
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Sida:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-28 1(23) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  

Plats och tid Banvakten, Skillingehus, Skillingaryd 
2017-06-28  kl. 15:00 – 18:00 
 

Beslutande Tuula Ingner, (S) ordförande 
Cecilia Jonsson, (L) tj g ers för Ewa Magnusson, (L)  
Sverker Bernhardsson, (C) 
Viktoria Önneby, (KD) tj g ers för Lars Ljungqvist, (KD) 
Lars Seger, (M) 
Michael Anderberg, (MP) 
Jan Gustavsson, (S) §§ 066-080 
Tommy Ottosson, (S) 
Jan Sjögren, (SD) 
Ewa Lundqvist, (S) tj g ers §§ 081-083 
 

Övriga närvarande Ewa Lundqvist, (S) ej tj g ers §§ 066-080 
Hillevi Andersson, (C) ej tj g ers 
Kent-Åke Svensson, sim- och sporthallschef §§ 072-074 
 

  
Utses att justera Michael Anderberg Paragrafer 066 - 083 

 
Justeringens plats  
och tid 

Skillingehus, Skillingaryd 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

  Beata Vilkhed 
  

Ordförande  
  Tuula Ingner 
  

Justerande 
 
 

  Michael Anderberg 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-06-28 Paragrafer 066-083 

Anslaget sätts upp 2017-07-11 Anslaget tas ner 2017-08-01 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Beata Vilkhed 
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Ekonomi  

Bibliotek, kulturskola, Sim- och sporthall 
öppna ungdomsverksamheten 

 

 
Budgetuppföljning till och med april 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 

godkänner förvaltningens bedömning av det ekonomiska och 
verksamhetsmässiga läget till och med april samt prognos för helåret 
2017, vilket innebär ett resultat enligt budget eller ett mindre överskott. 

2. Nämnden tackar verksamhetscheferna för bra och utförliga 
redovisningar. 

3. Nämnden ser med oro på idrottsplatsernas underskott på cirka 760 000 
kr. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut med utgångspunkt från det 
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget till och med 2017-04-31. 
Uppföljningen omfattar även en prognos för helåret 2017. 
 
Delårsbokslutet visar på ett överskott på 353 tkr t o m april. 
  
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 066, 2017-06-16 
Kultur- och fritidsförvaltningen budgetuppföljning 2017-06-12 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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Budget 2018  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens information kring 
budget 2018 och tidplanen för det fortsatta arbetet under hösten 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-05-17 om prioriterade 1, 5 och 9 
av kommunfullmäktiges mål med kultur- och fritidsnämndens mål för 2018. 
 
Övergripande mål för Vaggeryds 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
inriktningsmål 

1. Kommunen skall vara en god och 
attraktiv kommun att leva, bo och 
verka i. Det är viktigt att 
helakommunen får möjlighet att 
utvecklas. 
 

1. Alla som flyttar till/bor i vår 
kommun hittar en 
aktivitet/förening som passar 
dem  

5. Det ska vara ett gott 
förhållningssätt mellan personal, 
arbetsledning och politiken 

2. Kultur och fritidsförvaltningen 
ska vara en förebild som en bra 
arbetsplats genom god 
kommunikation och delaktighet 
 

9. Vaggeryds kommun ska  stärka 
sin position som en god kultur-
kommun och verka för ett rikt och 
varierat föreningsliv i hela 
kommunen. 

3. Utveckla Västra lägret som ett 
kulturcentrum 

4. Ta fram en kulturplan i dialog 
med kulturlivet i kommunen 

5. Utveckla dialogen med 
kommunens föreningar 

6. Underlätta för kommunens 
föreningar att bedriva verksamhet 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 065, 2017-06-16 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 048, 2017-05-17 
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 Kommunstyrelsen  

 
 

 

 
Motion – Utveckla kulturhelgen 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om delvis bifall till motionen om att 

omfördela pengarna som används till Smålands festival till den lokala 
kulturen för att stärka kommunen som en kulturkommun enligt 
kommunfullmäktiges mål.  

