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Plats och tid Nämndrummet, Skillingaryd 
2017-04-12  kl. 14:00-18:00 
 

Beslutande Ewa Magnusson, (L) ordförande 
Tuula Ingner, (S)  
Lars Ljungqvist, (KD) 
Lars Seger, (M) §§ 029-031, 033-044  
Sverker Bernhardsson, (C) 
Jan Sjögren, (SD) 
Jan Gustavsson, (S)  
Tommy Ottosson, (S) 
Mikael Anderberg (MP) tj g ers för Björn Karlsson, (MP) 
Hans Hofter, (SD) tj g ers för Lars Seger (M) § 032 
 

Övriga närvarande Göran Svensson, förvaltningschef  
Beata Vilkhed, handläggare §§ 031-044 
Hans Hofer, (SD) ej tj g ers 029-031, 033-044 
 

  
Utses att justera Lars Seger  Paragrafer 029-044 

 
Justeringens plats  
och tid 

Skillingehus, Skillingaryd 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

  Beata Vilkhed 
  

Ordförande  
  Ewa Magnusson 
  

Justerande 
 
 

  Lars Seger 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-04-12 Paragrafer 029-044 

Anslaget sätts upp 2017-05-05 Anslaget tas ner 2017-05-26 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Beata Vilkhed 
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Kommunfullmäktige  

Ekonomienheten 
 

 

 
Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2016 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska redovisning och 
verksamhetsberättelse som överlämnas till kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning för år 2016. 
 
Verksamhetsberättelsen avser den del som skall överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 
En mer utförlig berättelse och ekonomisk redovisning kommer att 
överlämnas till nämnden i april. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningen verksamhetsberättelse 2017-04-06 
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport 2017-03-08 
 
Beslutsgång 
Ordförande förslår beslut om att godkänna den ekonomiska redovisningen 
och verksamhetsberättelse som presenterats av förvaltningen.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner det 
antaget. 
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Drift- och investeringsbudget 2018-2022 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Ärendet om drift- och investeringsbudget 2018 tas upp på nytt vid 
nämndens sammanträde den 20 april för ett slutligt fastställande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med budget 2018 har inletts med gemensamma strategidagar för 
nämndernas presidier. Enligt tidplanen skall kultur- och fritidsnämnden 
presentera sina förslag till drift och investeringar för budgetberedningen den 
17 mars. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-08 följande: 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisa följande 

investeringsobjekt för åren 2018-2022. 
A. Idrottsplatser 

 Byggnader och maskinell utrustning 
 Avfuktare Movalla ishall 
 Renovering av duschutrymmen Vaggeryds IP 
 Friidrottsanläggning Movalla, renovering 

B. Rörligt friluftsliv 
 Aktivitetsplats m.m. 

C. Friluftsbad, camping 
 Hjortsjöns camping 

D. Simhallar 
 Modernisering och renovering av Vaggeryds simhall 

E. Bibliotek 
 Teknikutveckling 

F. Konst 
 Konstinköp 

G. Bowling 
 Nya bowlingmaskiner 

2. Redovisa följande behov i driftbudget 
 Idrottsplatserna, höjda förvaltningsbidrag till avsett personal och 

energikostnader. 
 Bidrag till stallbyggnad Bratteborg. 
 Kulturskolan – Verksamhetsöversyn 
 Föreningsutveckling – Höjda bidrag 
 Kulturverksamhet 

3. Uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med besparingsåtgärder enligt 
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nämndens riktlinjer. 
4. Ärendet tas upp på nytt vid nämndens sammanträde den 12 respektive 

20 april. 
 
