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Sammanfattning
Bibliotekslagen är en ramlag för de kommunala bibliotekens verksamhet, med undantag för skolbiblioteken, som 
lyder under Skollagen.

I Vaggeryds kommun bedrivs biblioteksverksamhet vid det kombinerade gymnasie- och kommunbiblioteket i 
Vaggeryd, Fenix Kultur- och Kunskapscentrum samt vid kommundelsbiblioteken i Skillingaryd, Hok och 
Hagshult. Biblioteken siktar högt och vill bedriva en verksamhet med hög kvalitet i framkant. 

Biblioteksplanen för Vaggeryds kommun i sin helhet inkluderar biblioteksplan för folkbiblioteken och för 
skolbiblioteken samt för samarbetet mellan dessa två bibliotekstyper och är avsedd att gälla 2019-2022.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Dessutom 
ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
stimulera till läsning.

Under senare år har verksamheten vid biblioteken genomgått stora förändringar. Att besöka ett folkbibliotek 
handlar inte längre enbart om att låna en bok utan även om att ta del av andra aktiviteter såsom IT-handledning, 
allmän samhällsinformation och program av olika slag för alla åldrar. Folkbiblioteken är centrala för både det 
formella och det informella lärandet, för språk- och läsutveckling, för kunskap och information samt för digital 
delaktighet. 

För fem år sedan gjordes den första e-strategin för Vaggeryds bibliotek. Sedan dess har det hänt mycket i såväl 
biblioteken som den digitala världen. Den största förändringen i biblioteket är Makerspace som numera finns på 
biblioteket och som är ett fysiskt rum med digitala möjligheter. Det digitala biblioteket är numera inte endast 
webbplats eller sociala medier, utan har även flyttat in på biblioteket. En mer detaljerad e-strategi kommer att 
utarbetas separat, men kopplas till biblioteksplanen. 

När det gäller läsfrämjande, tar biblioteken i Vaggeryds kommun sin utgångspunkt i Läs- och 
litteraturfrämjandeplan för folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län 2018 –
2020. I det läsfrämjande arbetet prioriterar biblioteken arbetet med barn och unga. I mån av resurser riktas det 
läsfrämjande arbetet även till övriga invånare. En läsfrämjandeplan, i form av en handlingsplan, som innefattar 
både barn, unga och vuxna kommer att utarbetas.
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Kommunbibliotek och skolbibliotek arbetar tillsammans för barn och unga och syftet är att främja barn och 
ungas språkutveckling och stimulera till läsning.
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Inledning 
Alla kommuner är skyldiga att upprätta planer för sin biblioteksverksamhet. I Vaggeryds kommun bedrivs 
biblioteksverksamhet vid det kombinerade gymnasie- och kommunbiblioteket1 i Vaggeryd, Fenix Kultur- och 
Kunskapscentrum, kommundelsbiblioteken i Skillingaryd, Hok och Hagshult samt vid skolbiblioteken i 
kommunens övriga skolor.

Biblioteksplanens syfte är att ge en inriktning av verksamheten på lång sikt. Planen ska också vara 
utgångspunkten för årliga handlings- eller verksamhetsplaner. Biblioteksplanen för biblioteken i Vaggeryds 
kommun kommer också att generera handlingsplaner och strategier inom olika områden, såsom t.ex. 
läsfrämjandeplaner och en e-strategi.

Handlingsplanen, som är kopplad till kommunfullmäktiges mål, revideras vid årsskiftet 2019/2020.

1 Kommunbibliotek benämns ibland ”folkbibliotek”. I Biblioteksplanen används begreppet ”kommunbibliotek”, 
utom då lagtext eller annan text citeras.
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Ändamålsenlig verksamhet
Både kommunbiblioteken och skolbiblioteken siktar högt och vill bedriva en verksamhet med hög kvalitet i 
framkant. Nivån på verksamheten är dock beroende av de resurser biblioteken tilldelas.

Bemanningsläget vid folkbiblioteken är hårt ansträngt efter en besparing på en tjänst vid Skillingaryds bibliotek. 
Biblioteket där har fått en tillfällig förstärkning genom statens satsning Stärkta bibliotek  med en 
barnbibliotekarie, som ska arbeta för att utveckla barnverksamheten och göra biblioteket attraktivt för barn, unga 
och familjer. Denna satsning finansieras dock under högst tre år och måste sökas om varje år.

Den verksamhet som kommunbiblioteken i övrigt strävar att åstadkomma kan genomföras förhållande till den 
resursfördelning biblioteken får.

Biblioteksplan för Vaggeryds kommun inkluderar biblioteksplan för kommunbiblioteken och för skolbiblioteken 
samt för samarbetet mellan dessa två bibliotekstyper och är avsedd att gälla 2019-2022.

Nationell bibliotekslag 2013:801

Bibliotekslagen är en ramlag för de kommunala bibliotekens verksamhet, med undantag för skolbiblioteken, som 
lyder under Skollagen.2 

All kommunal biblioteksverksamhet ska dock upprätta biblioteksplaner för sin verksamhet. 

1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna biblioteksväsendet består 
av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:

 folkbibliotek,
 skolbibliotek,
 regional biblioteksverksamhet,
 högskolebibliotek,
 lånecentraler, och
 övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Ändamål

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom 
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla.

Ansvarsfördelning

3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa skolor, enskilda.

 För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
 För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i enlighet med 

bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
 För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte ingår i ett landsting.
 För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) 

ansvarar staten.
 För lånecentraler ansvarar staten.
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 För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt särskilda bestämmelser är 
huvudman för verksamheten.

Prioriterade grupper
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

 de nationella minoritetsspråken,
 andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
 lättläst svenska.

Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling 
och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss 
tid oavsett publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut

 ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och
 avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

Skolbibliotek

10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.
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Vaggeryds kommun vision, värdegrund och övergripande mål

Kommunövergripande vision och värdegrund
Vaggeryds kommuns vision och värdegrund:

Här ger vi plats för att göra skillnad
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. 
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. 
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta 
och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. 
Där allt är nära och alla har betydelse.

Politisk styrning kring mål, medel och 
kvalitet
Kommunfullmäktige tar varje mandatperiod fram övergripande mål för den kommunala verksamheten. Av 
Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål 2015-2018 prioriterar Kultur- och Fritidsnämnden särskilt 3-4 st 
varje år för att skapa inriktningsmål att arbeta med under året. 

Nämndens inriktningsmål godkänns av Kommunfullmäktige. I rambudget och programbudget fördelas även 
ekonomiska medel till verksamheten.

Kommunfullmäktiges tio övergripande mål 2015-2018:

01. a) Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Det är viktigt att hela 
kommunen får möjlighet att utvecklas. b) Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka 
bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser.

02. a) Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande 
förhållningssätt. b) Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala 
planeringen.

03. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen. Såväl traditionella industriföretag 
som tjänsteföretag.

04. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter. Bl.a. genom minskade utsläpp 
av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten 
bli klimatneutral.

05. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken
06. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet.
07. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg.
08. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen.
09. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och 

varierat föreningsliv i hela kommunen.
10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.

De politiska målen bryts ner till verksamhetsmål och indikatorer för att kunna följa utvecklingen av resultatet. 
Kvalitetsresultat kopplas till måluppföljningen genom exempelvis KKiK (Kommunens kvalitet i korthet), SKL 
Öppna jämförelser, SCB medborgarundersökning och egna mätningar. Det ekonomiska resultatet kopplas till 
måluppfyllelsen och följs upp genom delår och helårs redovisning, samt ekonomisk uppföljning även tertial 
redovisning.
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Bibliotekets förändrade roll
Att biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling uttrycker en målsättning om allas 
delaktighet i samhällslivet som främjas genom de medel som nämns, dvs. kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Grunden för det allmännas stöd till biblioteksväsendet står att finna i övertygelsen om att 
bibliotekens verksamhet bidrar till en önskvärd samhällsutveckling i stort och att demokratin fördjupas genom 
att välinformerade individer får bättre möjligheter till insyn, inflytande och deltagande i den demokratiska 
processen. Demokratin befästs och fördjupas genom att individer får ökad kunskap och goda förutsättningar för 
ett fritt åsiktsutbyte och diskussioner om gemensamma angelägenheter.3

Under senare år har verksamheten vid biblioteken genomgått stora förändringar. Att besöka ett folkbibliotek 
handlar inte längre enbart om att låna en bok utan även om att ta del av andra aktiviteter såsom IT-handledning, 
allmän samhällsinformation och program av olika slag för alla åldrar. Denna typ av aktiviteter ökar vid 
folkbiblioteken. Svensk Biblioteksförening gjorde 2016 en rapport, Riksrapport 2016 – aktuell utveckling inom 
det svenska biblioteksväsendet4 , som bl.a. försöker förklara vad som gör vissa folkbibliotek attraktiva och 
framgångsrika. 

De övergripande slutsatserna är följande:

 Efterfrågan på bibliotekstjänster kan till stor del förklaras av driftskostnaden för biblioteken i 
kommunerna. Det finns ett starkt samband mellan de resurser biblioteksverksamheten får och 
utlåningen per invånare; barnboksutlåningen per barn; och antalet biblioteksbesök per invånare.

 Utlåningen av böcker påverkas även av bibliotekens nyförvärv av litteratur. Bibliotek som har fler 
nyförvärv per invånare har också en högre utlåning per invånare.

 Resultaten visar även på ett positivt samband mellan antalet biblioteksenheter och utlåningen. 
Kommuner med fler biblioteksenheter har högre utlåning per invånare.

3 Prop. 2012/13:147 s. 12 
4 http://www.biblioteksforeningen.se/rapporter/riksrapport-2016-aktuell-utveckling-inom-det-svenska-
biblioteksvasendet/ (2018-02-23)
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Folkbibliotekens uppgifter

Medverkan till demokratiutveckling och fri åsiktsbildning 
Biblioteken i Vaggeryds kommun tillgängliggör information utan censur eller andra aktiva inskränkningar, vilket 
innebär en öppenhet för olika perspektiv och för olika sätt att se på världen. Det innebär också att sätta frågor i 
sammanhang, att göra urval och att med utgångspunkt i bibliotekets medier ge perspektiv på dåtid, samtid och 
framtid. 

Biblioteken i Vaggeryds kommun behandlar alla människor jämlikt och inkluderande oavsett bakgrund, etnicitet, 
sexuell läggning eller religiös och politisk uppfattning. 

Folkbiblioteken är centrala för både det formella och det informella lärandet, för språk- och läsutveckling, för 
kunskap och information samt för digital delaktighet. 

Den digitala utvecklingen går framåt i en rasande fart, men den digitala klyftan krymper fortfarande långsamt. 
Därför är det viktigt att nå dem som sällan eller aldrig använder internet. Här är folkbiblioteken en viktig aktör. 
Fler och fler samhällstjänster blir i dag digitala och andra alternativ erbjuds inte alltid. Fortfarande har vi, enligt 
IIS undersökning Svenskarna och internet 20175, ungefär 500 000 svenskar som inte använder internet över 
huvud taget. Lågutbildade, arbetslösa och sjukskrivna känner sig mindre delaktiga i informationssamhället än 
personer med högre utbildning. De grupperna upplever det även som svårare att exempelvis söka efter 
information på internet. Ur ett demokratiskt perspektiv är det problematiskt att en stor del av befolkningen inte 
använder digital teknik.