2. Nämnden beslutar om avslag till motionens intentioner om att ha en 
kulturhelg varje år. Nämnden ser inte möjligheter varken 
verksamhetsmässigt eller praktiskt kunna ordna en kulturhelg varje år. 
Värdet i motionen ligger i att kultursatsningar sker genom att ha en lokal 
inriktning för att i första hand nå ut till kommunens invånare ung som 
gammal.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss från kommunledningen 
2017-04-10 gällande motion med förslag om att utveckla kulturhelgen. 
 
Christer Sandén (KD) har lämnat in en motion daterad 2017-02-27 med 
förslag att kommunen ska utveckla kulturhelgen till varje år med tillförda 
medel som tidigare används till Smålands kulturfestival. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 068, 2017-06-16 
Kommunledningens remiss dnr KS 2017/076, 2017-04-06 
Motion dnr KS 2017/076, 2017-03-10 
 
Beslutsgång 
Tommy Ottosson (S) föreslår avslag till motionen med bifall till 
beredningens förslag om att omfördela pengarna, men att inte till en 
kulturhelg varje år.  
Victoria Önneby (KD) föreslår avslag på beredningens förslag och bifall till 
motionen.  
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut Ottossons och 
Önnebys förslag och finner Ottossons förslag antaget.  
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Bibliotek  

 
 

 

 
Bibliotek – Biblioteksservice i Klevshult 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att ändra tidigare 
beslut 2017-05-17 kring begreppet ”Boken kommer” till begreppet ”Utökad 
biblioteksservice” till invånarna i Klevshult.  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om 2016-02-03 § 003 att se över biblio-
tekets verksamhet och ta fram ett förslag till utökad servicegrad för kommunens 
invånare och att hitta nya former av servicemetoder. 
 
Bibliotekschefen Lo Claesson närvarar beredningens sammanträde och redovisar 
förslag på utvecklingsmöjligheter för Klevshults bibliotek.  
 
Biblioteksfilialen i Klevshult ligger i skolan och är öppet måndagar 17-19 med 
sommaruppehåll. Utlåningen har stadigt gått ned. Möjligen kan den begränsade 
öppettiden vara en orsak.  
 
Befolkningsunderlaget är för litet för att utöka det stationära mediebeståndet.  
 
Bibliotekschefen föreslår i stället att pröva en beställarservice där låntagarna kan 
beställa medier via hemsidan eller telefon. Beställningen levereras till lämplig 
plats och kan avhämtas enligt överenskommelse.  
 
Ett annat alternativ är Boken kommer, en service till låntagare som har svårt att ta 
sig till bibliotek eller utlåningsställe. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande och bibliotekschefen fick i uppdrag 
2016-06-16 att kontakta Klevshults samhällsförening och redovisa förslag för 
utveckling av Klevshult bibliotek.   
 
Bibliotekarie Henrik Arvidsson närvarar vid beredningens sammanträde 2017-05-
03 för att redovisa framtida tankar kring biblioteksservice i Klevshult. 
 
Det finns tre förslag till beslut: 
1. Biblioteksanvändare erbjuds att hämta sina beställda böcker vid vissa tider i 

skolans personalrum. 
2. Annan hämt lokal erbjuds, exempelvis Smålandsrasta (är inte kontaktad). 
3. ”Boken kommer” service erbjuds de låntagare som inte kan ta sig till Skil-

lingaryds bibliotek. ”Boken kommer” service innebär att personal eller någon 
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Bibliotek  

 
 

 

annan överenskommen person kör hem böcker till låntagare, som av sjukdom 
eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till biblioteket. Övriga låntagare er-
bjuds meröppet-lösning eller besök under ordinarie öppettid i Skillingaryd. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-05-17 att erbjuda Klevshults invånare 
”Boken kommer” service, ett nationellt begrepp som innefattar endast funktions-
nedsatta.  
 
