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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Underskrifter Sekreterare ............................................
Beata Vilkhed

Ordförande ............................................ ............................................
Sverker Bernhardsson

Justerande ............................................ ............................................
Malin Gustavsson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-02-07

Datum för anslags 
uppsättande

2019-02-19 Datum för anslags 
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2019-03-12
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protokollet

Skillingehus

............................................ Underskrift
Beata Vilkhed

Plats och tid Sessionssalen kl. 14:00-17:30

Beslutande ledamöter Sverker Bernhardsson (C) (ordförande), Malin Gustavsson (L), 
Lars Seger (M)  ersätter Linnea Graab (M), Michael Anderberg 
(MP), Tommy Ottosson (S) (vice ordförande), Tuula Ingner 
(S), Jan Sjögren (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Moussa Mussa (S)
Joy Kanyange (S)
Kim Andersson (L)
Anna-Maria Toftgård (C)

Övriga närvarande Beata Vilkhed (Sekreterare kultur- och fritidsnämnden)
Christer Sandén (Ställföreträdande kulturskolchef) §8
Peter Lagerman (Representant Internationella Vänner - Unga 
vänner) §18

Utses att justera Malin Gustavsson
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid  ,  2019-02-19   00:00

Protokollet omfattar §§8-24
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§8 Överföring av medel från 2018 till 2019
§9 Kulturskolan - Investeringsplan 2019
§10 Kultur- och fritidsnämndens utbildningsdagar
§11 Utbildning i föreningsbidrag och aktivitetsstöd
§12 Revidering av konstutskottets reglemente
§13 Kultur- och fritidsnämnden - Val av konstutskottet
§14 Byggnadsvårdspriset - Revidering av stadgar
§15 Val av kommunens representanter i jury för byggnadsvårdspriset

§16 Val av kommunens representanter i Föreningarna Movalla IP och Vaggeryds 
IP

§17 Skillingaryds Manskör - Ansökan om bidrag för inköp av nya kostymer
§18 Internationella vänner - Unga vänner - Ansökan om integrationsbidrag
§19 Ellekjazz - Musikcaféserien

§20 Länskommittén av Stiftelsen Sveriges Nationaldag i Jönköpings län - Ändrade 
rutiner för ansökan om Svensk flagga

§21 Delgivningar
§22 Rapporter & Information om pågående ärenden
§23 Övrig fråga - Vaggeryds sporthall, källarutrymmen och lokaler
§24 Övrig fråga - Tillgänglighetspris i Vaggeryds kommun

3 (26)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Överföring av medel från 2018 till 2019 (KFN 2019/022)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att resterande summa från 2018 på 83 000 kr förs över till 
2019 års budget för att kunna stötta föreningar, studieförbund och organisationer med 
integrationsarbete. Tidigare antagna riktlinjer gäller även för 2019.
Nämnden beslutar att medel på 31 000 kr till markarbeten på Kyllås översförs till budget 
2019.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har under året 2018 haft 83 000 kr avsatta för integrationsbidrag 
och 31 000 kr till markarbete på Kyllås.

Bidragets syfte har varit att stötta föreningar som anordnar integrationsfrämjande aktiviteter.
I slutet av 2018 har föreningar hört av sig för till integrationsprojekt.
 
Nämnden behöver ta ställning till om resterande medel för inte slutförda arbeten och onyttjade 
medel ska föras över till 2019.

Beslutsgång
Ordförande går igenom ärendet och beredningens förslag.
Nämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner 
förslaget antaget av nämnden.

Expedieras till 
Ekonomi

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 7, 2019-01-22
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-18
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Kulturskolan - Investeringsplan 2019 (KFN 2019/023)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 637 000 kr avsätts enligt kulturskolans 
investeringsplan för 2019.
Hur resterande summan på 63 000 kr ska disponeras får kulturskolan återkomma till under 
året.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tilldelat kulturskolan 700 000 kr i investeringsmedel för 2019.
Kulturskolan har överlämnat ett förslag till investering för att täcka verksamhetens behov 
inom undervisning och arbetsmiljö.
Budgeten för planerad investeringsplan är på ca: 600 000 kr, resterande del önskar 
kulturskolan reservera till slutet av året.
Biträdande kulturskolchef Christer Sandén närvarar nämndens sammanträde 2019-02-07 och 
föredrar ärendet.

Beslutsgång
Christer Sandén föredrar ärendet för nämnden.
Nämnden för dialog kring ärendet.
Michael Anderberg (MP) föreslår bifall till investeringsplan.
Tommy Ottosson (S) föreslår bifall till investeringsplan.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag på beslut Anderbergs förslag och finner 
förslaget antaget av nämnden.