Digitalisering och digital delaktighet
Enligt Bibliotekslagen ska folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas 
för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Den digitala delaktigheten samt förmågan att 
bedöma och kritisk granska information och att veta hur digital information skapas och sprids blir därmed en 
uppgift för biblioteken.

Att verka för att öka kunskapen kring informationsteknik kräver också ständig kompetenshöjning inom området 
för bibliotekspersonalen.

Regeringen har gett Kungl. biblioteket  i uppdrag att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en 
satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i 
sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en 
digital kunskapshöjning.

5 https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf (2018-02-23)

Vision: 
Biblioteksverksamheten ska vara en central resurs i kommunens strategiska 
arbete för att höja medborgarnas utbildningsnivå och digitala kompetens samt 
bidra till att stärka deras utveckling till aktiva, demokratiska 
samhällsmedborgare. 
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Den digitala klyftan i Sverige krymper långsamt. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en 
demokratisk angelägenhet. De som saknar digital kompetens är ofta äldre, nyanlända eller lågutbildade, men det 
finns också välutbildade och höginkomsttagare som inte är digitalt delaktiga. På många bibliotek i landet 

anordnas 
utbildningsinsatser av olika slag för 
att öka invånarnas digitala 
kompetens. Biblioteken 
erbjuder ofta personlig 
service där invånare får 
hjälp med vardagliga 
ärenden på internet. 

E-strategi

Syftet med e-strategin är att biblioteket ska inte bara följa utan driva kunskapen om ny teknik framåt och verka 
som demokratiskt verktyg för medborgarna med tillgång till ny teknik, kunskap om den och tillgängliggöra den 
för alla. 

För fem år sedan gjordes den första e-strategin för Vaggeryds bibliotek med målet att 2017 skulle 50 % av 
bibliotekens besök vara virtuella och att 50 % av årsarbetstiden ägnas åt det digitala biblioteket. Sedan dess har 
det förstås hänt mycket i såväl biblioteken som den digitala världen. Den största förändringen i biblioteket är 
Makerspace som numera finns på biblioteket och som är ett fysiskt rum med digitala möjligheter. Det digitala 
biblioteket är numera inte endast webbplats eller sociala medier, utan har även flyttat in på biblioteket. 

I korthet innebär e-strategin:

 Biblioteket ska ligga i framkant vad gäller att kunna ha ett brett digitalt utbud. 
 Biblioteket ska ha en modern och användarvänlig webbplats.
 Biblioteket ska ha en strategi och ett syfte med de sociala forum som biblioteken väljer att synas på.
 Makerspace är en idéverkstad där människor kan mötas, utveckla och skapa tillsammans med andra. 

Skapandet sker i gränslandet mellan teknik, konst och slöjd. Det digitala samhället sammankopplas med 
det traditionella.

En mer detaljerad e-strategi kommer att utarbetas separat, men kopplas till biblioteksplanen. Inriktningen för e-
strategin finns i Biblioteksplanen.

Vision: 
Biblioteket är en självklar del i kommuninvånarnas digitala värld vad gäller att 
tillgodogöra sig kunskap om samt nyttja digitala tjänster inom såväl webb som ny 
teknik.

Övergripande mål för demokratiutveckling och fri 
åsiktsbildning och digital delaktighet:
Biblioteken erbjuder invånarna stöd i att utveckla sin 
digitala kompetens.
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Främjande av litteratur
En av bibliotekens grundläggande uppgifter är att verka läsfrämjande, vilket också lyfts fram i Bibliotekslagen.

 Läsfrämjande innebär att 

 göra läsare av läskunniga. 
 öppna vägar till litteraturen för den som inte läser. 
 öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar. 
 ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur. 
 ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet.

I det läsfrämjande arbetet prioriterar biblioteken arbetet med barn och unga. I mån av resurser riktas det 
läsfrämjande arbetet även till övriga invånare. 

Biblioteken i Vaggeryds kommun tar sin utgångspunkt i Läs- och litteraturfrämjandeplan för folkbiblioteken i 
Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län 2018 –2020.

Litteraturfrämjande innebär enligt planen att synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner samt att stärka 
och gynna litteraturen som konstform. Som personal vid biblioteken i Jönköpings län ska vi:

 lära oss genom att reflektera och ha kunskapsutbyte. 
 ta del av forskningsresultat kring läsfrämjande. 
 pröva, följa upp, utvärdera och utveckla läs- och litteraturfrämjande metoder. 
 föra samtal om mediernas kvalitet, hantering och förmedling. 
 utveckla samarbetsformerna och dialogerna med aktörer som möter barn och ungdomar. 
 utveckla samarbetsformerna och dialogerna med kommunala och regionala verksamheter, folkbildning, 

föreningsliv och enskilda aktörer. 
 arbeta gränsöverskridande med nya metoder för skapande och berättande. 

 utveckla biblioteksarenan till föränderliga, intelligenta och tillgängliga miljöer som inspirerar till 
berättelser och läsning. 

 arbeta med både digitala och fysiska biblioteksmiljöer, där användaren inspireras till nyfikenhet, 
lärande och interaktivitet. 

 använda vår professionella kompetens i mötet med alla människor. 
 lära oss vad det digitala läsandet och skapandet innebär ur olika perspektiv. 
 utveckla det digitala läs- och litteraturfrämjandet genom olika verktyg och arbetsformer. 

Vision: 
Vaggeryds kommun ska betraktas som en kommun av läsare.
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En läsfrämjandeplan, i 
form av en handlingsplan, som 
innefattar både barn, unga och 
vuxna kommer att utarbetas.

Prioriterade 
grupper

Personer med funktionsvariationer. 
Alla ska ha lika möjligheter att ta del av bibliotekets litteratur och att ta del av information som förmedlas via 
biblioteken. Därför ska biblioteken utifrån vars och ens behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska 
hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Personer med annat 
modersmål än svenska

Enligt bibliotekslagen 
ska de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska erbjudas litteratur på andra språk 
än svenska och lättläst svenska.

Övergripande mål för barn och unga:
Utveckla det läsfrämjande arbetet mot barn och unga

Övergripande mål för läsfrämjande mot andra grupper än 
barn och unga: 
Utveckla det läsfrämjande arbetet riktat mot vuxna.

Vision: 
Alla kommuninvånare ska känna sig välkomna och 
hemma på biblioteket.

Övergripande mål:
Alla ska kunna läsa och ta del av information utifrån 
de förutsättningar var och en har.
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Barn och unga

Enligt bibliotekslagen ska 
folkbiblioteken ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till 
läsning. Tidigt stöd till 
språkutveckling och läsfrämjande 
arbete lägger grunden till en god 
utbildnings- och kunskapsnivå 
hos kommuninvånarna. 

Språket är en grundläggande rättighet. Det är en avgörande faktor för kommunikation med andra människor, för 
att vi ska kunna informera oss och vara delaktiga i samhället, kunna ta del av litteratur och kultur i alla former. 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor 
sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat 
språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer 
och språk möts.6

Små barn och deras föräldrar

Det är viktigt att nå barnen tidigt, genom deras föräldrar, för att utveckla barnens språk och grundlägga barnens 
lust att läsa. Att läsa tillsammans kan också förstärka anknytningen mellan barnet och dess föräldrar. 

6 Skolverket, kursplan för grundskolan, svenska.

Vision: 
Biblioteken ska genom sin verksamhet ge alla barn sin 
egen anledning att komma till biblioteket

Övergripande mål för barn och unga:
Barn och unga som deltar i aktiviteter kopplade till läs- 
och språkstimulerande aktiviteter ska öka.

Övergripande mål för personer med annat modersmål än 
svenska:
Biblioteken ska sträva efter att tillgodose de behov som finns 
på litteratur och information på andra språk än svenska.
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Kommunbiblioteken i Vaggeryds kommun samverkar med Familjecentralen, förskolor och skolbiblioteken för 
att nå alla barn med ett läs- och språkfrämjande arbete.

Barns medievanor

Barns medievanor förändras i snabb takt. Det är därför viktigt att biblioteken omvärldsbevakar, tar till sig 
kunskaper om hur tekniken kan användas och stimulera till språkutveckling och berättande.

Ett inspirerande bibliotek för barn och unga.

Kommunbibliotek och skolbibliotek arbetar tillsammans för barn och unga och syftet är att främja barn och 
ungas språkutveckling och stimulera till läsning.

 Biblioteken ska erbjuda brett utbud av barn- och ungdomslitteratur, som präglas av mångfald, i olika 
format och på olika plattformar.

 Biblioteken ska erbjuda ett kvalitativt programutbud av aktiviteter riktade mot barn och unga. 
 Miljön ska utformas på så vis att barn och unga uppfattar dem som både inbjudande och spännande. 

Samverkan mellan kommunbibliotek och skolbibliotek. 
 Samverkan ska finnas på alla nivåer. 
 Vid ett besök på biblioteket i förskoleklass får alla elever ett lånekort på kommunbiblioteket. Lånekortet 

kan användas både privat och i skolans verksamheter. 
 Att samverkan och samarbete sker och utvecklas är nödvändig för högre måluppfyllelse. Det kan ske i 

projektform eller genom olika besök i varandras verksamheter. Vårt gemensamma mål är att ge 
eleverna kunskap och erfarenhet av vad biblioteken kan erbjuda. 

 Samverka vid författarbesök, föreläsningar och utställningar i kommunen. 
 Kommunbiblioteket och skolbibliotekarien bjuder årligen in varje årskurs till kommunbiblioteket för 

olika aktiviteter. 

Eftersom barn och unga är en prioriterad och vår viktigaste målgrupp, strävar vi att göra allt som står under 
rubriken Barn och unga. Kvalitén på arbetet och antal tillfällen som de olika aktiviteterna sker, är naturligtvis 
avhängiga de  resurser vi har till förfogande.
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Handlingsplan
I Biblioteksplanen ingår också en handlingsplan för verksamheten för att uppfylla Kommunfullmäktiges vision, 
värdegrund och övergripande mål. Den bygger på Kommunfullmäktiges mål 2015-2019, vilka är aktuella då 
planen skrivs. Handlingsplanen revideras vid årsskiftet 2019/2020, då nya mål för kommunfullmäktige är tagna.

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

Folkbiblioteken är viktiga mötesplatser som bidrar till att stärka ortens attraktivitet, människors förståelse för 
varandra och känslan av samhörighet.

Biblioteket som mötesplats utgör med sina samlingar, sina IT-resurser och den samlade kompetensen hos 
personalen en viktig informations- och kunskapsresurs i det livslånga lärandet för medborgarna i kommunen. 

På biblioteken finns utrymme för medskapande, socialt läsande och lärande, utbyte av erfarenheter och 
kunskaper. Biblioteken skulle kunna bidra till att ett rikt och kvalitativt kulturliv ökar kommunens 
attraktionskraft. 

Biblioteken främjar en likvärdig tillgång till litteratur, information och kultur för alla invånare. Minst 
dubbelbemanning krävs på biblioteken i samband med programverksamhet.

2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. 
Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen

Det är viktigt att bibliotekens öppettider motsvarar invånarnas behov. Meröppet-lösningar ökar tillgängligheten, 
men ersätter inte den personliga servicen som är viktig för många grupper, särskilt de grupper som är 
prioriterade grupper enligt Bibliotekslagen: personer med någon form av funktionsnedsättning, nationella 
minoriteter och personer med annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar. 