Nämnden behöver ta ett nytt beslut om ett begrepp som innefattar invånarna i 
Klevshult. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 071, 2017-06-16 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 052, 2017-05-17 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag 
och finner det antaget. 
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Kulturskolan  

 
 

 

 
Kulturskolan – Begäran om anslag till musikalprojekt 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och avvaktar 

budget arbetet innan ett beslut tas kring begärt anslag. 
2. Nämnden ser ett stort värde i att musikprojektet sker i samband med kultur-

helgen. 
3. Förvaltningen får i uppdrag hitta en ekonomisk lösning till projektet. 
4. Nämnden ansåg att Anderbergs synpunkt var befogad av att nämnden upp-

manade personalen att ansökan bidrag utan att involvera verksamhetschefen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturskolan har lämnat in en skrivelse till nämnden om extra anslag på 
50 000 kr för uppsättning av nytt musikalprojekt för terminen 2017-2018.  
 
Kulturskolan ser pedagogiska fördelar med att ha ett musikalprojekt kopplat till 
undervisningen och kan arbeta fram program med tydliga mål för eleverna att 
arbeta efter. 
 
Budgeten på 50 000 kr infattar 30 000 kr för teknik, 10 000 kr kostym och 10 000 
kr för rekvisita, scen och övriga poster. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 072, 2017-06-16 
Kulturskolans skrivelse 2017-06-13 
 
Beslutsgång 
Michael Anderberg (MP) föreslår ett tillägg i protokollet att han ser allvarligt på 
att nämnden uppmanade personalen att söka bidrag utan att involvera verksam-
hetschefen. 
 
Nämnden diskuterar ärendet och enas om ett beslut.  
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Kulturskolan  

 
 

 

 
Kulturskolan – Flytt av dansspeglar i danslokalen Fenix 2 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag om att be-

fintliga speglar i danslokalen på Fenix 2 åtgärdas på föreslaget sätt. 
2. Kostnaden, 10 000 kr, finansieras inom ramen för kontot för Fenix 2 .  

 
Ärendebeskrivning 
Under kultur- och fritidsnämndens möte med kulturskolans personal 2017-05-18 
framgick det att danslokalens speglar behöver åtgärdas.  
 
En begäran om reparation och flytt av speglar har lämnats till nämnden från kul-
turskolan.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 065, 2017-06-16 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag 
och finner det antaget. 
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Sim- och sporthall  

 
 

 

Enkätundersökning för simhallarna 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tackar sim- och sporthallschefen för genomgång 
av enkäten och för en bra diskussion och dialog kring simhallarna.  
Sim- och sporthallschefen får i uppdrag att arbeta vidare kring utvecklings-
förslag av verksamheten som framgick av enkäten.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sim- och sporthall har fått i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att ge-
nomföra en enkät som ett led i att ständigt utveckla kulturskolan och göra 
verksamheterna bättre.   
 
Sim- och sporthallchefen Kent-Åke Svensson närvarar sammanträdet och 
redovisar enkäten som kommer att publiceras på webben med förhoppning 
om att nå ut till fler i kommunen med enkäten. Även till dem som inte är 
regelbundna besökare. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 075, 2017-06-16 
Sim- och sporthalls redovisning av enkät 2017-06-16 
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Sim- och sporthall  

 
 

 

Investeringar/renoveringar i Vaggeryds simhall 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och ger  
förvaltningen i uppdrag att påbörja snarast renovering av följande åtgärder. 
- Bygga om kiosk och badvaktskur, byta träpanel mm 
- Påväxt på undertak (via fastighet) 
- Skyddsräcke trampolin och startpallar  
- Kroppsdusch samt ögondusch i klorrum, säkerställa rutiner och egenan-

svar inom miljon 
- Skyddsmantling av rör i klorrum  
- Koldioxidlarm i klorrum – snarast (även Skillingaryds simhall)  
- Skyltning på dörrar till klorrum (även Skillingaryds simhall)  
- Komplettera med en värmeväxlare för uppvärmning av bassängvatten 
- Nya bänkar till omklädningsrum 
- Byte av manuell provtagningsplats för reningsanläggningen 
 
Förvaltningen får även uppdrag att kontakta fastighetsenheten för åtgärder 
gällande: 
- Byte av kakel, klinker, toaletter, handfat, duschar i källaren 
- Byte av belysning till närvarogivare 
- Undertryck i undertak 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sim- och sporthallschefen har lämnat in ett förslag på investering-
ar/renoveringar i Vaggeryds simhall utifrån utredningsuppdraget från 2015 
av Weedo Tech AB.   
 
