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Sammanträdesdatum:    Sida: 
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 Utdragsbestyrkande 
 

 
 

  

Plats och tid Nämndrummet, Skillingaryd 
2017-02-01  kl. 15.00-18.00 
 

Beslutande Ewa Magnusson, (L) ordförande §§ 001-009 
Tuula Ingner, (S) ordförande tj g ers för Ewa Magnusson §§ 010-013 
Lars Ljungqvist, (KD) 
Lars Seger, (M) 
Sverker Bernhardsson, (C) 
Jan Gustavsson, (S)  
Tommy Ottosson, (S) 
Serif Jusufovic (S) tj g ers Björn Karlsson, (MP) §§ 001-009 
Serif Jusufovic (S) tj g ers för Tuula Ingner (S) §§ 010-013 
Hillevi Andersson, (C) tj g ers för Sverker Bernhardsson, (C) 
 

Övriga närvarande Göran Svensson, förvaltningschef  
Beata Vilkhed, handläggare 
Hans Hofer, (SD) ej tj g ers 
Jan Eric Victor, kulturskolchef § 001 
Stefan Lund, § 003 

  
Utses att justera Jan Sjögren Paragrafer 001-013 

 
Justeringens plats  
och tid 

Skillingehus, Skillingaryd 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

  Beata Vilkhed 
  

Ordförande  
  Ewa Magnusson 
 Ordförande 

fr.o.m. 010-013  
  Tuula Ingner 
  

Justerande 
 
 

  Jan Sjögren 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-02-01 Paragrafer 001-013 

Anslaget sätts upp 2017-02-08 Anslaget tas ner 2017-03-01 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd  

Underskrift   

Beata Vilkhed 
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Justering    Exp 2017-02-08 Utdragsbestyrkande 
 
 

Kulturskolan  
 
 

 

 
Regeringens kulturskolutredning 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden tackar kulturskolchefen Jan Eric Victor för 

redovisning av regeringens kulturskolutredning.  
2. Nämnden ger beredningen och kulturskolchefen i uppdrag att ta fram en 

plan för att se över kulturskolans framtida verksamhetsinriktning. 
Nämnden skall bereddas möjlighet att delta i arbetet och då lämpligtvis 
vid två tillfällen. 

3. Planen ska redovisas på nämndens sammanträde 8 mars. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolchefen Jan Eric Victor närvarar sammanträdet och redovisar 
regeringens kulturskolutredning och de planer kulturskolchefen har 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.  
 
Beslutsgång 
Ordförande lägger förslag om att bjuda in kulturskolchefen till 
nästkommande beredningssammanträde 2017-02-22 för att titta över 
kulturskolchefens verksamhetplaner inför framtiden.  
 
Jan Gustavsson föreslår att nämnden avsätter två dagar med 
kulturskolchefen för att arbeta fram och ange färdriktning för kulturskolans 
framtida verksamhetsinriktning.  
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ordförandes och 
Gustavsson förslag och finner båda antagna.  
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Kulturskola  
Kommunstyrelsen 
 

 

Kulturskolan – Ansökan om extra anslag till samspels- 
och musikalprojekt 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att 

anslå 20 000 kr för att stödja kulturskolans musikalprojekt mellan 27 
mars till 1 april. 

2. Anslaget finansieras inom ramen för kontot för kulturarrangemang.  
3. Nämnden ansöker även om 20 000 kr hos kommunstyrelsen som stöd för 

en lokal kultursatsning för kommunens invånare. Med hänvisning till att 
kommunstyrelsen tidigare bidragit med 80 000 kr till det regionala 
kulturprojekt ”Smålands kulturfestival” anser nämnden att det är rimligt 
att kommunstyrelsen denna gång stödjer ett större lokalt 
kulturarrangemang som i detta sammanhang anordnas av kulturskolan. 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens har fått in en ansökan om extra anslag på 
40 000 kr för att täcka kostnaderna i samband med Kulturskolans 
föreställningsvecka 27 mars-1 april 2017 och som slutförande av ett 
samspels- och musikalprojekt under verksamhetsåtet 2016-2017. 
 
Det planeras fyra föreställningar med publikupplevelser, två 
skolföreställningar för alla låg- och mellanstadier i kommunen och en 
förställning för Kulturskolans öppet hus och avslutningsvis en föreställning 
för föräldrar och allmänheten.  
 
Projektet skapar en gemenskap mellan elever och lärare och kommer ha 
betydelse för kulturskolans verksamhet för framtida inriktning. Projektet har 
även samarbete med designkurserna på Fenix Kunskapscenter.  
 