Övergripande mål för biblioteken:
Biblioteken ska vara attraktiva mötesplatser, som erbjuder en 
god lärmiljö, som inspirerar till läsning, kulturella aktiviteter 
och eget skapande.

Övergripande mål för biblioteken:
Öppettiderna ska i möjligaste mån synkroniseras med 
medborgarnas behov av personlig service.
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3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen, såväl traditionella industriföretag 
som tjänsteföretag

Genom att biblioteket i Vaggeryd erbjuder ett makerspace och många aktiviteter med syfte att inspirera till 
intresse för teknik och eget skapande i samverkan med olika andra aktörer, kan detta ha betydelse för 
medborgares intresse att starta eget företag.

4. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter bl.a. genom minskade utsläpp 
av växthusgaser från energianvändning i byggnader och transporter ska den kommunala verksamheten 
bli klimatneutral

Genom stationär bemanning vid biblioteket i Skillingaryd, kan resandet mellan biblioteken minska. Transporter 
och leveranser av material kan också begränsas. I de fall där det är möjligt, väljer biblioteket naturligtvis mest 
miljövänliga alternativ. Plast ska i möjligaste mål undvikas.

Detta kan vi göra:

 ha kortare möten och överläggningar genom Skype eller annat liknande kommunikationsverktyg.
 använda kollektiva transporter eller samåkning när det är möjligt.
 boktransporter och ev. övriga regelbundna leveranser sker veckovis.
 användandet av plastpåsar fasas ut.
 biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd visar miljöinformation i Miljöhörna/hylla.

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

För att en god arbetsmiljö ska uppnås, måste stressrelaterade faktorer elimineras.

Detta kan vi göra:

 Biblioteken ska uppnå ett positivt resultat när det gäller ett gott förhållningssätt och arbetsmiljö.
 Biblioteken skall vara ett föredöme för gott förhållningssätt och arbetsmiljö

Övergripande mål för biblioteken:
Aktiviteter i makerspace ska bidra till att stimulera och 
inspirera personer med idéer att starta eget.

Övergripande mål för biblioteken: 
Miljöfrågor ska vara en naturlig del i bibliotekens 
verksamhet.
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7. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg

Genom ett strukturerat samarbete med familjecentral och skolbiblioteken stöder biblioteken barn och ungdomar i 
deras läsinlärning och läs- och språkutveckling. Kvalitén på denna verksamhet är relaterad till personalresurser.

Detta kan vi göra:

 Ett regelbundet samarbete sker mellan kommunbibliotekets personal och skolbibliotekarierna. (Se också 
skolbiblioteksdelen av denna plan)

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

Biblioteken anordnar ett brett utbud av kulturprogram för olika åldrar och på flera platser i kommunen, men för 
att anordna dessa, krävs resurser för planering, marknadsföring och genomförande. För att anordna fler program 
och av professionella utövare, krävs utökade resurser, både för personal och arvoden och omkostnader för 
medverkande. 
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Skolbiblioteksplan
Upprättad 2015 och reviderad 2018. Barn- och utbildningsförvaltningen, Vaggeryds kommun 

Bakgrund
I skollagen finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i förarbetena till lagen förklaras att man 
vanligen brukar avse 

”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande 
och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja lärandet”. 

Skolinspektionen har förtydligat att skolbibliotekets innehåll ska vara anpassat till elevernas behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 

Det finns även bestämmelser om skolbibliotek i bibliotekslagen. Där framgår att skolbiblioteket ska 

”ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland annat genom 
att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskild anpassade till dessa gruppers behov”. 
Vidare framgår att skolbibliotek ska ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda 
böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och 
stimulera till läsning” 

I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till förstärkningar och tydliggöranden 
i styrdokumenten. Syftet var att stärka barns och elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Skolverket 
lämnade sitt förslag till regeringen i juni 2016 och regeringen fattade beslut den 9 mars 2017.

Läroplanerna har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och 
under rubriken ”Rektorns ansvar”. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018.

Syfte 
Barn- och utbildningsnämndens skolbiblioteksplan är ett övergripande dokument för kommunens förskolor, 
förskoleklass, grundskolor, fritidshem, särskola och gymnasieskola. Planens syfte är att garantera barn och 
elevers tillgänglighet till likvärdiga skolbibliotek med en tilltalande och inspirerande miljö samt utgöra en grund 
för varje skolbiblioteks handlingsplan. 

Mål 
 Skolbiblioteken bidrar till ökad måluppfyllelse hos eleverna. 
 Skolbiblioteken är ett verktyg för skolutveckling. 
 Skolbiblioteken är en naturlig del av skolans verksamhet och en pedagogisk resurs i alla ämnen och för 

alla elever. 
 Skolbiblioteken främjar elevernas läslust och bidrar till att utveckla elevernas läsning och läsförståelse. 
 Skolbiblioteken förmedlar och främjar ett vidgat textbegrepp och är drivande i den pedagogiska 

utvecklingen kring medie- och informationskunnighet. (MIK) 
 Skolbiblioteken är bemannade så att pedagogisk verksamhet kan bedrivas. 
 Skolbibliotekets personal samverkar med kommunbibliotek, skolledning och övrig pedagogisk personal 

kring elevers lärande och ger stöd till elever i deras litteratur- och medieanvändning. 
 Skolbiblioteket är en resurs för entreprenöriellt lärande bl a genom makerspace. 
 Skolbiblioteken är ett rum för lärande, inspiration, möten och skapande. 

Eleverna arbeta med digitala texter, medier och verktyg. ( Jochumsen, Rasmussen och Skot-Hansen, 
Folkebibliotekerna i vidensamfundet, 2010) 
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Vision för kommunens skolbibliotek 
Vi utformar kommunens skolbibliotek till: 

 att bli en pedagogisk resurs i barn och elevers lärande. 
 att vara en mötesplats för skapande och inspiration. 
 att guida eleverna i böckernas värld och inspirera till läsglädje. 
 att arbeta med MIK i våra bibliotek. 

Styrdokument 
Följande citat ligger som grund för framtagandet av skolbiblioteksplanen: 

Skollagen (2010) 

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek, kap 2, 36 §. 

”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

ha tillgång till skolbibliotek”. 

Eleverna ska av skolbiblioteket få stöd i sitt lärande. Skolbiblioteket betraktas både som en materiell resurs och 
som en funktion som bidrar till kunskapsutvecklingen. 

Bibliotekslagen (1996) 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och 
andra minoriteter, bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till 
dessa gruppers behov. 

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda 
böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och 
stimulera till läsning. 7 

Läroplan för förskolan, reviderad 2010 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå 
andras perspektiv 

 utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 
 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 
”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är 
också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ.” (Lgr 11, s.9) 

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 
och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr 11, s.9) 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att 
ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 
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Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Lgr 
11.s.9) 

”Det är skolans ansvar att varje elev kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 
källa till kunskap, självinsikt och glädje.” (Lgr 11, s 10) 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

 kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 
 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på 

kunskaper och etiska överväganden, 
 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande” (Lgr 11 s.13 f) 

Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under 
rubriken ”Rektorns ansvar”.

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (Gy11) 

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska 
träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På 
så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta” (Gy11, s. 7) 

”Det är skolans ansvar att varje elev”: 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 
förmåga 

 kan söka sig till saklitteratur, skönlittertur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt 
och glädje 

 har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera 
och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor 

 kan använda bok- och bibliotekskunskap och moderna teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande.” (Gy 11, s. 9 f) 

Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under 
rubriken ”Rektorns ansvar”.

Läroplan för grundsärskolan 2011 
”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, 
traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. ” (Lgr Sä, s. 9) 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 
ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”. (Lgr 
Sä, s.9) 

”Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling”. (Lgr Sä, s. 10) 

Läroplan för gymnasiesärskolan 2013 

”För att kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt 
behöver eleverna utveckla förmågan att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. Eleverna ska träna sig att 
tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Lgr GySä, 
s.7) 
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Språk- och kunskapsutvecklingsplan samt IT-plan 

Ur Barn- och utbildningsnämndens plan kring språk- och kunskapsutveckling (2013) samt IT-plan (2013) 
fastslås att skolans primära mål är att vara språk- och kunskapsutvecklande. Detta är särskilt viktigt när det 
handlar om att undervisa flerspråkiga elever. De behöver få många tillfällen att integrera och att använda språket 
i alla undervisning, för att ha möjlighet att erövra skolspråket med dess specifika ämnesspråk. Det är även viktigt 
att undervisningen är både språkligt och tankemässigt utmanande för flerspråkiga elever, samtidigt som de 
behöver stöttning på vägen. (Skolverket 2012)

Läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017 med digitalisering)

Tillgång till skolbibliotek enligt skolverket 
Enligt förarbetena till skollagen måste tillgången till skolbibliotek kunna anordnas på olika sätt beroende på de 
lokala förhållandena vid varje skola. Det är skolans huvudman som avgör hur elevernas tillgång till skolbibliotek 
ska lösas. Organisationen av skolbiblioteksverksamhet ska var flexibel men ska vara organiserad så att eleverna 
får tillgång till skolbibliotek på det sätt som avses i skollagen. 

Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och 
digitala kompetens. Att så sker är rektors ansvar-

Skolinspektionens krav på skolbibliotek 

Skolinspektionen bedömer att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till 
skolbibliotek. Myndigheten kommer därför att utgå från dessa krav vid tillsyn: 

 Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller i rimligt avstånd från 
skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för 
att bidra till att nå målen för denna. 

 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. 
 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

Samverkan mellan kommunbibliotek och skolbibliotek. 
Samverkan ska finnas på alla nivåer. 

Vid ett besök på biblioteket i förskoleklass får alla elever ett lånekort på kommunbiblioteket. Lånekortet kan 
användas både privat och i skolans verksamheter. 

Att samverkan och samarbete sker och utvecklas är nödvändig för högre måluppfyllelse. Det kan ske i 
projektform eller genom olika besök i varandras verksamheter. Vårt gemensamma mål är att ge eleverna 
kunskap och erfarenhet av vad biblioteken kan erbjuda. 

Samverka vid författarbesök, föreläsningar och utställningar i kommunen. 

Kommunbiblioteket och skolbibliotekarien bjuder årligen in varje årskurs till kommunbiblioteket för olika 
aktiviteter.

Skolbibliotekariens roll i vår verksamhet 
 Erbjuda ett mångfacetterat och brett bestånd av böcker och olika medier, anpassat efter skolans elever 

och läroplanens mål, i en lokal specifikt anpassad för skolbibliotekets verksamhet. 
 Skapa förutsättningar för att eleverna upplever en kontinuitet i sin bibliotekupplevelse från förskolan till 

gymnasiet. 
 Erbjuda alla elever möjligheter att utveckla sin informationskompetens och sin förmåga att tillägna sig 

kunskaper på egen hand. 
 Att arbeta läsfrämjande med elever för ökad läsförståelse och läsglädje. 
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 Att arbeta fram en årlig handlingsplan, för de skolbibliotek som skolbibliotekarien är ansvarig för, 
tillsammans med pedagoger och skolledning. 

 I samverkan med skolans personal ansvara för inköp av litteratur och andra medier. 
 Utveckla samarbetet mellan pedagoger, kommunbibliotek och skolledning i pedagogiska frågor som 

leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. 
 Driva skolutveckling inom informationssökning och källkritik. 
 Medverka vid olika föräldrasammankomster och informera om skolbibliotekets och skolbibliotekariens 

roll i verksamheten. 
 Medverka aktivt i utformningen av undervisningen tillsammans med arbetslagen. 
 Handleda elever och grupper i individuella och kollektiva lärprocesser. 