Förslagen till renoveringar och investering sker inom budgeterad miljon. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 076, 2017-06-16 
Sim- och sporthalls redovisning 2017-06-16 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och finner det antaget.  
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Sim- och sporthall  

 
 

 

Höjning av avgifter för vuxenverksamhet 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att höja 

avgifterna för vuxenverksamheten inom sporthallarna med 20 kr från 
och avgift för vattengymnastiken med 100 kr. Enligt bilaga. 

2. Höjningen av avgifter sker från och med 2017-07-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sim- och sporthallschefen har fått i uppdrag att ta fram förslag på avgifts-
höjningar på vuxenavgifter för sim- och sporthallar. 
 
 Sporthallar (alla hallar, privat och seniorlag i föreningar) ca 1500 tim-

mar, höjning 30:- ger 45 000:- ,höjning 50:- ger 75 000:- 
 Årskort bad ca 100 st avgift nu 800:- , höjning till 1000:- ger 20 000:- 
 Familjeårskort ca 80 st avgift nu 1100:- , höjning till 1300:- ger 16 

000:- 
 Vattengymnastik ca 250 st avgift nu 400:- , höjning till 500:- ger 25 

000:- 
 Badkalas ca 70 st avgift nu 400:- , höjning till 600:- ger 14 000:- 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 077, 2017-06-16 
Sim- och sporthalls redovisning 2017-06-12 
Taxor och avgifter 2017 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och finner det antaget. 
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AVGIFTER FÖR SIMHALLARNA 

        Vaggeryd och Skillingaryd 
                                               

BADAVGIFTER Avgifter fr.o.m. 2017-07-01 

Vuxna 40 kr 
Barn t o m 6 år i betalande målsmans sällskap 0 kr 
Ungdom t o m 17 år 20 kr 
Familjebad (min 1 vuxen, max 5 badgäster) 100 kr 
Årskort vuxna 800 kr 
Årskort ungdom t o m 17 år 350 kr 
Rabattkort vuxna 10 bad 350 kr 
Rabattkort ungdom t o m 17 år 10 bad 170 kr 
Familjekort (obegränsat antal bad under 1 år) 1100 kr 
Småbarns sim-mamma, pappa, barn 6 må-4 år 40 kr 
Bad på ej ordinarie badtider  
Gruppbad (dagis, fritids)/person 15 kr 
Vattengymnastik, motionssim/deltagare 500 kr 
Utlåning  
Badlakan 10 kr 
Handduk 5 kr 
Badbyxor/baddräkt 10 kr 
Försäljning  
Solarium  
Enstaka solningar DropIn 45 kr/max 15 min 
Rabatthäfte 10 solningar 350 kr 
Simskola, märkestagning uthyrning mm  
Simskola för vuxna, 12ggr/10 ggr 400 kr 
Leksim, 12 ggr 400 kr 
Babysim – mamma, pappa, baby   500 kr/10ggr 
Simskola, märkesgrupp 400 kr 
Plask & Lek, 6 ggr 200 kr 
Uthyrning av simhall, 27 - 28°, må-fre/tim 500 kr/h 
Uthyrning av simhall, 29- 34°, Skillingaryd 600 kr/h 
Uthyrning av simhall, 27-28°, lö – sön 600 kr/h 
Sommarsimskola, 3 veckor 400 kr 
Bastu Extrem, enkel 
Bastu Extrem, extra 

300 kr 
400 kr 

Barnkalas 400 kr 
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AVGIFTER FÖR SPORTHALLARNA 
 