Verksamhetscheferna närvarar vid beredningens sammanträde 2017-03-29 
för att redovisa uppdraget om besparingar enligt de riktlinjer nämnden har 
lämnat.  
Förvaltningschefen redovisar åtgärder inom övriga verksamhetsområden 
samt övriga äskanden vad avser drift- och investeringsbudget 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 31, 2017-03-29 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 015, 2017-03-08 
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Sim- och sporthall  

 
 

 

Sim- och sporthallarna – Redovisning av söndagsöp-
pet i Vaggeryds simhall 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag från beredningen och 

godkänner utvärderingen av söndagsöppet i Vaggeryds simhall för sä-
songen 2016-2017, vilket är en verksamhetsmässigt mycket glädjande 
rapport. 

2. Nämnden framför sitt tack till personalen för ett väl genomfört arbete. 
3. Sim- och sporthallschefen får i uppdrag att under ytterligare en två års-

period, fr.o.m. hösten 2017 t.o.m. våren 2019, fortsätta med söndagsöp-
pet under eftermiddagstid för allmänhetens bad vid simhallen i Vagge-
ryd i enlighet med de principer som tillämpats under den nu genom-
förda två årsperioden. Detta för att se om behovet med söndagsöppet 
kvarstår av allmänheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Sim- och sporthallschefen Kent-Åke Svensson närvarar vid beredningens 
sammanträde 2017-03-29 och redovisar söndagsöppet för säsongen 2016-
2017 i Vaggeryd. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-09-02 att under en provperiod på 
två säsonger, hösten 2015 t.o.m. våren 2017 genomföra söndagsöppet under 
eftermiddagstid för allmänhetens bad vid simhallen i Vaggeryd.  
 
Söndagsöppet tillämpas under månaderna oktober t.o.m. mars. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 32, 2017-03-29 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll § 24, 2017-02-22 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och finner det antaget.  
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 Ludvig Roos, Elvira Seger, Olivia Seger  

 
 

 

 
Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
 
1. Stipendier ur Ella och Ingeborg Jonassons musikutbildningsfond tillde-

las år 2017: 
- Elvira Seger, studerande Luleå Universitet, MSHK Piteå 
- Olivia Seger, studerande Karlstads Universitet, Musikhögskolan 
- Ludvig Ros, studerande Lunds Universitet, Musikhögskolan Malmö 

2. Stipendiesumman är 7 000 kr vardera.  
3. Finansiering för utökad stipendium summa tas från kontot för nämn-

dens förfogande. 
4. Stipendiet delas ut under nationaldagen 6 juni. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vaggeryds kommun har tagit emot en donation från Ella och Ingeborg Jons-
son. Donationen avser en musikutbildningsfond med namnet Ella och Inge-
borg Jonssons musikutbildningsfond. 
 
Kultur- och fritidsnämnden tog 2007-12-12 § 159 beslut om stadgar för fon-
den.  
 
Av stadgarna framgår att kulturskolan skall yttra sig över de inkomna an-
sökningarna och komma med förslag på stipendiater innan kultur- och fri-
tidsnämnden fattar beslut. 
Kultur- och fritidsnämnden skall enligt stadgarna fatta beslut om stipendia-
ter vid april sammanträdet. 
 
Kulturskolan har lämnat ett skriftligt yttrande i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 33, 2017-03-29 
Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning av 2017 års ansökningar 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner det an-
taget av nämnden.  
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Kulturhelg 2018 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturhelgen 2018 sker i mitten 

av april med inriktning på barn och ungdomsperspektiv men poängterar 
vikten av att kommande arbetsgrupp tillvaratar allas invånares intresse i 
kommunen.  

2. Arbetsgruppens sammanställning tar nämnden ställning till den 20 april.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Frågan ställs från förvaltningen om kultur- och fritidsnämnden anser att det 
ska vara en kulturhelg 2018. 
 
Tidigare år har en konst- och kulturhelg anordnats vartannat år med olika 
inriktningar.  
 
Beredningen för en allmän diskussion kring tidigare kulturhelger med ut-
gångspunkt från att en ny kulturhelg anordnas 2018. 
 