För att kunna genomföra föreställningsveckan med 4 avancerade 
publikupplevelser krävs det tillgång till professionell hantering av ljud- och 
ljusteknik, scenpersonal mm. För att nå ut till en betalande public behövs en 
bred och tydlig marknadsföring av evenemanget, vilket medför en extra 
kostnad.  
 
Beräknad budget: 
Kostnader 
Professionell ljud- och ljusteknik  40 000 kronor 
Extra utrustning och material  10 000 kronor 
Marknadsföring   15 000 kronor 
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Kulturskola  
Kommunstyrelsen 
 

 

 
Intäkter 
Biljettintäkter 100 kr/biljett, två föreställningar 25 000 kronor 
Anslagsbehov summa:   40 000 kronor 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll § 010, 2017-01-18 
Kulturskolans tjänsteskrivelse 2016-12-13 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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 Kommunfullmäktige  

 
 

 

 
Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden tackar Stefan Lund för redovisningen av 

utredningsuppdraget för byggandet av ett hopptorn vid Hjortsjöns bad-
plats och överlämnar utredningen till kommunfullmäktige för slutligt 
avgörande. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå mot-
ionen med hänvisningen till vad som framkommer i utredningen. Avgö-
rande faktorer till nämndens ställningstagande är förutom den ekono-
miska aspekten, säkerhets- och ansvarsfrågan vid olyckor och olycks-
tillbud.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Stefan Ottosson (KD) har lämnat in en motion om att 
kommunen bygger ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 
 
Motionen har skickats till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande senast den 2 februari 2015. 
 
Förvaltningen fick i uppdrag 2015-01-28 att ta fram ett beslutsunderlag till 
motionen. Underlaget ska ha som utgångspunkt ur ett verksamhets-, säker-
hets- och kostnadsperspektiv.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-04-20 att föreslå kommunfull-
mäktige att avslå motionen med motivering att nämnden inte anser att det 
behövs byggas något nytt hopptorn vid Hjortsjöns badplats i Vaggeryd. 
 
Kommunstyreslens arbetsutskott återremitterade ärendet till kultur- och fri-
tidsnämnden 2016-06-15 för att få en kostnadsbeskrivning och en tydlig 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Nämnden beslutade 2016-08-31 ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att anlita extern expertis för utredning. 
 
Utredaren Stefan Lund närvarar sammanträdet för att redovisa utrednings-
uppdraget om att bygga ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats. 
 
Beslutsunderlag 
Stefan Lund rapport 2016-12-10 
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 Kommunfullmäktige  

 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande föreslår att nämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäk-
tige med förslag till avslag på motionen med hänvisning till rapportens 
kostnadsredovisning samt att nämnden inte har de resurser kring ansvarsom-
råden som rapporten hänvisar till.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens för-
slag och finner det antaget.  
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Sim- och sporthall  
 
 

 

Sim- och sporthallarna – Inköp av utrustning samt  
renovering av bastu 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 

godkänner att det utförs renovering av bastulavarna och ryggstöd vid 
simhallarna i Skillingaryd och Vaggeryd. Beräknad kostnad per bastu 
30 000 kr.  

2. Arbetet finansieras inom ramen för den avsatta miljonen till renovering 
av Vaggeryds simhall.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Sim- och sporthallschefen Kent-Åke Svensson närvarar vid beredningens 
sammanträde och redovisar inköpsbehov till sim- och sporthallarna i Skil-
lingaryd och Vaggeryd.   
 
Vidare finns behov av åtgärder vad gäller solarier och bastu i Skillingaryd 
och Vaggeryd.  
 
Bastulavar och ryggstöd i simhallar behöver åtgärdas och beräknas kosta 
30 000 kr per bastu enligt offertförslag från Asplunds Bygg.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll § 011, 2017-01-18 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll § 146, 2016-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag, beredningens förslag och 
finner det antaget.  
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Revidering av intern kontrollplan 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens sammanfattning av 
det interna kontrollarbetet för 2017-2018.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 2014-04-09 ska arbetet med den 
interna kontrollplanen avrapporteras till nämnden en gång per år och som 
sammanfattning av arbetet. Vidare skall en ny plan antas av nämnden vart 
annat år. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll § 004, 2017-01-18 
Kultur- och fritidsförvaltningen förslag till internkontrollplan 2017-01-18 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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 Skillingaryds Frisksportklubb  

 
 

 

 
Skillingaryd FK – Ansökan om kommunalt stöd till 
upprustning av samlingslokaler, friluftsgården 
Grönelund 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden är beredd att anslå 30 % av det belopp som 

Boverket godkänner som bidragsgrundande för upprustning av 
friluftsgården Grönelund i Skillingaryd. Det kommunala bidraget 
beviljas alltså under förutsättning att Boverket anslår medel för 
ändamålet.  