Avgift/timme gällande 2017-07-01 Normal 

VAGGERYDS SPORTHALL  
Aktivitetslokaler ungdomsverksamhet 45 kr 
Hel sal 140 kr 
Motionslokal, källare 100 kr 
Styrketräningslokal/person 35 kr/träning 
1 omklädningsrum + 1 duschrum 50 kr 
SKILLINGARYDS Arena  
Aktivitetslokaler, ungdomsverksamhet 
Nya hallen, ungdomsverksamhet 

45kr 
50 kr 

Hel sal, A-hallen (nya hallen) 220 kr 

Hel sal, B- hallen (gamla hallen) 125 kr 
1 omklädningsrum + 1 duschrum 50 kr 
HOKS SPORTHALL  
Aktivitetslokaler ungdomsverksamhet 35 kr 
Hel sal 110 kr 
1 omklädningsrum + 1 duschrum 50 kr 
Hjortsjöskolans idrottssal 70 kr 
Aktivitetslokaler ungdomsverksamhet 35 kr 
 

ÖVRIGA AVGIFTER SPORTHALLARNA 
 Vaggeryd Skillingaryd Hok 
Övernattning i sporthall o idrottssal/dygn 40 kr/deltagare 40 kr/deltagare 40 kr/deltagare 
Idrottsarrangemang: Avgift/timme    
Ordinarie avgift, må-fre. kl. 06.00–22.00 140 kr 125 kr 110 kr 
Skillingaryds Arena,   220 kr  
Hel sal, må – fre. kl. 22.00–06.00 160 kr 220 kr 135 kr 
Hel sal, fre – må. kl. 22.00–06.00 180 kr 220 kr 145 kr 
Övriga arrangemang (möten, utställningar m.m.)    
Hel sal, grundavgift/dygn 500 kr+140 kr/tim 450 kr+125 kr/tim 200 kr+110 kr/tim 
Skillingaryds Arena  900 kr+220 kr/tim  
Arrangemang i övriga lokaler - ordinarie avgifter    
 
Gemensamma avgifter sporthallarna 
Klubblokal: 150 kr/kvm 

En hyrd tid som inte avses att utnyttjats skall avbokas enligt gällande regler. Görs inte detta debiteras 
hyra enligt gällande taxa för de tre första tillfällena. Därefter 500 kr/hyrestillfälle. KFN 070418 § 57. 
 
Uthyrning av sporthallarna samt skolans idrottssalar till föreningar och enskilda utanför kommunen 
avgifts höjs med 50 %. 
 
Uthyrning av sim - och sporthallar till föreningars ungdomsverksamhet inom övriga GGVV-
kommunerna, 100 kr/timme (dock inte arrangemang). 
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Kulturskolan  

 
 

 

 
SKL:s projekt - Mer för fler- hur når vi fler inom kulturom-
rådet? 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att delta i 

SKL:s projektet Mer för fler – hur når vi fler inom kulturområdet? 
2. För ändamålet avsätter nämnden 50 000 kr dels ur kontot för nämndens för-

fogande och dels eventuellt överblivna medel från kontot ”Kultur på recept”. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturskolan och biblioteket har lämnat in en gemensam ansökan om ekonomiskt 
anslag till ett nationellt kulturutvecklingsprojekt ”Mer för fler – hur når vi fler 
inom kulturområdet?” med start oktober 2017. 
 
Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 
Kulturskolerådet och Svenska biblioteksförening.  
 
Projektet är på 9 månader och erbjuder kommuner en innovationsguide som me-
todstöd för läran om att utveckla nya arbetssätt och tjänster som invånarna vill ha 
och behöver. Modellen är uppdelad i sex steg och under projektet gång kommer 
praktiska verktyg och kunskaper att erbjudas de kommuner som medverkar för att 
kunna arbeta med användardriven utveckling i den egna verksamheten.  
 
Utöver kulturskolchefen Jan Eric Victor som projektledare ingår även biblioteks-
chefen Lo Claesson och öppna ungdomsverksamhetschefen Tommy Wallin i ar-
betsgruppen. 
 