- Projektledning 
- Budget 
- Tidpunkt för kulturhelgen 
- Verksamhetsmål och lokal 
- Arbetsgrupp 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-04-07 
Elin Ljungqvist och Maria Eklind skrivelse 2017-04-07 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 35, 2017-03-29 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar kulturhelgen utifrån tidpunkt för kulturhelgen och ar-
betsgrupp.  
 
Sverker Bernhardsson (C) föreslår att kommande kulturhelg sker i mitten av 
april med inriktning på barn och ungdomsperspektiv. Frågan angående ar-
betsgrupp flyttas till nämndens extra sammanträde 20 april.  
 
Tuula Ingner (S) föreslår att förutom barn och ungdomsinriktningen så får 
inte kommande arbetsgruppen glömma bort att allas invånare i Vaggeryds 
kommun ska tas tillvara på och att kulturhelger består av två dagar. En be-
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söksdag och en dag för den traditionella konstrundan.  
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut Bernhardssons och 
Ingners förslag och finner båda antagna.  
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Kulturting 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ett kommande kulturting i samband 
med kulturhelgen 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Frågan ställs av förvaltningen om kultur- och fritidsnämnden anser att det 
ska bli en uppföljning av kulturting 2016 och om det ska anordnas ett nytt 
inom snar framtid.  
 
En allmän diskussion förs kring kulturtinget 2016 och alternativt ett kom-
mande kulturting ska ske.  
 
Förslag till kommande kulturting är: 
1. Hösten 2017 
2. I samband med kulturhelgen 2018 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2017-04-07 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 36, 2017-03-29 
 
Beslutsgång 
Nämnden diskuterar kulturting utifrån om när och tidpunkt för ett eventuellt 
kulturting.  
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 Stiftelsen Regementsheden  

 
 

 

 
Stiftelsen Regementsheden – Ansökan om stöd till 
Generalmönstring 2017  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar RSMF och Stiftelsen 

Regementsheden 25 000 kronor till Sveriges Militärkulturhistoriska 
helg.  

2. Bidraget beviljas utifrån arrangemangets kulturprofil med koppling till 
den lokala historien och kulturen. Bidraget betalas ut så snart en 
uppföljning och redovisning har överlämnats till nämnden. Anslaget tas 
från kontot övrig kulturverksamhet.   

 
Reservationer 
Lars Seger (M) reserverar sig mot beslutet med motivering: 
Jag anser inte att man skall stödja spel med krig och annat vi inte haft på 
drygt hundra år i vårt land. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har fått in ett ärende med begäran om bidrag till 
Sveriges Militärkulturhistoriska helg som planeras 28-30 juli 2017 i 
Skillingaryd Slätten. 

 
RSMF och Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd har lämnat in en 
kompletterad ansökan till kultur- och fritidsnämnden om stöd på 
25 000 kronor för medfinansiering av evenemanget. Budgeten omsluter 
200 000 kronor och finansieras med ett statligt stöd på 150 000 kronor, 
25 000 kr i kommunalt bidrag. 
 
Det kommunala bidraget kommer att användas till marknadsföringsinsatser, 
lokalt och regionalt samt nationellt inför och under evenemanget.  
 
Generalmönstringen 2017 är en del i att föra traditionen vidare om att 
mönstra och räkna in både soldater och materiel inom landets regemente. 
Under denna helg samlar RSMF sina medlemsföreningar till en gemensam 
helg med syfte om att utveckla förbundets verksamhet. Stiftelsen räknar med 
250-300 deltagare från 42 föreningar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden bidrog med 25 000 kr 2016. 
 
Beslutsunderlag 
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 Stiftelsen Regementsheden  

 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 37, 2017-03-29 
RSMF och Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd ansökan 2017-02-23 
 
Beslutsgång 
Lars Seger föreslår avslag till ansökan med samma motivering som tidigare 
år. 
Jan Gustavsson (S) och Jan Sjögren (SD) föreslår bifall till ansökan. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut Segers förslag om 
avslag och Gustavssons och Sjögrens förslag om bifall och finner 
Gustavssons och Sjögrens förslag antaget av nämnden.  
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 Kommunstyrelsen  

 
 

 

 
Motion – Ställplatser för husbil i Skillingaryd och 
Vaggeryd  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår enligt beredningens förslag och 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen om ställplatser för 
husbilar i Skillingaryd och Vaggeryd. 