Expedieras till 
Kulturskolan

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 5, 2019-01-22
 Kulturskolan investeringsplan 2019
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Kultur- och fritidsnämndens utbildningsdagar (KFN 2019/001)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbildningarna sker i anslutning till sammanträde med 
utbildning på förmiddag, gemensam lunch och eftermiddag sammanträde.

Sammanfattning
Förvaltningen planerar att under första halvåret 2019 genomföra ett antal informations- och 
utbildningstillfällen inom nämndens olika verksamhetsområden. Utbildningarna kommer att 
ske med besök till respektive verksamhet.
De verksamheter som är aktuella för utbildning är:
Föreningsbidrag
Idrottsplatser
Kulturverksamhet
Museiverksamhet
Bibliotek
Kulturskolan
Sim- och sporthallar
Öppna ungdomsverksamheten
 
Det finns två förslag att ta ställning till.
1. Utbildningarna sker i anslutning till sammanträde. Förmiddag utbildning med gemensam 
lunch och eftermiddag sammanträde.
2. Utbildningarna sker separata halv dagar utöver sammanträdesdagarna.

Beslutsgång
Ordförande går igenom ärendet och beredningens förslag.
Nämnden för dialog.
Tommy Ottosson (S) föreslår att nämnden beslutar enligt förslag 1 att utbildningsdagarna sker 
under en dag i samband med sammanträden.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Ottossons förslag och finner 
förslaget antaget av nämnden.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 12, 2019-01-22
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-18
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Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Utbildning i föreningsbidrag och aktivitetsstöd (KFN 2019/001)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens information om nuvarande 
bidragsnormer för föreningsbidrag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i uppgift att ta ställning till revidering av föreningsbidrag och 
aktivitetsstöd.
Innan nämnden tar del av förslaget för revideringen får nämnden ta del av nuvarande 
bidragsnormer.
 
Nämnden ska ta ställning till nya bidragsnormer på nämndens sammanträde 7 mars.

Beslutsgång
Nämnden tar del av informationen om bidragsnormer för föreningar och organisationer.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner informationen och finner förslaget antaget av 
nämnden.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Revidering av konstutskottets reglemente (KFN 2019/003)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden justerar i konstutskottets arbetsordning gällande antalet ledamöter 
från 4 till 2 ledamöter.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har som uppgift att svara för utsmyckning av offentliga platser 
och byggnader. Och att inom tilldelade ekonomiska ramar svara för de samlade konstinköpen 
alternativt konstnärliga utsmyckningar i kommunen samt vid behov tillse att dessa får en 
lämplig placering.
Nämnden har för ändamålet inrättat ett särskilt konstutskott.
Reglementet för utskottet anger att utskottet skall bestå av 4 representanter, som väljs bland 
nämndens ledamöter eller ersättare. Till utskottet kan även ledamöter adjungeras, som är av 
betydelse för utskottets arbete.
Under mandatperioden 2015-2018 har antalet ledamöter i utskottet varit fyra.

Beslutsgång
Ordförande går igenom ärendet och beredningens förslag.
Nämnden för dialog.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner 
förslaget antaget av nämnden.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 2, 2019-01-22
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-18
 Reglemente, arbetsordning för konstuskottet
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Kultur- och fritidsnämnden - Val av konstutskottet (KFN 2019/003)
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att utse ledamöter Michael Anderberg (MP) och Tuula 
Ingner (S) som representanter till konstutskott under mandatperioden 2019-2022. 
Lars Ljungqvist och Jan Gustavsson väljs in som adjungerande ledamöter enligt 
konstutskottets arbetsordning under mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har som uppgift att svara för utsmyckning av offentliga platser 
och byggnader. Och att inom tilldelade ekonomiska ramar svara för de samlade konstinköpen 
alternativt konstnärliga utsmyckningar i kommunen samt vid behov tillse att dessa får en 
lämplig placering.
Nämnden har för ändamålet inrättat ett särskilt konstutskott.
Reglementet för utskottet anger att utskottet skall bestå av 4 representanter, som väljs bland 
nämndens ledamöter eller ersättare. Till utskottet kan även ledamöter adjungeras, som är av 
betydelse för utskottets arbete.
Under mandatperioden 2015-2018 har antalet ledamöter i utskottet varit fyra och bestått av 
Lars Ljungqvist, Jan Gustavsson, Tuula Ingner och Michael Anderberg.
Nämnden beslutade 2019-01-19 att under januarimånad låta ledamöter Michael Anderberg 
(MP) och Tuula Ingner (S) fortsätta sitt uppdrag tills nytt konstutskott väljs i februari för att 
projekten inte ska stanna upp och Lars Ljungqvist och Jan Gustavsson som adjungerande 
ledamöter enligt konstutskottets arbetsordning.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 2019-02-07 om justering av konstutsutskottets 
arbetsordning från fyra ordinarie representanter till två.
 