Kostnad för att delta är 50 000 kr (exklusive moms) och är bindande.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-05-17 att omdisponera medel från 
projektet ”Kultur på recept” till SKL projekt ”Mer för fler”.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att medel till ”Kultur på recept” ska behållas 
och nämnden behöver därför fatta ett nytt beslut om finansiering för kultursko-
lans, bibliotekets och öppna ungdomsverksamhetens medverkan i SKL projektet. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 078, 2017-06-16 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 053, 2017-05-17 
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Kulturskolan  

 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag 
och finner det antaget. 
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Movalla IP  

Vaggeryds IP 
 

 

Idrottsplatserna – Investeringsanslag 2017 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 

anslår 172 000 kronor ur investeringsbudgetens konto för byggnader 
och maskinell utrustning till idrottsplatserna.  

2. Av dessa 172 000 kr får Movalla IP 142 000 kr i enlighet med begäran och 
Vaggeryds IP 30 000 kr även detta enligt begäran. 

3. Därmed har nämnden under året anslagit sammanlagt 172 000 kr av 
400 000 kr till idrottsplatserna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningarna för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP har lämnat 
in en skrivelse för investeringsäskande. I investeringsbudget 2017 finns to-
talt 400 000 kr anslagna till byggnader och maskinell utrustning på idrotts-
platserna. 
 
Movalla idrottsplats 
Nya dörrar 18 500 kr 
1 nytt kodlås  15 000 kr 
Fjärrstyrning av kompressor 10 000 kr 
Värmesystem 37 000 kr 
Brinepumpar, 2 st  60 000 kr 
Partikelfilter 16 500 kr 
Ledbelysning 15 000 kr 
Summa 172 000 kr 
 
Movalla IP hänvisar till kvarstående investering medel från 2016 på 8 400 
kr som föreningen vill ska följa över till 2017. 
 
Vaggeryds idrottsplats 
Nytt bevattningståg 15 000 kr 
Renovering av fotbollsläktare 15 000 kr 
Summa 30 000 kr 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 079, 2017-06-16 
Styrelsen förening Movalla IP ansökan 2017-05-17 
Styrelsen Vaggeryds IP ansökan 2017-05-31 
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Movalla IP  

Vaggeryds IP 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och finner det antaget.  
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Arbetsmarknadsenheten   

 
 

 

 
Sandsjöbadet Hok – Skadegörelse på badet 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och  att 

livräddningsbåten vid Sandsjöbadet tas bort så snart som den beslutade 
livräddningsposten kommit på plats.  

2. Förvaltningen får även i uppdrag att kontakta Arbetsmarknadsenheten 
angående uppsikten av livräddningsbåten vid Hjortsjöbadet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerade nämnden 2017-05-17 om skadegörelse av 
livräddningsutrustning på Hjortsjöbadet och Sandsjö. Polisanmälan har 
gjorts. 
 
Ytterligare skadegörelse har skett på Sandsjöbadet där livbåten har utsatts för 
skadegörelse. 
 
Förvaltningen föreslår att livräddningsbåten tas bort när livräddningsstationen 
kommer på plats. Anledningen till att båten tas bort är den ständiga 
skadegörelsen vilket gör att båten är obrukbar. 
 
Det har även framkommit att livräddningsbåten på Hjortsjöbadet används 
till annat än vad den är avsedd för.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 082, 2017-06-16 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget. 
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 Equmenia Vaggeryd  

 
 

 

 
Equmenia Vaggeryd – Torpaliv 2017 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 

beviljar Equmenia Vaggeryd 15 000 kronor till 2017 års Torparliv på 
Skomakarbygget. 

2. Bidraget är grundat på två veckors verksamhet och under förutsättning 
att arrangemanget genomförs i den omfattning som framgår av ansökan. 

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

4. Bidraget anslås ur kontot specialbidrag.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kultur- och fritidsnämnden har fått en skrivelse från Equmenia Vaggeryd 
(tidigare SMU i Vaggeryd) med en begäran om bidrag till dagkoloni-
verksamheten Torparliv på Skomakarbygget utanför Vaggeryd. 
 