Referenslista skolbiblioteksplan
Bestämmelsen om skolbibliotek: 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) 

Bibliotekslagens hänvisning till skollagen: 10 § bibliotekslagen (2013:801) 

Bibliotekslagen om skolbibliotek: 8-9 § bibliotekslagen 

Skolverket (rev2010), Läroplan för förskolan Lpfö 98 

Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Västerås, Edita 

Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, 
Västerås, Edita 

Skolverket (2011), Läroplan för grundsärskolan 2011, Stockholm, Skolverket 

Hämtad från: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/laroplan den 9 december 2014
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Verksamhet, kopplad till resurstilldelning

Främjande av litteratur

Med de resurser på 2019 års nivå kan vi då vi särskilt prioriterar barn:

 ta emot barn enskilt och i grupp för berättar/sagostund och boktips.
 skapa inspirerande biblioteksmiljöer.
 anordna inspirerande biblioteksprogram såsom författarbesök, bokcirklar m.m.
 ha en fortgående dialog kring medieutbudet med kollegor och biblioteksanvändare.
 ha en fortgående dialog kring medieutbudet med kollegor och biblioteksanvändare.
 försöka locka nya läsargrupper att använda bibliotekets medier.

Med utökade resurser skulle vi också kunna rikta oss mer till ungdomar och vuxna:

 utveckla former för läsfrämjande mot vuxna gällande både skönlitterära och faktatexter.
 främja kommuninvånarnas eget skapande och berättande.
 skapa inspirerande flexibla, digitala och fysiska biblioteksmiljöer

Prioriterade grupper

Personer med funktionsvariationer

Med resurser på 2019 års nivå kan vi:

 informera om de möjligheter som finns för anpassningar av litteratur och information.
 se till att bibliotekens digitala närvaro är tillgänglighetsanpassad.

Med utökade resurser skulle vi kunna

 gå ut och informera uppsökande om möjligheter och rättigheter för personer med funktionsvariationer.
 ordna särskilt anpassade programaktiviteter.

Personer med annat modersmål än svenska

Med resurser på 2019 års nivå kan vi:

 ha ett grundbestånd av barnböcker på de språk, som det finns ett stort behov av i kommunen.
 låna in litteratur på andra språk än svenska, i den mån det är möjligt, utom på engelska, som vi köper in.
 ha en hylla som visar de nationella minoritetsspråken.

Med utökade resurser kan vi:

 köpa in ett utökat bestånd av böcker på andra språk än svenska.
 arbeta mer aktivt med information på olika språk.
 ha programverksamhet på olika språk
 utveckla lässtimulerande aktiviteter på olika språk.
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Resurser, kopplade till Handlingsplan efter kommunfullmäktiges mål 2015-2019

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

Med resurser på 2019 års nivå kan vi:

 byta ut och komplettera möbler och inventarier inom befintlig ram.
 möjliggöra användargenererade aktiviteter
 med fortsatta investeringsmedel för teknikutveckling kan vi uppgradera föråldrad teknik 

Med utökade resurser kan vi:

 utrusta biblioteken med senaste teknik inom området.
 se över möbler och andra inventarier så att de skapar ett gott helhetsintryck.
 skapa scenografiliknande inspirationsmiljöer i biblioteken.
 ha ett återkommande, professionellt programutbud.

2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt. 
Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen

Med de resurser och den bemanning som biblioteken har efter 2018 års besparing, kan vi inte ha öppet för 
personlig service i samma utsträckning som tidigare.

Med utökade resurser, kan bemannat öppethållande öka.

3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen, såväl traditionella industriföretag 
som tjänsteföretag

Med resurser på 2019 års nivå kan vi:

 erbjuda visningar av makerspace.
 utveckla samarbetet med Remida och skolorna.
 öka utbudet av digitala verktyg i framkant, förutsatt att vi får fortsatta medel för teknikinvesteringar.

Med utökade resurser kan vi:

 öka antalet workshops med olika verktyg och tekniker.
 öka antalet bokade visningar.
 bredda allmänhetens användande av makerspace. 
 utveckla samarbetet med Remida och skolor när det gäller aktiviteter relaterade till makerspace.
 utveckla kontakterna med Vaggeryds Näringslivsråd.

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

Detta kan vi göra med resurser på 2019 års nivå:

 anordna 2 program per år med extern, professionell medverkan per år.
 Anordna minst två barnteaterföreställningar per år.
 anordna lovverksamhet för barn och unga.
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 Samarbeta med föreningar och studieförbund för att öka kulturutbudet

Med utökade resurser kan vi:

 anordna ett högre antal professionella programpunkter
 anordna fler egna aktiviteter
 anordna aktiviteter och program med större regelbundenhet 
 anordna aktiviteter och program på fler platser inom kommunen
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Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans

KFN 2019/031
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans (KFN 2019/031)
Beslut
Beredningen tackar och godkänner kulturskolans redovisning kring planerade förslag på 
åtgärder för en budget i balans.
Ärendet överlämnas utan förslag till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 7 mars för 
beslut.
Sammanfattning
Kulturskolan redovisar åtgärder för att få budget i balans. Förväntat underskott är 190 000 kr 
för 2019 för att övergå till en budget i balans 2020 med förslag om äskande på 200 000 kr i 
ramhöjning 2020.
 
Expedieras till 
Kulturskolan

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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2019-02-13

Till Kultur- och fritidsnämnden/Beredningsgruppen

Åtgärder för att få en budget i balans för Kulturskolan och 
en översyn av ekonomin för att skapa möjlighet för en 
önskad utveckling av verksamheten

Undertecknade i ledningen för Kulturskolan önskar få föra ett samtal med kultur- och 
fritidsnämnden/beredningsgruppen om åtgärder för att få en budget i balans för 
Kulturskolan under 2019. 

Vi vill presentera konkreta och nödvändiga ekonomiska neddragningar utifrån en liggande 
budget för 2019, genomföranden i tiden och önskar att kultur- och fritidsnämnden fattar 
nödvändiga beslut. 

Vi vill också presentera konkret hur den ekonomiska situationen ser ut för Kulturskolan och 
samtala om vad som behövs av förändringar för att ge möjligheter för en utveckling av 
verksamheten och samtala en stund om viljeinriktning inför framtiden.

/Jan Eric Victor /Christer Sandén
Kulturskolchef Bitr Kulturskolchef
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Kultur- och fritidsnämnden - Jäv

KFN 2019/001
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Bokslut 2019 och verksamhetsberättelse

KFN 2018/011
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Bokslut 2018 (KFN 2018/011)
Beslut
Beredningen godkänner förvaltningens information.
Verksamhetsberättelsen för 2018 redovisas för nämnden den 7 mars.
Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt och presenterat verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning för år 2018.
Av nämndens mål, sammantaget 5 st, har 3 uppfyllts, 2 är delvis uppfyllda.
Kultur- och fritidsverksamheten har under 2018 omsatt 30 4 tkr och det ekonomiska resultatet 
blev ett överskott på 459 000 kr.
Se vidare verksamhetsberättelse 2018.

1 (2)
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 (2)
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Internutbildningsplan 

KFN 2019/001
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Internutbildningsplan av nämnden (KFN 2019/001)
Beslut
Beredningen beslutar att första utbildningstillfället kommer att ske 7 mars och börjar 
kl.09:00 med fokus på bibliotek och kulturskolan. Nämndens sammanträde sker i Vaggeryd 
efter utbildningen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 2019-02-07 att ha utbildningstillfällen i samband med 
sammanträden vilket innebär att nämnden kommer att samlas ett par heldagar under första 
halvåret 2019. Förslag på utbildningsdagar är vid fyra tillfällen 7 mars, 4 april, 16 maj och 27 
juni.

Nämnden sammankallas till förmiddagen för utbildning därefter samlas nämnden för en 
gemensam lunch innan gruppmöten och sammanträde.

Verksamheter som är aktuella:
Bibliotek
Kulturskola
Sim- och sporthallar
Ungdomsverksamhet
Idrottsplatser
Musei- och kulturverksamhet
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till utbildningsplan och ger 
beredningen och förvaltningen i uppdrag att planera resterande utbildningsdagar den 4 april, 
16 maj och 27 juni.

Expedieras till 
Bibliotek
Kulturskolan
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-02-15                 Sida 1 av 1

Dnr KFN 2019/001
 

Till  Kultur- och fritidsnämnden

Internutbildning av nämndens ledamöter och ersättare

Förslag till beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till utbildningsplan.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat 2019-02-07 att ha utbildningstillfällen i samband med 
sammanträden vilket innebär att nämnden kommer att samlas ett par heldagar under första 
halvåret 2019. Förslag på utbildningsdagar är vid fyra tillfällen 7 mars, 4 april, 16 maj och 27 
juni.

Nämnden sammankallas till förmiddagen för utbildning därefter samlas nämnden för en 
gemensam lunch innan gruppmöten och sammanträde. 

Verksamheter som är aktuella:
Bibliotek
Kulturskola
Sim- och sporthallar
Ungdomsverksamhet
Idrottsplatser
Musei- och kulturverksamhet

Beslutet ska skickas till
 

Handläggare
Beata Vilkhed, handläggare 

Göran Svensson, ansvarig chef kultur- och fritidsförvaltningen

Page 46 of 89



8 

Bondstorps IF - Ansökan om kompensation 
för armaturbyte

KFN 2019/029
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Bondstorps IF - Ansökan om kompensation för armaturbyte (KFN 
2019/029)
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en bidragsansökan från Bondstorps IF på 9 700 kr för 
armaturbyte av belysning på anläggningen i Bondstorp.
Föreningen med ideella kraft spolar varje år fotbollsplanen vid Ekbacken till isbana till barn 
och ungdomsverksamhet.
 
Belysningen kring fotbollsplanen som ligger på kommunens mark har varit dålig. Under slutet 
av 2018 har lamporna gått sönder vilket har medfört en säkerhetsrisk för användarna av 
banan.
Bytet av armaturen är redan åtgärdad och ansökan kom in efter att arbetet har slutfört. Detta 
p.g.a. tidsbrist och okunskap.
Förvaltningen har tidigare blivit informerad av problemet men inte återkopplat tillbaka till 
föreningen för eventuella åtgärder.
 
Ansökan berättigar till särskilt bidrag enligt synnerliga angivna skäl i ansökan.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar 5 000 kr till föreningen Bondstorps IF för byte av 
armaturer i utebelysning.
Bidraget betalas ut från kontot särskilt bidrag.
 
Nämnden sätter stort värde kring föreningens engagemang för invånarna i Bondstorp och 
motiverar sitt beslut med att det finns synnerliga skäl för bidrag även att ansökan kom in efter 
att arbetet var slutfört.

Expedieras till 
Bondstorps IF

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Vad är ett särskilt bidrag?

Ett särskilt bidrag är ett stöd till olika 
åtgärder som en förening avser att 
genomföra för att kunna direkt eller 
indirekt utveckla och bedriva sin 
verksamhet.
Projektet/åtgärden skall vara av 
engångskaraktär och inte vara årligen 
återkommande.

Förutsättningar för bidrag

En förutsättning för kommunalt bidrag är 
att åtgärden inte påbörjats innan Kultur- 
och fritidsnämnden fattat beslut i ärendet.