Beslutsgång
Ordförande går igenom ärendet och beredningens förslag.
Nämnden för dialog.
 
Tommy Ottosson (S) föreslår Tuula Ingner (S) och Michael Anderberg (MP) som ordinarie 
representant i konstutskottet och Lars Ljungqvist och Jan Gustavsson till adjungerande under 
mandatperioden.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Ottossons förslag och finner 
förslaget antaget av nämnden.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Konstutskottet
Lars Ljungqvist
Jan Gustavsson

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 3, 2019-01-17
 Riktlinje för lös konst reviderad 2017-12-13.pdf - Adobe Acrobat
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14

Byggnadsvårdspriset - Revidering av stadgar (KFN 2019/020)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden reviderar stadgarna för Byggnadsvårdsprisets jury med tillägg om 
ytterligare 2 ledamöter från miljö- och byggnämnden samt tjänsteman från miljö- och 
byggförvaltningen som jurymedlemmar.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att varje år ge en utmärkelse till fastighetsägare för 
välvårdade/välrenoverade hus.
Priset kan tilldelas
- Ett ombyggt objekt, där det kulturhistoriska värdet har tagits tillvara
- Ett kontinuerligt väl, och varsamt underhållet objekt
- En ny, välanpassad byggnad i kulturhistorisk miljö
- En enskild byggnad eller bebyggelsegrupp 
- Byggnaden/byggnaderna skall vara i vardagligt bruk
Nuvarande del i stadgarna behöver revideras gällande juryn som består av två ledamöter från 
kultur- och fritidsnämnden, stadsarkitekten, ansvarig tjänsteman inom kultur- och 
fritidsförvaltningen och tekniske chefen.
Förslagsvis ska juryn innehålla 2 ledamöter från miljö- och byggförvaltningen och tjänsteman 
från miljö- och byggförvaltningen.

Beslutsgång
Ordförande går igenom beredningens förslag.
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner 
förslaget antaget av nämnden.

Expedieras till 
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 3, 2019-01-22
 Byggnadsvårdspriset stadgar
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Val av kommunens representanter i jury för byggnadsvårdspriset 
(KFN 2019/001)
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens representanter i jury för byggnadsvårdspriset under 
mandatperioden 2019-2022 väljs Sverker Bernhardsson (C) och Tuula Ingner (S).

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att varje år ge en utmärkelse till fastighetsägare för 
välvårdade/välrenoverade hus.
Kultur- och fritidsnämnden ska utse 2 representanter till juryn för Byggnadsvårdspriset.
 

Beslutsgång
Ordförande går igenom ärendet.
Tommy Ottosson (S) föreslår Tuula Ingner (S) som kultur- och fritidsnämndens representant i 
juryn.
Michael Anderberg (MP) föreslår Sverker Bernhardsson (C) som kultur- och fritidsnämndens 
representant i juryn.
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut Ottossons och Anderbergs förslag 
och finner båda förslagen antagna av nämnden.

Expedieras till 
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Val av kommunens representanter i Föreningarna Movalla IP och 
Vaggeryds IP (KFN 2019/001)
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens representant i föreningen Movalla IP under mandatperioden 2019 
– 2022 väljs Moussa Mussa (S).
Kultur- och fritidsnämndens representant i föreningen Vaggeryds IP under mandatperioden 
2019 – 2022 väljs Lars Seger (M).
 
Kultur- och fritidsnämndens ersättare som representanter i föreningarna Movalla IP 
och  Vaggeryds IP under mandatperioden 2019 – 2022 väljs vid nämndens sammanträde 7 
mars.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden skall enligt beslut i fullmäktige utse ordinarie representant samt 
ersättare till föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP styrelser.

Beslutsgång
Ordförande går igenom ärendet och ställer frågan om vilka ledamöter kan tänka sig att ingå i 
respektive styrelse som ordinarie och ersättare.
Tommy Ottosson (S) föreslår Mousa Mousa som ordinarie representant för styrelsen Movalla 
IP.
Lars Seger (M) anmäller intresse för som ordinarie representant för styrelsen Vaggeryds IP.
 
Ordförande konstaterar att det finns förslag på ordinarie representanter till styrelserna Movalla 
IP och Vaggeryds IP och finner förslagen antagna och nämnden.
 