Föreningen har för avsikt att ordna dagkoloni under vecka 25-26 då för barn 
som avslutat årskurserna 1 – 3. 45 barn har anmält sig till verksamheten, 
under vecka 25 kommer 25 barn att delta och vecka 26 har 20 barn anmälts. 
Anmälningsavgiften är 590 kr.  
 
Kostnaden för en veckas verksamhet beräknas till cirka 50 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 089, 2017-06-16 
Equmenia Vaggeryds ansökan 2017-06-14 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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 Studieförbundet ABF  

 
 

 

 
Studieförbundet ABF – Ansökan om integrationsbidrag 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 

beviljar bidrag på 7 250 kr till teaterföreställningen på Folkets Hus i 
Hok den 19 augusti.  

2. Bidraget tas ur kontot för integrationsbidrag och betalas ut så snart 
verksamhets- och ekonomisk rapport har lämnats in till nämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämndens har mottagit en ansökan om integrationsbidrag 
från Studieförbundet ABF. 
 
ABF avser att anordna en teaterföreställning i Folkets Hus i Hok,19 augusti 
2017. Teaterföreställningen vänder sig till barn och familjer som är 
anpassade för svenska och andra språk.  
 
Syftet med aktiviteten är att skapa en kulturmötesplats för de boende på 
Yxenhaga och andra kommuninvånare i Vaggeryds kommun.  
 
Studieförbundet ser kulturen är mycket bra verktyg för att skapa ”naturlig” 
integration. I samband med teaterföreställningen kommer det att bli pyssel 
som  kommer öppna upp för att människor från olika kulturer skapar 
tillsammans. Målgruppen är barn och vuxna i hela kommunen. Aktiviteterna 
kommer att vara gratis.  
 
Det finns en arbetsgrupp som har startat igång för att möjliggöra denna 
aktivitet. Gruppen består av Folkets hus i Hok, representant från Folkets hus 
och parker regionalt, Föräldrar från Hok , teatergruppen Sticket, Yxenhaga 
och ABF. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 086, 2017-06-16 
ABF ansökan 2017-05-29  
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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 Bibliotek, Kulturskola  

Sim- och sporthall 
Öppna ungdomsverksamheten 

 

 
Kontaktpolitiker för nämndens fyra 
verksamhetsområden – bibliotek, kulturskola, sim- och 
sporthallar och ungdomsverksamhet 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 
godkänner förslaget till gruppindelning gällande kontaktpolitiker inom 
nämndens verksamhetsområden för 2017, se bilaga. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-02-11 om en modell för 
tillämpning av kontaktpolitiker under nuvarande mandatperioden.  
 
Modellen med kontaktpolitiker innefattar verksamhetsområden bibliotek, 
sim- och sporthallar, öppna ungdomsverksamhet och kulturskolan.  
 
Kontaktpolitikernas uppgift är att vara en kontaktyta mellan nämnden och 
de fyra olika verksamhetsområdena. Detta inom ramen för uppdraget som 
förtroendevald och representant för kommunens invånare. Något arvode 
utgår inte eftersom uppdraget är frivilligt. 
 
Kontaktpolitiker kan vara både ordinarie eller ersättare i nämnden och byter 
verksamhet 1 gång per år. Det är därför dags att ändra turordningen.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 087, 2017-06-16 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2017-05-02 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.  
 



  2017-05-02 

 

 

Kontaktpolitiker/kultur- och fritids verksamheter år 2017 

 

Verksamhet Kontaktpolitiker 
Ungdomsverksamhet 
UC i Vaggeryd, UG i Skillingaryd 

 

 

Björn Karlsson, Tommy Ottosson,  

Mikael Anderberg, Serif Jusufovic,  

 

Bibliotek 
Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd, 

Skillingehus, Skillingaryd 

 
Filialer: 
Hok, Hagshult 

 

 

Lars Seger, Ewa Lundqvist, Carl Johansson, 

Joy Kanyange, Hans Hofer 

 

 

 

Kulturskola 
Fenix Kunskapscentrum, Vaggeryd 

 

Victoria Önneby, Ewa Magnusson, Sverker 

Bernhardsson, 

Jan Sjögren, Cecilia Jonsson 

 

Sim- och sporthall 
Sim och sporthallen i Vaggeryd, Sim- och 

sporthallen i Skillingaryd 

 

 

Tuula Ingner, Lars Ljungqvist, Jan 

Gustavsson, Hillevi Andersson 

 

 

* Kommande år kommer grupperna på listan flyttas ett steg neråt. 