Vidare skall åtgärden vara av 
verksamhetsinriktad karaktär och vara av 
väsentlig betydelse för att verksamhet skall 
kunna bedrivas. 

Åtgärder som avser ungdomsverksamhet 
prioriteras.

Vem kan få bidrag?

Bidraget kan lämnas till de föreningar som 
är allmännyttiga, utan vinstsyfte och finns 
registrerade som bidragsberättigad förening 
i Vaggeryds kommun.

Vad kan man få bidrag till?

Åtgärden kan avse allt från materialinköp till 
mindre byggnadsprojekt. 
Projekt av större omfattning måste planeras 
in i den kommunala budgeten och behandlas 
efter andra rutiner.

Bidragsansökan

Antalet ansökningar är som regel fler än de 
som kan få bidrag. Därför krävs 
ansökningshandlingar som tydligt redogör för 
de planerade åtgärderna och som gör det 
möjligt att prioritera de mest angelägna 
ansökningarna.

Ansökningshandlingar

1. Själva ansökan som redogör för de planerade
åtgärderna och motivet/syftet till åtgärden.

2. Kostnadskalkyl och hur åtgärden skall
finansieras.

3. Tidsplan för projektets genomförande.
4. Intyg om att projektet inte har påbörjats eller 

kommer att startas innan nämnden fattat sitt 
beslut.

Beslut i december

Kultur- och fritidsnämnden fördelar de medel 
som är tillgängliga under ett budgetår vid ett 
tillfälle, normalt före december månads utgång.

Alla ansökningar som kommit in till och med 
oktober månad behandlas vid detta tillfälle.

Bidrag till ett projekt som påbörjats eller 
genomförts lämnas endast om sökanden haft 
synnerliga skäl för detta.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidraget kan ske så snart projektet 
har genomförts och kostnaderna kan styrkas.

Projekt skall vara genomfört under den tid som 
anges i beslutet, som regel inom ett år.

Kontakta oss gärna

Vi vill gärna att ni hör av er till kultur- och
fritidsförvaltningen innan ni lämnar in ansökan 
om detta särskilda bidrag. 

Tfn: 0370-67 84 58 Göran Svensson
0370-67 84 59 Beata Vilkhed

E-post: kulturfritid@vaggeryd.se

Vilka möjligheter finns att få ett särskilt kommunalt bidrag?
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Bowlingalliansen - Uppsägning av avtal

KFN 2018/146
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§22

Bowlingalliansen - Uppsägning av avtal (KFN 2018/146)
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en skriftlig uppsägning av avtalet mellan Vaggeryds 
kommun och Bowlingalliansen med hänvisning till att bowlingalliansen kommer att upplösas.
 
Skillingaryds IS är beredda att skriva nytt av tal med Vaggeryds kommun och överta driften 
av bowlinghallen.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Bowlingalliansen uppsägning och är beredda att täcka 
ett nytt avtal med Skillingaryds IS och Vaggeryds kommun.

Expedieras till 
Bowlingalliansen

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Konstgräsplanen Vaggeryds IP - Ansökan 
bidrag, underskott konstgräsplan 

KFN 2019/027
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Konstgräsplanen Vaggeryds IP - Ansökan bidrag, underskott 
konstgräsplan (KFN 2019/027)
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en skrivelse från konstgräsföreningarna WIK 
(Waggeryds IK), SIS (Skillingaryds IS), HIF (Hooks IF) och KSK (Klevshults Sportklubb) 
gällande bidrag på 58 000 kr för 2018 års kostnader för konstgräsplanen.
Föreningen Vaggeryds IP har informerat konstgräsföreningarna att underskottet ska betalas 
enligt avtal av konstgräsföreningarna.
Konstgräsplanen anordnades 2012 genom gemensamma krafter i samarbete mellan 
konstgräsföreningarna och Vaggeryds kommun.
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut, § 007, 2012-02-01, är Vaggeryds kommun ägare till 
konstgräsplanen och berörda föreningar har det driftsmässiga och ekonomiska ansvaret för 
anläggningen.
Driftkostnader gäller bl.a. för:
- Maskiner och redskap
- Personal
- Energi
- Material tex granulat
- Service och underhåll
- Underhållsarbeten
- Övrigt
 
Konstgräsföreningarna och Föreningen Vaggeryds IP har 2015-08-17 samlats med Vaggeryds 
kommun i samrådsmöte kring konstgräsplanens drift och skötsel.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om bidrag på 58 000 kr för skötsel och underhåll 
av konstgräsplanen på idrottsplatsen Vaggeryds IP.
Nämnden motiverar beslutet med att tidigare avtal och överenskommelser mellan 
föreningarna fortfarande gäller.
 
Nämnden uppmuntrar konstgräsföreningarna och föreningen Vaggeryds IP att träffas för att 
finna långsiktiga lösningar för konstgräsplanens framtid. Förvaltningen får i uppdrag att vara 
behjälplig i frågan.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Konstgräsföreningarna WIK, SIS, HIF och KSK
Föreningen Vaggeryds IP

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Konstgräsplan i Vaggeryds kommun – Projektbeskrivning

Inledning

De fyra fotbollsklubbarna i Vaggeryds kommun, Hooks IF, Waggeryds IK, Skillingaryds IS och 
Klevshults SK, har sedan våren 2010 samarbetat i en arbetsgrupp för att få en konstgräsplan i 
kommunen. I arbetsgruppen har även ingått representanter för Movalla idrottsplats och Vaggeryds 
idrottsplats.

Arbetsgruppen har haft möte med konstgräsexperter från Svenska Fotbollförbundet samt gjort 
studiebesök på ett flertal konstgräsplaner och pratat med ansvariga och aktiva. Offerter har tagits 
in från olika leverantörer av gräs, markarbete och övrig utrustning. Finansieringen har baserat sig 
på bidrag från kommunen och svenska fotbollförbundet med flera samt sponsring från företag i 
kommunen.

Arbetsgruppen är nu färdig med projekteringsarbetet och klar för att starta byggnationen av 
konstgräsplanen. Planen kommer att anläggas på befintlig grusplan på Vaggeryds idrottsplats. 
Byggstart är planerad till mars 2012 och invigning i juni 2012.

Planen är fullstor och har måtten 71 x 111 m (spelyta 65x105). Konstgräset har en fiberhöjd av 55 
mm och är fyllt med 10 mm sand och 30 mm gummigranulat. Linjemarkeringar finns för två 7-
mannaplaner. Runt planen finns en tre meter bred asfaltkant samt ett två meter högt staket med 
grindar. Planen belyses med 14 armaturer på 6 styck 18 meter höga belysningsmaster. 
Investerings- och driftkalkyl redovisas nedan. 

Investeringskalkyl

Finansiering
Vaggeryds kommun 1 500 000 kr
Bidrag SvFF 350 000 kr
Bidrag Idrottslyftet 300 000 kr
Företagssponsring 435 000 kr
SUMMA 2 585 000 kr

Kostnader
Konstgräs
Målburar
Skötselutrustning (Borste, Harv, Snöplog)
Markarbete 638 000 kr
Belysning 250 000 kr
Stängsel inkl montering 150 000 kr
SUMMA 2 583 000 kr

1 545 000 kr
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Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll av konstgräsplanen kommer att utföras av Föreningen Vaggeryds 
idrottsplats. Leverantören rekommenderar att planen borstas en gång per vecka och harvas en gång 
per månad. Utrustning till detta ingår i upphandlingen. Beräknad tidsåtgång är ca 1-2 timmar per 
gång.

En gång per år görs en tvätt av gummigranulatet med en speciell maskin. I samband med detta 
påfylls planen med granulat. Vaggeryds idrottsplats kommer att teckna underhållsavtal med 
leverantören av konstgräsplanen. I avtalet ingår årlig besiktning och reparation samt tvätt och 
påfyllning av granulat. Kostnad för detta avtal är 25 000 kr per år. Kostnad för granulat 
tillkommer. Granulatet kostar ca 2 500 kr/ton och beräknad åtgång är ca 5 ton per år.

Vid stora snömängder under vinterhalvåret kan hjullastare eller dylikt behövas anlitas för att 
transportera bort snön. Klubbarna är överens om att planen kommer att vara stängd vid extrema 
snömängder.

Kostnader för löpande skötsel- och underhåll bekostas av klubbarna genom att de betalar en avgift 
per timma för att träna/spela på planen. Klubbarna har ett avtal sig emellan som förbinder dem till 
att minst utnyttja planen till en bestämd summa per år.

Driftkalkyl

Ansökan om investeringsbidrag

Nedanstående representanter för Hooks IF, Waggeryds IK, Skillingaryds IS och Klevshults SK 
ansöker härmed om investeringsbidrag för att anlägga en konstgräsplan enligt ovan beskrivning.

Skillingaryd 2012-01-16

Thomas Fick Ann-Sofie Anderberg Fredrik Berg Bengt Fäth
Hooks IF Waggeryds IK Skillingaryds IS Klevshults SK

Intäkter
Hyresintäkter (SIS, WIK, HIF, KSK) 60 000 kr
Hyresintäkter externa lag 20 000 kr
SUMMA INTÄKTER 80 000 kr

Kostnader
Underhållsavtal 25 000 kr
Återfyllning av gummigranulat 15 000 kr
Övrigt underhåll 10 000 kr
Elkostnader 10 000 kr
Personalkostnader 20 000 kr
SUMMA KOSTNADER 80 000 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-01 § 007 2012/021 13

Justering   Exp Utdragsbestyrkande

Konstgräsplan i Vaggeryds kommun

Kultur- och fritidsnämndens beslut:

1. Kultur- och fritidsnämnden medger Hooks IF, Waggeryds IK, 
Skillingaryds IS och Klevshults SK att disponera de 1,5 Mkr som finns 
i 2012 års investeringsbudget till att anlägga en konstgräsplan i enlighet 
med den beskrivning som lämnats till nämnden.

2. Ägare till konstgräsplanen kommer Vaggeryds kommun att vara. 
Berörda föreningar har det driftsmässiga och ekonomiska ansvaret för 
anläggningen.

3. Kultur- och fritidsnämnden är mycket tacksam för arbetsgruppens 
målmedvetna arbete med projektet. Med hjälp av bidrag från generösa 
sponsorer samt det kommunala bidraget kan en konstgräsplan anläggas 
till en förhållandevis låg kostnad. 
Det är nämndens förhoppning att konstgräsplanen ska betyda att 
fotbollen i kommunen kan utvecklas positivt för alla åldrar och kön, 
och inte minst ungdomsfotbollen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2012 anslagit 1,5 
miljoner till en konstgräsplan.

Arbetsgruppen som består av representanter för Hooks IF, Waggeryds IK, 
Skillingaryds IS, Klevshults SK samt de två idrottsplatsföreningarna 
Movalla och Vaggeryds IP, ansöker i en gemensam framställan till 
kommunen om investeringsbidrag för att få anlägga en konstgräsplan på 
nuvarande grusplan vid Vaggeryds IP.

Vid dagens sammanträde med nämnden medverkar Stefan Ottosson och 
redovisar konstgräsgruppens arbete samt framtidsplanerna för installationen 
av konstgräset.

Ärendets tidigare handläggning
Vid mötet med kultur- och fritidsnämndens beredning 2012-01-17 § 6
föreslogs följande:
1. Kultur- och fritidsnämnden medger Hooks IF, Waggeryds IK, 

Skillingaryds IS och Klevshults SK att disponera de 1,5 Mkr som finns 
i 2012 års investeringsbudget till att anlägga en konstgräsplan i enlighet 
med den beskrivning som lämnats till nämnden.