Inga förslag lämnas till ersättare för ordinarie i styrelserna och ordförande föreslår att val av 
ersättare flyttas till näst kommande sammanträde med nämnden och finner förslaget antaget 
av nämnden.

Expedieras till 
Föreningen Movalla IP
Föreningen Vaggeryds IP

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 1, 2019-01-22
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-18

15 (26)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Stadgar för Föreningen Movalla IP
 Stadgar för Föreningen Vaggeryds IP
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Skillingaryds Manskör - Ansökan om bidrag för inköp av nya 
kostymer (KFN 2019/021)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan med hänvisning till att bidragsnormerna inte 
stödjer bidrag till kläder.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en bidragsansökan på 37 500 kr gällande inköp av 
nya kostymer till föreningen. Nuvarande kostymer för kören är 20 år gamla och föreningen 
behöver nya inför inplanerade regionala evenemang 2019.
Sammanlagd kostnad för 23 kostymer till körens medlemmar är 75 000 kr.

Beslutsgång
Ordförande går igenom ärendet och beredningens förslag.
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner 
förslaget antaget av nämnden.

Expedieras till 
Skillingaryds Manskör

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 9, 2019-01-22
 Skillingaryds Manskör ansökan 2018-11-06
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Internationella vänner - Unga vänner - Ansökan om 
integrationsbidrag (KFN 2018/112)
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens anslår 80 000 kr från integrationsbidraget för 2019 till 
Internationella Vänners - Unga vänner integrationsprojekt.
Nämnden förväntar sig en delrapportering och slutredovisning av projektet.

Jäv
Moussa Mussa (S) anmäler jäv och deltar inte handläggningen av ärendet.

Reservationer
Lars Seger (M) reserverar sig mot nämndens beslut.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot en bidragsansökan på 80 000 kr från föreningen 
Internationella Vänner - Unga Vänner.
Föreningen bedriver ett projekt i samarbete med Arvfonden, AME Vaggeryds kommun, 
öppna ungdomsverksamheten och Fågelforsskolan Skillingaryd för att aktivt verka för 
integration av barn med invandrarbakgrund i det svenska samhället.
Syfte och mål med projektet
Att aktivt verka för delaktighet i vårt samhälle, vilket bidrar till ett minskat utanförskap. Lyfta 
fram den befintliga kultur- och fritidsverksamheten som finns på orten vilket gynnar 
landsbygdsutvecklingen.
Hälsofrämjande arbete, där människor från olika kulturer möts i trygghet och respekt. Ge 
nyanlända familjer möjlighet och förutsättningar att engagera sig i fritids- och 
kulturverksamheter och väcka föreningsintresset hos föräldrarna.
Projektets metoder består av aktivitetssamtal möjliggörande av aktiviteter med hjälp av 
föreningar, organisationer och kulturskola. Målgruppen för delprojektet är nyanlända barn och 
deras familjer på Fågelforsskolan Skillingaryd.
Kommunstyrelsen har under 2018 anslagit 120 000 kr till föreningens huvudorganisation för 
verksamheter inom kommunen.
 
Representant från Internationella Vänner Peter Lagerman närvarar sammanträdet 2019-02-07.

Beslutsgång
Peter Lagerman och Moussa Mussa föredrar ärendet.
Nämnden för dialog kring ärendet.
Michael Anderberg (MP) föreslår att nämnden ajourneras för samtal mellan partigrupperna.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Nämnden ajourneras 14:40-14:55.
 
Ordförande ställer frågan hur nämnden ställer sig till föreningens ansökan om bidrag.
Moussa Mossa (S) anmäller jäv i ärendet.
Michael Anderberg (MP) föreslår bifall till ansökan.
Tommy Ottosson (S) samtycker till Anderbergs förslag.
Lars Seger (M) föreslår avslag på ansökan.
 
Ordförande konstaterar att det finns förslag till beslut och finner Anderbergs förslag antaget 
av nämnden.
Lars Seger (M) reserverar sig mot nämnden beslut.

Expedieras till 
Delges kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 8, 2019-01-22
 Riktlinjer integrationsbidrag till ideella organisationer och studieförbund
 Internationella vänner ansökan 2018-11-27
 Internationella vänner komplettering till ansökan 2018-11-27
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Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Ellekjazz - Musikcaféserien (KFN 2018/138)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om anslag till musikcafé med hänvisning till 
kostnaden och att utbudet inte vänder sig till barn och ungdomar som är nämndens 
huvudsakliga prioritet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en skrivelse gällande SMOTs Musikcaféserie. 
Skrivelsen uppmanar kommunen att medverka i kulturutbudet som en satsning av kulturen i 
kommunen.
Medverkan i Musikcaféserien innebär följande.
Spira står för programmet som består av en serie på sju konserter som turnerar till varje ort 
som har sina bestämda dagar och tider.
Kostnaden för att medverkar i serien är mellan 110 - 120 000 kr, 15 000 kr för en konsert.
Övriga kostnader som kommunen får stå för är lokal, värdskap, fika (om önskas) och 
marknadsföring av evenemanget lokalt. Spira står för bokning av artister, boende och resor, 
sköter all kommunikation och tar fram marknadsmaterial.
Eventuella intäkter kan handla om inträdesavgifter på ca: 150 kr/konsert.