2. Nämnden motiverar sitt ställningstagande med att Grönelund utgör en 
väl fungerande mötesplats som upplåtts för olika samlingar, såväl 
internt inom föreningen som till externa hyresgäster.  

3. Den långsiktiga inriktning som föreningen har för sin verksamhet gör 
att ett bidrag till upprustning av lokalerna bedöms vara välmotiverat 
och förstärker därmed föreningens möjligheter att möta framtiden både 
verksamhets- och lokalmässigt. 

4. Hur finansieringen av det kommunala anslaget skall ordnas blir en fråga 
mellan kommunen och föreningen efter det att Boverket fattat sitt 
beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skillingaryds FK planerar att genomföra en upprustning av de allmänna 
lokalerna på friluftsgården Grönelund. 
Föreningen ansökte redan förra året om stöd hos Boverket för detta ändamål 
men beviljades inget bidrag. 
 
Föreningen söker på nytt stöd från Boverket och Vaggeryds kommun. Enligt 
Boverkets regelverk kan man lämna bidrag på 50 % under förutsättning att 
kommunen bidrar med 30 % och föreningen själv de återstående 20 %. 
 
Kostnaden för upprustning av lokalerna uppgår enligt ansökan till 
882 200 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll § 006, 2017-02-01 
Skillingaryds Frisksportklubb ansökan 2017-01-12 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-02-03 
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 Skillingaryds Frisksportklubb  

 
 

 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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 Miljö- och byggförvaltningen  

 
 

 

 
Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 samt del av Pålen 
1:1, Skillingaryd  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 

ställer sig positiva till detaljplanen för området och vidhåller tidigare 
yttrande med ett tillägg.  

2. Nämnden anser att det av detaljplanens textavsnitt ska framgå att det 
planeras en aktivitetsplats i områdets östra del och då i anslutning till 
båda sidor av Gropabäcken. Detta i linje med utvecklingsplanen för 
kommunala aktivitets- och lekplatser.  

 
Ärendebeskrivning 
Samrådshandling för Gästgivaren 3 och 9 samt del av Pålen 1:1, 
Skillingaryd har lämnats in till nämnden för yttrande.  
 
Syftet med detaljplanen är att uppföra byggnader för bostäder, handels- och 
serviceändamål i området. Planprövningen ska även omfatta hantering och 
ett synliggörande av Gropabäcken samt lämplighetsprövning av frågan om 
avstängning av Infanterigatan för genomfartstrafik. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-09-02 med följande yttrande. 
1. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till detaljplanen för 

området.  
2. Nämnden vill uppmärksamma vid framtida planering och 

genomförandet av detaljplanen att det tas hänsyn till omgivningen i 
övrigt vad t.ex. gäller byggandsstil och kulturella värden. De byggnader 
som kommer att uppföras måste därför anpassas till övriga 
byggnadsstilar, och den natur och lantliga miljö som finns i 
omgivningen.  

3. Nämnden noterar med tillfredsställelse att det finns förslag i planen om 
lokaler för kulturverksamhet och ett aktivitetshus/fritidsgård.  

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll § 014, 2017-01-18 
Miljö- och byggförvaltningens detaljplan dnr 2014/256B, 2016-12-22 
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens 
förslag och finner det antaget. 
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Sven Eric Johansson  
 
 

 

Kommunens Lucia 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag från beredningen att 

anslå 6 000 kr för 2016 års luciafirande.  
2. Den sammanlagda kostnaden 9 000 kr för smycken och arrangemang 

anslås ur kontot övriga kulturarrangemang  
3. Nämnden tycker det är viktigt med en kommunlucia och är därför vil-

liga att vara en part i genomförandet av arrangemanget kommunens Lu-
cia.  

4. För att nämndens ska kunna bidra måste kultur-och fritidsnämnden fatta 
beslut om ett stöd i god tid innan arrangemanget genomförs.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-11-06 ställer sig positiva till 
genomförande av Luciafirande och stödjer sammarbetet mellan Fenix, Kul-
turskolan och föreningslivet för ett Luciafirande som når alla medborgarna i 
Vaggeryds kommun.  
Beslutet grundade sig på en inlämnad skrivelse till kommunfullmäktige från 
olika organisationer i kommunen angående Vaggeryds kommuns Lucia 
2013. 
 