2. Ägare till konstgräsplanen kommer Vaggeryds kommun att vara. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-01 § 007 2012/021 14

Justering   Exp Utdragsbestyrkande

Berörda föreningar har det driftsmässiga och ekonomiska ansvaret för 
anläggningen.

3. Kultur- och fritidsnämnden är mycket tacksam för arbetsgruppens 
målmedvetna arbete med projektet. Med hjälp av bidrag från generösa 
sponsorer samt det kommunala bidraget kan en konstgräsplan anläggas 
till en förhållandevis låg kostnad. 
Det är nämndens förhoppning att konstgräsplanen ska betyda att 
fotbollen i kommunen kan utvecklas positivt för alla åldrar och kön, 
och inte minst ungdomsfotbollen.

 
Yrkande
Magnus Johansson (M) yrkar avslag på beredningens förslag med 
hänvisning till de redovisade ekonomiska kalkylerna.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på beredningens förslag och Magnus 
Johanssons yrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med 
beredningens förslag.

Omröstning
Votering begärs av Magnus Johansson (M).
Den som röstar ja röstar för beredningens förslag. Den som röstar nej röstar 
för Magnus Johanssons (M) yrkande.

Omröstningsresultat 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 2 nej-röster att 
bifalla beredningens förslag.  

Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet.
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MINNESANTECKNINGAR 

Datum: Sida 

2015-09-01 1(3) 

 

 

 

 

Samråd om drift och skötsel av konstgräsplanen i 
Vaggeryd 
  
Dag: 2015-08-17 
  
Plats: Idrottsplatsen 
  
Närvarande: Hooks IF; Björn Erinder, Klevshults SK; Johanna 

Forsman, Movalla IP; Uno Johansson, Skillingaryds 

IS; Ragnar Alkemark, Fredrik Berg och Kjell Eriks-

son, Waggeryds IK; Magnus Ryberg, Vaggeryds IP; 

Sverker Bernhardsson, Krister Johansson, Vagge-

ryds kommun; Göran Svensson. 
  
  

Inledning 
Kort information om bakgrund om anledning till dagens samling 

 

Sammanfattning av de gångna årens verksamhet 
Konstgräsplanen har varit i bruk under tre säsonger och frekvent utnyttjats 

av fotbollsföreningarna i kommunen. Lag ifrån i första hand Sävsjö kom-

mun har även hyrt in sig för träning. 

Fotbollsföreningarna är i huvudskal mycket nöjda med planen och dess kva-

lité. Det uppfattas som en stor tillgång att ha en konstgräsplan i kommunen 

som är lättillgänglig och hyreskostnaden human. 

De problem som togs upp gäller planens kvalité när det kommit nysnö och 

särskilt då när snön smälter och sedan fryser till is.  

 

Synpunkter 
Från Klevshult framförs förslaget att när det uppstår problem med att an-

vända planen tex när det kommit mycket snö, så måste information om att 

planen inte är brukbar  meddelas klubbarna. Detta för att undvika att tillre-

sande lag kommer till Vaggeryd och att det sedan visar sig att planen inte är 

spelduglig. Förslagsvis ordnas denna information via ett grupp-SMS. 

Beslut; Idrottsplatsens personal skall senast kl 1600 aktuell dag informera 

lagen om planen inte är användbar. Detta görs med ett grupp-SMS. Berörda 

föreningar utser en person som är mottagare av SMS.  

Uppgiften om vem som är kontaktperson i resp förening lämnas till Krister 

Johansson. E-post vaggerydsip@home.se 

 

Hooks representant på talar att det måste finnas 4 fungerande mål på planen. 

Beslut; Vaggeryds IP och Krister får i uppdrag att titta närmare på detta. 
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Sida 

2(3) 

 

 

 

Bokningsrutiner 
Bokningar av konstgräsplanen svarar fortsättningsvis Magnus Ryberg i 

WIK för. Alltså inte via vaktmästaren på idrottsplatsen. 

Vid bokningar eller frågor om detta kontakta Magnus Ryberg på mobil 

0702-716977 eller mail magnus.ryberg@pmccylinders.se. 

Gå in på hemsidan www.laget.se/WaggerydsIK och klicka till vänster i me-

nyn på konstgräs så finns information om bokning och bokningsschema. 

 

Om det är aktuellt att avboka en redan bokad tid så måste det göras senast 

48 tim i förväg. Om så inte görs debiteras hyra enligt gälande taxa. 

Avbokningarna görs även det till Magnus Ryberg. 

 

Fakturering av hyror 
Fakturering av planhyror svar Önneby Redovisning för. Samma företag som 

sköter ekonomin åt Vaggeryds IP. 

Synpunkter på utskickade fakturor skall lämnas till Magnus Ryberg, inte till 

Önneby redovisning. Det betyder att det underlag som lämnas till redovis-

ningsbyrån skall vara korrekt och vara förankrat hos hyresgästen innan det 

att fakturering sker. 

Detta för att undvika felaktigheter när väl fakturan är skickad. 

Eventuella merkostnader hos redovisningsbyrån pga av felaktiga uppgifter i 

faktureringsunderlaget står föreningarna för. 

 

Omklädning 
I hyresavgiften för konstgräset ingår möjlighet till omklädning på idrotts-

platsen. Om denna möjlighet utnyttjas skall detta meddelas vaktmästaren i 

förväg. Detta för att säkerställa att det finns omklädningsrum lediga. 

 
Skötsel av planen, vintertid 
För skötsel av konstgräsplanen svara föreningen Vaggeryds IP. Vaggeryds 

IP tillhandahåller även maskinell utrustning av olika slag. 

Vintertid är bandybana prioriterad vilket innebär att vaktmästarna i första 

hand skall se till att det finns användbar is. När detta är klart så tar arbetet 

med konstgräset vid. Spelbar plan skall dock kunna erbjudas senast 48 tim 

efter ett kraftigt snöfall. 

 

Uthyrningar till föreningar inom kommunen utöver ” de initiativ-
tagande föreningarna.” 
Konstgräsplanen i Vaggeryds kommun är ett samarbetsprojekt mellan de 

fyra fotbollsklubbarna Hooks IF, Waggeryds IK, Skillingaryds IS och 

Klevshults SK och de två idrottsplatserna Movalla och Vaggeryds idrotts-

plats. Dessa föreningar har på olika sätt ekonomiskt och praktiskt medverkat 

till konstgräsets tillkomst 2012. 

Den hyrestaxa som gäller för planen är ursprungligen satt med utgångspunkt 

från de fyra fotbollsföreningarnas arbetsinsats med målsättningen att ha en 
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Sida 

3(3) 

 

 

 

förmånlig hyrestaxa. När föreningar från andra kommuner hyr in sig gäller 

en annan högre hyra. 

Med anledning av att det tillkommit en ny förening från kommunen; Plit-

vice, som hyr in sig på konstgräset har frågan kommit upp vilken planhyra 

föreningar från kommunen som inte ingår i alliansen, skall betala. 

Ett alternativ är att sätta en ny hyrestaxa för dessa föreningar. Ett annat al-

ternativ är att erbjuda möjligheten att ” sätta in ett kapital” av engångskarak-

tär. Det kan tex vara att köpa in något eller några nya fotbollsmål. 

Beslut; Kontakt tas med Plitvice för att höra deras syn på saken. Högre hyra 

eller ett engångbelopp för inköp av tex fotbollsmål. 

 

Driftskostnader för planen 
Kostnaderna för driften av konstgräsplanen är i första hand tänkt att täckas 

med hyresintäkter från uthyrningen. Några kommunal bidrag till driften av 

konstgräset finns inte budgeterade. År 2015 förvänts de bokförda intäkterna 

uppgå till ca 100 000 kr, vilket är en jämförelsevis hög siffra. Kommande år 

förvänts intäkterna bli lägre eftersom lag från andra kommuner troligen inte 

hyr in sig längre. Anledningen är att det flesta kommuner i länet nu har 

konstgräsplaner. 

Någon exakt uppgift på vad kostnaderna för driften av planen har uppgått 

till finns inte redovisade. Anledningen är att konstgräsets kostnader och in-

täkter bokförs inom ramen Vaggeryds IPs räkenskaper utan särskild särre-

dovisning för konstgräset. 

Målsättningen för Vaggeryds IP är att kostnader och intäkter från konst-

gräsplanen skall balansera. Detta innebär att Vaggeryds IP inte skall belastas 

med kostnader från konstgräset eller ha några ekonomiska fördelar. 

För att möjliggör detta måste en noggrannare bokföring göras av olika kost-

nader. Det kan gälla kostnader för: 

- Maskiner och redskap 

- Personal 

- Energi 

- Material tex granulat 

- Service och underhåll 

- Underhållsarbeten 

- Övrigt 

 

Denna rutin har börjat tillämpas from halvårsskiftet 2015. 

 
 
Minnesanteckningar förda av 

Göran Svensson 
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Ansökan	  bidrag,	  underskott	  konstgräsplan	  
	  
Härmed	  ansöker	  vi	  fyra	  konstgräsföreningar	  (WIK,	  SIS,	  HIF,	  KSK)	  	  
om	  extra	  bidrag,	  58000	  kr.	  
Detta	  är	  för	  det	  underskott	  som	  VIP	  bedömer	  uppkommit	  2018	  för	  konstgräsplanen.	  
	  
Hyran	  som	  föreningarna	  betalt	  under	  2018	  har	  använts	  till	  div	  skötsel	  och	  underhåll	  
men	  som	  då	  uppenbarligen	  inte	  varit	  tillräcklig	  för	  att	  kunna	  täcka	  alla	  kostnader	  som	  
uppkommit	  enligt	  VIP.	  
	  
VIP	  har	  meddelat	  oss	  att	  det	  är	  vi	  som	  ska	  stå	  för	  detta	  underskott	  och	  kommer	  skicka	  
faktura	  till	  respektive	  förening.	  
Underskottet	  delas	  proportionellt	  efter	  vad	  man	  har	  hyrt	  planen,	  kan	  likställas	  med	  att	  
man	  får	  en	  hyreshöjning	  i	  efterhand.	  
	  
Vi	  har	  för	  2018	  gjort	  höjningar	  på	  hyran	  för	  att	  förebygga	  eventuella	  underskott	  och	  
även	  höjning	  för	  2019	  är	  genomförd.	  	  
Ytterligare	  höjningar	  tror	  vi	  kan	  påverka	  klubbarnas	  möjlighet	  att	  utnyttja	  konstgräset	  
och	  att	  den	  istället	  kommer	  stå	  outnyttjad.	  
	  
Vi	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  rimligt	  att	  göra	  någon	  efterkonstruktion	  och	  komma	  med	  denna	  
kostnad	  som	  klubbarna	  inte	  är	  beredda	  på	  i	  efterhand.	  
Vi	  ställer	  oss	  frågan	  om	  det	  uppstår	  underskott	  som	  sammanställs	  efter	  säsongens	  slut	  
om	  detta	  kan	  belasta	  oss	  klubbar	  som	  hyresgäster?	  
	  