2. Nämnden föreslår att kommunledningskontoret tar hänsyn till motionen 
vid framtida planering av tätorterna i kommunen. 

3. Nämnden kan se ett antal lämpliga alternativ t.ex. Slätten Skillingaryd, 
Järnvägsparkeringen Vaggeryd, Götaströms golfklubb och Hjortsjöns 
camping.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss från kommunledningen 
2016-12-12 gällande motion med förslag om centrala ställplatser för husbil i 
Vaggeryd och Skillingaryd.  
 
Kommunfullmäktige Gunilla Otterberg (M) har lämnat in en motion daterad 
2016-11-09 med förslag att kommunen ska ta fram centrala ställplatser för 
husbil i Skillingaryd och Vaggeryd.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 38, 2017-03-29 
Kommunledningens remiss dnr KS 2016/234, 2016-12-12 
Motion dnr KS 2016/234, 2016-11-09 
Tekniska utskottets protokoll dnr TU 2016/088, 2017-01-31 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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 Hembygdsrådet  

 
 

 

 
Hembygdsrådet – Ansökan om kulturarvsmedel för 
2016 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar en enligt beredningens förslag och 

beviljar Hembygdsrådet 50 000 kronor som förskottering av kostnader för 
lönebidragsanställningar under år 2017. Bidraget anslås ur budgeten för 
hembygdsföreningar och kulturminnesvård. 

2. Nämnden har i övrigt inga invändningar mot den arbetsplan som 
hembygdsrådet presenterat för 2017.  

3. Övriga budgeterade medel 2017 till hembygdsföreningar och för 
kulturminnesvård fördelas av nämnden vid ett senare tillfälle under året.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Hembygdsrådet har haft årets första sammanträde och överlämnat en 
skrivelse till förvaltningen med begäran om förskottering av medel på 
50 000 kr för löneutbetalningar. 
 
Resterande medel avser hembygdsrådet återkomma om under november 
månad.  
 
Hembygdsrådet planerar under 2017 producera 3 hembygdsböcker, samt 
löpande service till medlemsföreningar.  
I slutet av året avses eventuellt tid till arbete med slutrapport av 2013 års 
byggnadsinventering. Skulle slutrapporten inte komma igång under hösten 
2017 planerar rådet att göra en föremålsinventering i hembygdsgårdar och 
digitalisera ett stort antal glasplåtar i Östbos arkiv.  
 
Totalt finns år 2017 149 000 kr budgeterat, vilket är en oförändrad budget.  
Av dessa medel är 50 000 kr öronmärkta för hembygdsföreningarnas 
räkning. Resterande medel fördelas av nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 39, 2017-03-29 
Hembygdsrådets skrivelse 2017-03-15 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens 
förslag och finner det antaget.  
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 Miljö- och byggförvaltningen   

 
 

 

 
Samrådshandling – Detaljplan för del av Stödstorp 2:1 
m.fl. i Vaggeryd 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och har 

inget att invända mot detaljplanen för del av Stödstorp 2:1 utan ser de-
taljplanen som en positiv del i utvecklingen av Vaggeryd.  

2. Nämnden poängterar än en gång vikten av att kommunens rekreations-
områden runt Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund inte får på-
verkas negativt av framtida utbyggnadsplaner.  

 
Sammanfattning av ärendet 
En samrådshandling har överlämnats för samråd för ett planerat bostadsom-
råde med utökning av Västra strand.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bo-
städer i forma av villa samt par/radhustomter.  
 