 

 
Riktlinjer 
 

Med hänvisning till nämndens beslut 2015-02-11 om kontaktpolitiker är det viktigt att besöket 

sker öppet och i syfte att skapa bra kontakt med personalen. Presentera dig som politiker och 

var tydlig med varför du som politiker är på verksamhetsbesök.  

 

Kontaktpolitiker ska efter ett verksamhetsbesök lämna en muntlig rapport till nämnden. 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som företecknats i 
protokoll den 28:e juni 2017, § 081. 
 
Ärendebeskrivning 
De delegationsbeslut som fattats under perioden 2017-05-02  till och med 
2017-06-12 redovisas för nämnden. 
 
Bidrag 
Verksamhetsbidrag studieförbund dnr 2017/002 
 
Lotteritillstånd 
Registering LL § 17  dnr 2017/004 
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Delgivningar 
 
1. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/089, § 076, 2017-05-29 – Årsredo-

visning 2016 för Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd 
2. Kulturrådet KFN 2017/063, 2017-05-30 – Fördelning av medel till mu-

sik- och kulturskolor, 2017/2018 
- Ansökan om bidrag musik- och kulturskolor, från Kulturskolan i 

Vaggeryds kommun 
- Kulturrådets beslut gällande fördelning av statsbidrag till kommuner 

som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet för läsåret 
2017/2018 

3. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2012/027, § 067, 
2017-06-16 – Hjortsjöns camping – Campingens framtid 

4. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/054, § 069, 
2017-06-16 – Remiss – Regional kulturplan Jönköpings län 2018-2020 

5. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/032, § 070, 
2017-06-16 – Kulturhelgen 2018 

6. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/059, § 074, 
2017-06-16 – NBV – Sim- och sporthall – Statistik genusperspektiv  

7. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/080, § 080, 
2017-06-16 – Movalla IP – Ny avfuktningsanläggning 

8. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2014/098, § 081, 
2017-06-16 – Friidrottsanläggningen på Movalla IP 

9. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/008, § 083, 
2017-06-16 – Skillingaryds Frisksportklubb – Ansökan om särskilt bi-
drag 

10. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/083, § 084, 
2017-06-16 – Översyn av föreningsbidrag 

11. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/073 och KFN 
2017/021, § 085, 2017-06-16 – Boverket – Bidrag till samlingslokaler 

12. Boverket dnr KFN 2017/021, 2017-05-23 – Beslut om bidrag till all-
männa samlingslokaler Grönelund 

13. Boverket dnr KFN 2016/073, 2017-05-23 – Beslut om bidrag till all-
männa samlingslokaler Bäckalyckan 

14. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/047, § 088, 
2017-06-16 – Kultur- och fritidsnämndens junisammanträde 

15. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/007, § 090, 
2017-06-16 – Övrig frågor 

- Kultur- och fritidsnämnden dnr KFN 2013/035, § 042, 2013-04-10 – 
Gästgiveri och skjutsväsende i Jönköpings län 

16. Konstutskottet möte 2017-06-13 - Utsmyckning paviljong 
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Rapporter     
A) Sverker Bernhardsson rapporterar om läget på Vaggeryds IP och 

blivande arbetet med konstgräsplanen.  
B) Tommy Ottosson rapporterar om läget på Movalla IP.  
C) Kultur- och fritidsförvaltningen rapporterar  

- Upphandlingen är klar med avfuktningsanläggning Movalla IP 
- Nationaldagen, gåva till Tjernobyls barn som uppträder varje år  
- Avtackning av kommun direktören  