Om	  detta	  är	  fallet	  så	  är	  vi	  övertygade	  om	  att	  som	  vi	  skrivit	  ovan	  att	  detta	  kommer	  
påverka	  beläggningen	  negativt.	  
Ingen	  klubb	  kommer	  våga	  boka	  in	  sig	  på	  för	  många	  tider	  med	  risk	  för	  att	  bli	  skyldiga	  att	  
betala	  en	  summa	  vi	  inte	  vet	  vad	  den	  kommer	  uppgå	  till.	  
	  
Vi	  skulle	  vara	  tacksamma	  för	  synpunkter	  från	  er	  vad	  som	  ska	  gälla	  nu	  och	  i	  framtiden	  för	  
konstgräsplanen	  som	  vi	  fyra	  föreningar	  har	  hjälpt	  till	  att	  skapa	  tillsammans	  med	  er	  men	  
som	  ni	  står	  som	  ägare	  för.	  	  
Planen	  används	  flitigt	  med	  full	  beläggning	  och	  då	  kan	  tilläggas	  att	  planen	  delats	  till	  
halvplaner	  så	  två	  lag	  kan	  hyra	  samtidigt,	  kan	  även	  hända	  att	  tre	  ungdomslag	  delar	  på	  
planen.	  
	  
Då	  denna	  plan	  har	  ett	  stor	  värde	  för	  alla	  som	  bor	  i	  kommunen	  och	  inte	  minst	  våra	  
ungdomar	  så	  skulle	  vi	  vara	  tacksamma	  om	  vi	  kunde	  få	  det	  stöd	  som	  behövs	  av	  er	  för	  att	  
kunna	  fortsätta	  den	  verksamhet	  som	  görs	  idag,	  då	  med	  tanke	  på	  hur	  många	  ideella	  
timmar	  som	  läggs	  ner	  i	  våra	  föreningar.	  
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Hoppas	  på	  ett	  positivs	  svar	  på	  detta	  och	  att	  vi	  även	  kan	  ta	  upp	  en	  dialog	  med	  er	  i	  
kommunen	  om	  hur	  ni	  ser	  på	  framtiden	  för	  konstgräset.	  
Stor	  beläggning	  på	  planen	  medför	  naturligt	  att	  mer	  underhåll	  kommer	  krävas	  för	  att	  
kunna	  hålla	  den	  i	  det	  fina	  skick	  som	  den	  fortfarande	  håller.	  
	  
	  
	  
Johanna	  Forsman	  
Kontaktperson	  för	  konstgräsgruppen	  
WIK,	  SIS,	  HIF,	  KSK	  
	  
070-‐579	  34	  24	  
forsman70@hotmail.com	  
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Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade 
aktiviteter

KFN 2019/032
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade aktiviteter (KFN 2019/032)
Beslut
Beredningen överlämnar över ärendet utan förslag till kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde 7 mars för beslut.
Sammanfattning
2019 års förslag till fördelning av pengar för kulturarrangemang utgår ifrån den lokala 
kulturplan som godkändes av kultur- och fritidsnämnden §208, 2018-12-19.
 
Fyra lokala kulturpolitiska mål för 2018-2020 är framtagna för att stödja nationella, regionala 
och kulturpolitiska målen med visionen att Vaggeryds kommun ska vara en bra 
kulturkommun i samverkan med regionen och GGVV (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, 
Värnamo) kommunerna. Kommunen ska främja det fria kulturlivet, ungdomskultur och 
fortsätta att stödja  föreningarnas verksamhet i samverkan med externa parter och stödja 
kulturarvet och den lokala kulturhistorien för kommande generationer.
 
De lokala kulturpolitiska prioriteringarna är barn och ungas kultur, civilsamhället och det 
ideella kulturlivet, tillgängligt kulturliv och kulturell infrastruktur med stöd till kulturskapare. 
Fokusområden inom ramen för kulturpolitiska prioriteringar barn och unga, teater, 
skolsamverkan och kulturarv.
 
Planeringen av årets kulturarrangemang bygger på att tydliggöra den lokala ambitionen kring 
kulturen i kommunen. Öka dialog och samverkan med föreningslivet och samverkan mellan 
nämnder i Vaggeryds kommun.
Förslag till fördelning av 2019 års budget på 180 000 kr
Busskostnader 20 000 kr
Teater, mindre barn 20 000 kr
Sensommar arrangemang 60 000 kr
Ungdomsprojekt 50 000 kr
Övrigt 30 000 kr
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Datum Sida
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Till kultur- och fritidsnämnden

Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade aktiviteter
2019 års förslag till fördelning av pengar för kulturarrangemang utgår ifrån 
den lokala kulturplan som godkändes av kultur- och fritidsnämnden §208, 
2018-12-19.

Fyra lokala kulturpolitiska mål för 2018-2020 är framtagna för att stödja 
nationella, regionala och kulturpolitiska målen med visionen att Vaggeryds 
kommun ska vara en bra kulturkommun i samverkan med regionen och 
GGVV (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo) kommunerna. Kommunen 
ska främja det fria kulturlivet, ungdomskultur och fortsätta att stödja  
föreningarnas verksamhet i samverkan med externa parter och stödja 
kulturarvet och den lokala kulturhistorien för kommande generationer.

De lokala kulturpolitiska prioriteringarna är barn och ungas kultur, 
civilsamhället och det ideella kulturlivet, tillgängligt kulturliv och kulturell 
infrastruktur med stöd till kulturskapare. 

Fokusområden inom ramen för kulturpolitiska prioriteringar barn och unga, 
teater, skolsamverkan och kulturarv.

Planeringen av årets kulturarrangemang bygger på att tydliggöra den lokala 
ambitionen kring kulturen i kommunen. Öka dialog och samverkan med 
föreningslivet och samverkan mellan nämnder i Vaggeryds kommun.

Förslag till fördelning av 2019 års budget på 180 000 kr
Busskostnader 20 000 kr
Teater, mindre barn 20 000 kr
Sensommar 
evenemang

60 000 kr

Ungdomsprojekt 50 000 kr
Summa 150 000 kr

Övrigt 30 000 kr
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Busskostnader – Budget 20 000 kr
För att lokalt tillgängliggöra kulturlivet för barn och ungdomar föreslås att 
en summa avsätts till kostnader för bussresor inom kommunens olika 
arrangemang för barn och ungdomar. 

Busskostnad inom kommunen för tur/retur är ca: 2 000 kr. 
Tanken är att en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom kultur- och 
fritidsförvaltningen ska välja ut ett antal olika arrangemang inom 
kommunen med fri kulturupplevelse för barn och ungdomar.

Summering: Ett pilotprojekt för att skapa samverkan mellan nämnder i 
Vaggeryds kommun och stödja barn- och ungas kultur genom 
tillgängligt kulturliv inom kommunen. Fokusområden ör barn och 
unga och skolsamverkan.

Teater – Budget 20 000 kr
Förslag på två olika teaterföreställningar en som vänder sig till förskolebarn 
och ska anordnas under Skillingarydsdagen som är under maj månad.  

Summering: Teaterföreställningarna utgår ifrån prioriteringarna barn och ungas 
kultur med fokusområde teater och spel. 

Sensommar evenemang – Budget 60 000 kr
Sensommar evenemang är en helg som utgår ifrån mer digitala upplevelser 
och happening.
Tanken är att involvera föreningar genom att erbjuda en symbolisk summa 
för medverkan.

En teaterföreställning är tänkt att köpas in som heter Utvandrarna, där olika 
föreningar erbjuds att medverka med aktiviteter. Detta ska ske på Torpet 
med en uppbyggd scen. 
Ett sensommar evenemang under augusti/september med fokus på 
ungdomar under högstadiet och gymnasiet. Även  här är det tänkt att erbjuda 
gratis bussförbindelser. 

Summering: Teaterföreställningarna utgår ifrån prioriteringarna barn och ungas 
kultur med fokusområde teater och spel. Evenemanget är även ett 
sätt att öka dialog och samarbete med föreningslivet. 

Ungdomsprojekt – Budget 50 000 kr
Summa 50 000 kr avses som ett pilotprojekt för att uppmuntra till 
ungdomsprojekt som ungdomar själva kan söka pengar till. Tanken är att 
förvaltningen tar fram ansökningsformulär för projektplan och att de olika 
verksamheterna inom kultur- och fritid är kontaktpersoner som stöd till 
ungdomarna. Projekten ska ske under handledning av vuxen.
Ett projekt kan innebära 5 000 kr i bidrag. 
Tanken är att projekten ska kunna sättas igång inom rimlig tid. 
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Summering: Ett pilotprojekt för att stödja barn- och ungas kultur genom 
tillgängligt kulturliv. Fokusområden kan vara bild och skapande, 
dans/film och teater, spel m.m. det är ungdomarna som styr 
projekten om vilka utbud som kommer att erbjudas under 2019. 
Ungdomsprojekten är även ett sätt att få en bild över hur 
ungdomskulturen utvecklas i kommunen.

Övrigt – Budget 30 000 kr
Lämnas som en fri pott för oförutsedda evenemang/arrangemang och redan 
beslutade uppdrag som graffitivägg som konstutskottet ansvarar för. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens reglemente
Kulturplan 2018-2020
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 183, 2018-11-21

Handläggare
Beata Vilkhed, handläggare för ärendet
 
Göran Svensson, ansvarig chef kultur- och fritidsförvaltningen
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Översyn av föreningsbidrag och aktivitetsstöd

KFN 2016/083
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

Översyn av föreningsbidrag och aktivitetsstöd (KFN 2016/083)
Beslut
Beredningen godkänner genomgången av föreningsöversikten med 
redaktionella förtydligande utifrån dagens dialog och lämnar över ärendet utan förslag för 
beslut till kultur- och fritidsnämnden till sammanträde 7 mars.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har som mål att revidera föreningsbidragen för kommunens 
föreningar.
Förvaltningen har lämnat över ett förslag till revidering av bidragsnormer och handlingsplan 
för vidare arbete med översikten av föreningsbidragen.
 
Revidering av bidragsnormerna gäller följande:

 Allmänna bestämmelser oavsett verksamhet
 Allmänna bestämmelser för barn- och ungdomsverksamhet
 Tilläggsförslag till allmänna bestämmelser oavsett verksamhet
 Revidering av verksamhetsbidrag 2019 

o Grundbidrag. Ingen förändring
o Lokalbidrag. Ingen förändring
o Anläggningsbidrag. Ses över 2019
o Lokalt aktivitetsstöd för föreningar som bedriver barn och 

ungdomsverksamhet. Förslag på revidering
o Ledarutbildningsbidrag. Ingen förändring

 Införande av extra bidrag
Förslag på revidering av bidrag och utvecklingen enligt efterfrågat stöd från föreningar under 
2019-2022

 Totalöversikt av anläggningsbidrag med eventuellt äskande om medel för just 
anläggningsbidraget. 

 Föreningsportal
 Mer stöd från förvaltning
 Fullständig översyn av kulturföreningarnas verksamhetsbidrag.
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Översikt 
föreningsbidrag och 
aktivitetsbidrag
Godkänd av kultur- och fritidsnämnden XX XXXX
Ansvarig tjänsteman Beata Vilkhed 2019-02-21
Ansvarig chef kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson
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Översikt föreningsbidrag och aktivitetsbidrag
Kultur- och fritidsnämnden har som mål att revidera föreningsbidragen för 
kommunens föreningar. Dialog har förts med föreningar som har resulterat i 
följande förslag. Översikten avser inte driftbudgeten. 