Detaljplanen är ute för samråd t.o.m. 2017-04-21. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 040, 2017-03-29 
Miljö- och byggförvaltningens detaljplan 2017-03-23 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, beredningens för-
slag och finner det antaget.  
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Bibliotek  

 
 

 

Bibliotek – Tillstånd att resa till konferens till Bergen 
och Wroclaw 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna bibliotekets begäran om 
deltagande utifrån full arbetstid förutsatt att kostnaden ingår i bibliotekets 
budget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bibliotekschefen har kommit in med en ansökan om tillstånd att resa till 
Bergen och Wroclaw 19-25 augusti och delta i årets konferens och satellit-
konferens helt eller delvis på bibliotekets budget.  
 
Bibliotekschefens medverkan innebär att vara s.k. key note speaker för sess-
ionen för ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries).  
Inbjudan handlar även om att inspirera främst polska bibliotek, men också 
andra deltagare att arbeta med miljöinformation på bibliotek. Föreläsningens 
utgångspunkt kommer att utgå ifrån bibliotekens arbete med handlingspla-
nen för miljö i kommunen och Miljöhörnan. 
 
Beslutsunderlag 
Bibliotekets tjänsteskrivelse 2017-04-05 
 
Beslutsgång 
Tuula Ingner (S) förslår bifall till ansökan med medverkan utifrån full ar-
betstid förutsatt att kostnaden ingår i bibliotekets budget. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Ingners förslag och 
finner det antaget.   
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Översyn av föreningsbidrag  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden tillsätter en arbetsgrupp bestående av fyra 

politiker, en tjänsteman och erbjuder sju platser till representanter från 
föreningslivet som ska arbeta med en översyn av föreningsbidragen.  

2. Nämndens representanter är presidiet, ledamoten Lars Seger (M) och 
ledamoten Jan Gustavsson.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-27 att uppdra till kultur- och 
fritidsnämnden att utreda föreningsbidraget till pensionärsföreningar med 
någon form av aktivitetsstöd.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har vidare som verksamhetsmål under 2016 att 
se över föreningsbidrag för pensionärsföreningar ska ha samma villkor som 
andra föreningar när det gäller möjligheter till lokalbidrag, vilket är uppfyllt 
genom beslut i nämnden 2016-11-09 § 127. 
 
Förslag finns att samla nämnden för att ordna en utbildning och översyn av 
föreningsbidragen och då i första hand vad avser kommunala aktivitetsbidraget.  
 
Beredningen diskuterar avsikten med översynen och vad översynen ska 
innehålla. 
- Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden angående 

pensionärsföreningar. 
- Ett nytt tids- och ändamålsenlig bidragssystem med möjlighet att 

användas i en digital miljö. 
- Information och genomgång av nuvarande bidragsnormer 
- Handikappsföreningars bidrag. 
- Kulturföreningarnas bidrag. 
- Genus, jämställdhets och integrationsperspektiv. 
- Barn- och ungdomsarbete primäras. 
- Ungdomars organisering, hur kan bidragsnormerna stötta den formen av 

organisering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-03-08 att uppdra till 
beredningen att titta över en lämplig form för det fortsatta arbetet med 
översynen av föreningsbidrag och återkomma till nämnden den 2017-04-12 
med ett förslag.  
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 044, 2017-03-29 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll § 023, 2017-03-08 
 
Beslutsgång 
Nämnden för en övergripande diskussion kring formen av arbetsgruppen 
som ska arbeta med översynen av föreningsbidrag och nämndens 
representanter som ska ingå i gruppen.  
 
Tuula Ingner föreslår att platserna som erbjöds föreningslivet ska vara 7 
stycken utifrån en representant från varje föreningsform. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, beredningens och 
Ingners förslag och finner Ingners förslag antaget.   
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som företecknats i 
protokoll den 12 april 2017, § 041. 
 
Ärendebeskrivning 
De delegationsbeslut som fattats under perioden 2017-01-04  till och med 
2017-03-14 redovisas för nämnden. 
 
