information under sammanträdet och ären-
det kommer att tas upp i beredning och nämnd.  

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ewa Magnusson tog emot ett upprop och 
namninsamling 2017-08-30 innan nämndens sammanträde med uppmaning om 
att riva upp sitt beslut om att inte återbesätta heltidstjänsten i Skillingaryds biblio-
tek.  
 
Uppropet kommer från Intresseföreningen, PRO, Somaliska föreningen, SPF, 
Teaterföreningen, Tofteryds-Hagshults hembygdsförening.  
 
Namninsamlingen består av 963 namn.  
 
Beslut skickas till 
Kerstin Nilsson 
Intresseföreningen 
PRO Skillingaryd 
Somaliska föreningen 
SPF Seniorerna avd. 696 Skillingaryd 
Skillingaryds Teaterförening 
Tofteryd-Hagshults hembygdsförening 