Beslutsgång
Ordförande går igenom ärendet och beredningens förslag.
 
Nämnden för dialog kring ärendet. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner 
förslaget antaget av nämnden.

Expedieras till 
Lars-Erik Karlsson

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 10, 2019-01-22
 Ellekjazz skrivelse 2018-10-29
 SMOT information Musikcafeserien
 Musikcafeserien program 2018-2019
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§20

Länskommittén av Stiftelsen Sveriges Nationaldag i Jönköpings län 
- Ändrade rutiner för ansökan om Svensk flagga (KFN 2018/121)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte överta uppdraget från Länskommittén om att dela 
ut flaggor till allmänheten.

Sammanfattning
Länskommittén av Stiftelsen Sveriges Nationaldag i Jönköpings län har lämnat in en skrivelse 
om nedläggning av verksamheten.
I förslaget föreslås att kommunerna själva sköter hanteringen av ansökningar av flaggor till 
privatpersoner, samt inköp av flaggor för utdelning i samband med nationaldagen. Vaggeryds 
kommun har varje år annonserat om möjligheten att ansöka svenska flagga med information 
om ansökningsmöjligheter genom Länskommittén av Stiftelsen Sveriges Nationaldag i 
Jönköpings län.

Beslutsgång
Ordförande går igenom ärendet och beredningens förslag.
Nämnden för dialog. 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner 
förslaget antaget av nämnden.

Expedieras till 
Delges kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 11, 2019-01-22
 Skrivelse
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§21

Delgivningar (KFN 2019/007)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Följande handlingar delges kultur- och fritidsnämnden.
 
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2018/011, § 004, 2019-01-22 – Måluppfyllelse
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2019/019, § 006, 2019-01-22 – Kulturskolan - 
Utreda möjlighet för sommarjobb för elever på kulturskolan
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr 2019/008, § 013, 2019-01-22 – Rapporter och 
information om pågående ärenden
 

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 4, 6,13 - 2019-01-22
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§22

Rapporter & Information om pågående ärenden (KFN 2019/008)
Ordförande informerar om strategiska utvecklingsdagen 31 januari som fokuserade på 
året 2018.
Förvaltningen informerade om kommande planering av Nationaldagen som nämnden ansvarar 
för och sportlovs programmet som distribuerats ut till alla skolor i kommunen.
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§23

Övrig fråga - Vaggeryds sporthall, källarutrymmen och lokaler (KFN 
2018/123)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beredningen med förvaltningen får i uppdrag att reda 
ut i frågan gällande lokalerna i Vaggeryds sporthall.

Sammanfattning
Tommy Ottosson (S) lyfter frågan gällande källarutrymmen och lokaler i Vaggeryds sporthall.

Beslutsgång
Tommy Ottosson (S) lyfter frågan kring källarutrymmen och lokaler i Vaggeryds sporthall.
 
Ordförande informerar att frågan inte är politisk fråga utan en tjänstemannan fråga.
 
Michael Anderberg (MP) föreslår att beredningen får i uppdrag att reda ut i frågan och få en 
nulägesbild.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Anderbergs (MP) och finner 
förslaget antaget av nämnden.
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§24

Övrig fråga - Tillgänglighetspris i Vaggeryds kommun (KFN 
2019/033)
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta frågan vidare till kommunledningskontoret för svar gällande 
motionen om ett Tillgänglighetspris i Vaggeryds kommun.

Sammanfattning
Lars Seger (M) tar upp frågan om den motion som lämnats in 2017 gällande instiftandet av ett 
Tillgänglighetspris i Vaggeryds kommun.

Beslutsgång
Lars Seger (M) lyfter frågan kring motionen gällande Tillgänglighetspris i Vaggeryds 
kommun.
 
Förvaltningen informerar att ärendet hanteras av kommunledningskontoret och att 
förvaltningen kan åta sig att ta frågan vidare för svar.
 
Ordförande föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta frågan vidare till 
kommunledningskontoret för svar och finner förslaget antaget av nämnden.
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