Bidrag 
Ledarutbildningsbidrag dnr 2017/003 
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Delgivningar 
 
1. Kommunfullmäktige dnr KS 2016/175, § 036, 2017-03-27 – Motion – 

Ge lokala musiker/kulturarbetare möjlighet att uppträda i vår kommun 
2. Kommunfullmäktige dnr KS 2016/166, § 037, 2017-03-27 – Motion – 

Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund föreslås bli kommunala na-
turreservat 

3. Kommunstyrelsen dnr KS 2017/047, § 040, 2017-03-01 – Kultur- och 
fritidsnämnden – Begäran om stöd för ett lokalt kulturarrangemang 

4. Kommunstyrelsen dnr KS 2016/018, § 042, 2017-03-01 – Markärende 
– Friluftsgården Vaggeryd 

5. Vaggeryds SOK skrivelse till kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun 
dnr KS 2016/018, 2017-03-14 – Angående kommunstyrelsens beslut 
gällande eventuellt markbyte vid elljusspår i närheten av Friluftsgården 

6. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2013/041, § 034, 
2017-03-29 – Hembygdsrådet – Slutrapport av byggnadsinventering 

7. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/030, § 041, 
2017-03-29 – Hembygdsrådet – Förslag om höjt verksamhetsbidrag 

8. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/008, § 042, 
2017-03-29 – Bratteborgs Ryttarsällskap – Ansökan om särskilt bidrag 

9. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/008, § 043, 
2017-03-29 – Frälsningsarmén – Ansökan om särskilt bidrag 

10. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/007, § 045, 
2017-03-29 – Övriga frågor 

11. Sim- och sporthall, 2017-04-03 – Utvärdering av Livräddningsdag 
12. Konstutskottet – Utsmyckning av Hjortsjöskolan 
13. Gåvobevis till Studieförbundet Vuxenskola 
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Rapporter     
A) Sverker Bernhardsson rapporterar om läget på Vaggeryds IP. 
B) Tommy Ottosson rapporterar om läget på Movalla IP.  
C) Jan Gustavsson rapporterar från musikshowen Kulturskolan.  

Protokollet ett stort tack för ett väl genomfört arrangemang kring 
musikshowen.  

D) Kultur- och fritidsförvaltningen rapporterar  
- Om den nya reningsanläggningen på simhallen i Skillingaryd.  
- Om den regionala fritidsnätverksträffen i Gnosjö 
- Nya fritidsguiden som kommer ut till alla hushåll i Vaggeryds 

kommun  
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Kulturskolan  

 
 

 

 
Övrig fråga – Möte med kulturskolan 20 april 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämndens beslutar om ändrad arbetsgång kring 

kulturskolans framtid enligt önskemål från kulturskolchefen.  
2. Nämnden beslutar om ett möte med kulturskolans personal för att 

diskutera kring kulturskolans verksamhet den 20 april. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kulturskolchefen Jan Eric Victor närvarade beredningens sammanträde 
2017-02-22 och redovisade framtida tankar och planer kring kulturskolans 
framtid.  
Beredningen beslutade 2017-02-22 att avsätts tid för workshop med 
kulturskolans personal och kultur- och fritidsnämnden för att diskutera 
kulturskolans kärnverksamhet till den 20 april.  
 
Arbetet ska inledas med två samlingar då grundläggande frågeställningar 
diskuteras.  
 
Tanken är att kultur- och fritidsnämnden möts med kulturskolans personal 
och diskuterar kring kulturskolans verksamhet den 20 april. 
 
Huvudfrågan som kommer att diskuteras är: Vad är kulturskolans 
kärnverksamhet? 
 
Kulturskolchefen har önskemål om ändrad arbetsgång kring kulturskolans 
framtid.  
 
Beslutsgång 
Nämnden för en övergripande diskussions kring den kommande 
arbetsgången av kulturskolans framtid.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut enligt 
kulturskolchefens önskemål och finner det antaget.  
  