Nämnden anslog 10 000 kronor ur driftbudgeten för kulturarrangemang till 
Luciafirandet med önskan att arrangörerna ordnar ett brett nominerings- 
förfarande som gör det möjligt för alla ungdomar i kommunen och i lämplig 
ålder att kandidera till kommunens Lucia.  
 
2016-11-09 anslog nämnden 3 000 kr för inköp av smyckesgåva till med-
verkande ungdomar i kommunens luciatåg.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått en faktura från företaget Not&Ton 
för 2016 års luciaarrangemang. 
 
Beslutsunderlag  
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll § 015, 2017-01-18 
Kultur- och fritidsnämnden protokoll § 108, 2013-11-06 
Not och Ton fakturaunderlag 2016-12-19 
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Sven Eric Johansson  
 
 

 

Beslutsgång 
Tuula Ingner (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva 
till och bidrar ekonomiskt till att det ordnas en kommunens Lucia och att 
vara en part i genomförandet av arrangemanget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Ingners och be-
redningens förslag och finner båda förslagen antagna.  
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som företecknats i 
protokoll den 1:a februari 2017, § 009. 
 
Ärendebeskrivning 
De delegationsbeslut som fattats under perioden 2016-11-02  till och med 
2017-01-03 redovisas för nämnden. 
 
Bidrag 
Anläggningsbidrag dnr 2016/003 
Grundbidrag dnr 2016/003 
Lokalbidrag dnr 2016/003 
Ledarutbildningsbidrag dnr 2017/003 
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Delgivningar 
 
1. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2017/018, § 002,  

2017-01-18 – Strategidagarna 26-27 januari 
2. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2016/083, § 003,  

2017-01-18 – Översyn av föreningsbidrag 
3. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2016/104, § 005,  

2017-01-18 – Idrottsplatserna – Gemensamt möte 2017 
4. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2017/008, § 007,  

2017-01-18 – Bratteborg Ryttarsällskap – Ansökan om särskilt bidrag 
5. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2017/008, § 008,  

2017-01-18 – Sjöbogården – Ansökan om särskilt bidrag 
6. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2017/008, § 009,  

2017-01-18 – Vaggeryds Bordtennisklubb – Ansökan om särskilt bi-
drag 

7. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2016/044, § 012,  
2017-01-18 – Nationaldagsfirande 2017 

8. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2015/052, § 013,  
2017-01-18 – Medborgarförslag – Krönikespel på Skillingaryds läger 

9. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2017/022, § 016,  
2017-01-18 – Möte med studieförbunden 

10. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2017/006, § 017,  
2017-01-18 – Rapporter 

11. Stiftelsen Regementsheden – Rapport Sveriges Militärhistoriska Dagar 
och Generalmönstring 2016 

12. Konstutskottet 2016-11-18 – Presentation Konstnärlig Utsmyckning 
Familjecentralen Vaggeryd 

13. Equmenia 2016-10-31 – Slutrapport Torpaliv 
14. Fenix Vänner med elever från Fenix Kultur- och Kunskapscenter 2017-

01-27 – Slutrapport Julkul Fenix 
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Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  
 
 

 

 
Rapporter     
A) Förvaltningen rapporterar: 

- Om det kommande sportlovsprogrammet som är färdigt och delas ut 
till all skolor i kommunen. 

- Om arbetet med årets fritidsguide som kommer att delas ut till alla 
hushåll i kommunen längre fram i vår. 
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Övriga frågor – Regionalt kulturting 2017 
 
Förvaltningen ställer frågan om det är någon från nämnden har kan tänka sig 
att gå på årets regionala kulturting. 
 
Beslut 
Nämndens ledamöter återkommer till förvaltningen med intresseanmälan.  
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Rutiner kring 1 % regeln och offentlig utsmyckning 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Nämnden ger förvaltningen att bjuda in representanter från 
fastighetsenheten till beredningens kommande sammanträde 2017-02-22 för 
att ta fram rutiner kring uppdrag gällande 1 % regeln och offentlig 
utsmyckning. 
 
Sammanfattning av ärende 
Lars Ljungqvist tar upp frågan kring rutiner av konstutskottets uppdrag 
kring 1 % regeln och offentlig utsmyckning.  
 
Rutinerna kring uppdrag gällande 1 % regeln fungerar inte.  
 
Beslutsgång 
Lars Ljungqvist (KD) förslår ett möte med fastighetsenheten för att ta fram 
rutiner kring uppdrag gällande 1 % regeln och offentlig upphandling.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, Ljungqvist förslag 
och finner det antaget.  
 