Revidering av bidragsnormer 
Revidering av bidragsnormerna gäller följande:
- Allmänna bestämmelser oavsett verksamhet
- Allmänna bestämmelser för barn- och ungdomsverksamhet
- Tilläggsförslag till allmänna bestämmelser oavsett verksamhet och 

barn- och ungdomsverksamhet
- Revidering av bidrag 2019 
- Införande av extra bidrag 

Allmänna bestämmelser oavsett verksamhet
Allmänna bestämmelser regleras genom grundläggande villkor där 
föreningar är registrerade i kommunen. 

Registrering sker genom ansökan om startbidrag. Bidraget prövas i varje 
enskilt fall av kultur- och fritidsnämnden.

Grundförutsättning för att få startbidrag är: 
1. Minst 10 medlemmar fr.o.m. 7-20 år
2. Föreningen är ansluten till en riksorganisation
3. Godkända stadgar, som reglerar föreningens verksamhet. Sker oftast 

genom att föreningen antar riksorganisationens stadgar som egna.
4. Föreningen ska vara allmännyttig, ideell och öppen för alla att bli 

medlem.
5. Föreningen ska ha bank- och plusgiro eller bankkonto nummer.
6. Ansökan kan ske närsomhelst under året.
Start bidraget ändras inte från tidigare bidragsnormer. 

Registreringen medför att föreningar har rätt till verksamhetsbidrag som är 
indelade i olika bidragsformer. 

Verksamhetsbidragets olika bidragsformer
Verksamhetsbidrag innebär att föreningen är berättigad till följande 
bidragsformer som söks en gång om året. 
- Grundbidrag. Ingen förändring
- Lokalbidrag. Ingen förändring
- Anläggningsbidrag. Ses över 2019
- Lokalt aktivitetsstöd för föreningar som bedriver barn och 

ungdomsverksamhet. Förslag på revidering 
- Ledarutbildningsbidrag. Ingen förändring
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Allmänna bestämmelser för barn- och ungdomsverksamhet
Kommunalt bidrag kan enligt dess normer utgå till lokalavdelning i 
kommunen ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag1 till 
ungdomsorganisationer. 

Bidrag utgår till lokalavdelning från och med 7 år med regelbunden 
verksamhet.

Med medlem avses person som fyllt 7 år och har en lista över dem som är 
medlemmar i föreningen.

Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur såsom bingomedlem, 
supportermedlem eller liknande ska ej anses som medlem.

Annan lokal organisation som fyller angivna krav i dessa normer kan erhålla 
bidrag efter särskild prövning av kultur- och fritidsnämnden.

Tilläggsförslag till allmänna bestämmelser oavsett verksamhet 
och för barn- och ungdomsverksamhet
För att erhålla bidrag från Vaggeryds kommun måste föreningen ha krav på 
medlemsavgift för sina medlemmar. Föreningen ska ha drogpolicy, 
jämställdhetspolicy och funktionsrättspolicy ex. vis. erbjuda gratis inträde 
till evenemang för Pluspolareinnehavare som tilldelas av kommunen. 
Föreningen måste närvara vid minst 1 föreningsträff.
Funktionsrättspolicy ger 10 % extra i bidrag. 

100 % godkänd ansökan ska vara inne senast XX XXX. 
Föreningar som inkommer med sin ansökan efter XX XXX men senast XX 
XXX erhåller endast 70 % av godkänt bidrag. 

Ansökningar inkomna efter XX XXX behandlas inte. 
Datum för inlämning av bidragsansökningar ska anpassas efter statliga 
datum för att minimera det administrativa arbetet för föreningarna. 

Summering efter dialog med föreningar: ”Om vi som förening ska ha 
av kommunen så får föreningarna bidra också”

1 Regeringens förordning (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-19991177-om-statsbidrag-till_sfs-1999-1177 
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Revidering av bidrag år 2019
Kommunala aktivitetsstödet 
Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd görs 1 gr per år den 25 februari 
respektive 25 augusti, vilket innebär att det är samma datum som för det 
statliga bidraget. Åldersgränsen för det kommunala bidraget är 7–20 år. 
7 t.o.m. 25 år för aktiviteter i juniorverksamhet eller motsvarande, dock ej 
seniorverksamhet. Följer det statliga bidraget för aktivitetsstöd. 
Bidraget är 40 kronor per sammankomst.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar som bedriver ungdomsverksamhet 
samt till funktionsrättsföreningar i Vaggeryds kommun. 

Med bidragsberättigade aktiviteter menas en sammankomst.

En sammankomst innebär minst fem deltagare i åldern 7 – 20 år 3-10 
deltagare per sammankomst i åldern 7-25 år.  Ledare i bidragsberättigad 
ålder får räknas som deltagare, som varar i minst en timma (60 minuter). 
Sammankomsten är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen eller 
sektion. Medlemsmöte eller motsvarande som genomförs av föreningen.

Bidrag utbetalas inte till aktiviteter som anordnas av riksorganisation, 
distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

Summering av tillgodosedda stöd: Anpassa aktivitetsbidraget enligt 
statliga regler för att underlätta administrationen för föreningar.

Införande av extra bidrag
- Införande av ett ungdomsbidrag 

Summering av tillgodosett stöd: Stöd i ungdomsarbete, speciella 
satsningar för att höja intresse bland ungdomar. Ungdomsbidraget 
ska kunna sökas av ungdomar för ungdomar med stöd av 
vuxna/verksamhet inom förvaltningen.

- Införande av ett seniorbidrag för evenemang eller specifika aktiviteter
Summering av tillgodosett stöd: Stöd till pensionärsverksamhet 

- Nej till Aktivitetsstöd för pensionärsföreningar
- Införa ett administrationsbidrag 

Bidraget innefattar kopieringsstöd till evenemang och information 
från kommunen.
Summering av tillgodosett stöd: Hjälp med trycksaker.
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Handlingsplan gällande stöd och behov till 
föreningar för åren 2019-2022
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 utifrån allmänt 
föreningsperspektiv
Kultur- och fritid ska vara en förebild i hur man kan stödja kring 
jämställdhet och tillgänglighet.

- Antalet ansökningar om jämställdhet och likabehandlingsbidrag.
- Följa upp resultatet av inkomna ansökningar.

Ökad dialog och samarbete med föreningslivet.
- Ta fram ett föreningspolitiskt program i dialog med föreningslivet i 

kommunen.

Summering av tillgodosedda stöd: Fortsatt arbete utifrån dialogerna 
kring behov och stöd som efterfrågats av föreningar för att få en 
tydlighet mellan föreningslivet och kommunen. 

Förslag på revidering av bidrag och utvecklingen enligt 
efterfrågat stöd från föreningar
- Ta fram riktlinjer med begreppsförklaringar för drogpolicy, 

jämställdhetspolicy och funktionsrättspolicy för klargörande av 
innebörd. 

Summering av tillgodosedda stöd: Fortsatt arbete utifrån dialogerna 
kring behov och stöd som efterfrågats av föreningar för att få en 
tydlighet mellan föreningslivet och kommunen.

- Totalöversikt av anläggningsbidrag med eventuellt äskande om medel 
för just anläggningsbidraget.  

Summering av tillgodosedda stöd: Anläggningsbidraget ses över 
2019.

- Föreningsportal/plattform
Summering av tillgodosedda stöd: Samordning av digital 
information för att levandegöra och öka samarbetet mellan 
kommunens föreningar. V-logg.

- Mer stöd från förvaltning
Summering av tillgodosedda stöd: Kompetensstöd till föreningar 
gällande bidrag från andra instanser, samordning och 
omvärldsbevakning för att förebygga samarbete mellan föreningar.

- Fullständig översyn av kulturföreningarnas verksamhetsbidrag.
Summering av tillgodosedda stöd: Efterfrågan av behov och stöd är 
varierande hos kulturföreningar utifrån verksamhet. Behov och stöd 
innefattar bl.a. instrument, lokaler, administration, evenemang, 
kulturarv och ungdomsverksamhet. Översynen ska göras i dialog 
med kulturföreningar. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet

KFN 2019/036
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet (KFN 2019/036)
Sammanfattning
Chefen Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att gå ner i tid p.g.a. pensionsavgång.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande ställer frågan kring förvaltningschefens 
planerade avgång. Nämnden har haft besök av kommunrevisorerna som ställer sig kritiska till 
att kultur- och fritidsnämnden inte har varit involverade i kring förvaltningschefens avgång.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge beredningens presidium i uppdrag att ha kontakt 
med kommunledningskontoret gällande förvaltningschefens planerade pensionsavgång.
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Bratteborgs Ryttarsällskap - Invigningsgåva 

KFN 2019/037
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-02-27                 Sida 1 av 1

Dnr KFN 2019/037
 

Till  kultur- och fritidsnämnden

Invigningsgåva till Bratteborgs Ryttarsällskap

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden anslår 3 000 kr till invigningsgåva till föreningen Bratteborgs 
Ryttarsällskap. 
Pengarna tas ur kontot för kultur- och fritidsnämndens förfogande. 

Sammanfattning av ärendet
Bratteborgs Ryttarsällskap har haft invigning av det nya stallet som Vaggeryds kommun har 
bidragit till. 
Ordförande och förvaltningschefen närvarade och överlämnande blomma och invigningsgåva 
på 3 000 kr till föreningen den 24 februari.

Beslutet ska skickas till
 

Handläggare
Handläggare för ärendet Beata Vilkhed 

Ansvarig chef Göran Svensson kultur- och fritidsförvaltningen
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Delgivningar

KFN 2019/007
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Vageryds kommuns vision och värdegrund - förlängning (KS 
2019/020)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga Vaggeryds kommuns vision och värdegrund från 
2020 till 2030.
 
 
Sammanfattning
År 2013 beslutade kommunfullmäktige om Vaggeryds kommuns vision och värdegrund 2020. 
Visionen och värdegrunden togs fram i ett samarbete mellan politiker, tjänstemän och 
invånare.
En implementering har skett i olika steg och är nu en viktig del av kommunens styrning och 
ledning. Den med näringslivets gemensamma marknadsplan som reviderades senast 2017, 
utgår från visionen och värdegrunden i sammanhanget av extern kommunikation bl.a. grafisk 
profil. Även Värdeverkstaden framtagen 2017, verktyget för det interna kvalitetsarbetet, har 
visionen och värdegrunden som utgångspunkt. Ledarskaps och medarbetarskapsprogrammet 
från 2017 utgår också från visionen och värdegrunden. Strategiska utvecklingsdagar har sedan 
2017 använt visionen och värdegrunden för att skapa en röd tråd i den kommunövergripande 
uppföljningen och arbetet med olika målgrupper. Förankringen och implementeringen har 
varit en lång process och är nu en gemensam fast punkt i organisationen internt, men även i 
kommunikationen externt.

I beslutet 2013 antogs visionen att gälla till 2020. Med anledning av den positiva bilden av 
visionen och värdegrunden samt dess användbarhet föreslås att förlänga giltighetstiden till 
2030.

Vaggeryds kommuns vision för vår plats och vår värdegrund

Här ger vi plats för att göra skillnad
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta
och idéer att bli verklighet.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.
Där allt är nära och alla har betydelse.
 
Kommundirektör Annika Hedvall föredrar ärendet.
 
Yrkanden
Gert Jonsson (M), Kenneth Åberg (S) och Magnus Thelin (L) föreslår att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
 
Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag och finner 
det bifallet.
 
Expedieras till 
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 2019-02-06, § 44
 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-01-16 § 3
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-14
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