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§67

Budget 2019 - Nämndens mål för verksamheten Dnr 
KFN 2018/010

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att prioritera mål 1, 2, 5 och 9 av 
kommunfullmäktiges mål med kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsmål för 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.
    Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål:
    -  Utvecklat utbud av aktivitetsplatser och friluftsliv.
 
2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt
    problemlösande förhållningssätt.
    Jämställdhet och ett barn- och ungdomsperspektiv beaktas i
    den kommunala planeringen.
    Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål:
    -  En ny lokal ska prioriteras för UC i Vaggeryd
    -  Kultur- och fritid ska vara en förebild i hur man kan stödja
      kring jämställdhet och tillgänglighet.
    - Ökad tillgänglighet av information till kommuninvånarna 
      om kultur- och fritidsverksamhet.
 
5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal,
    arbetsledning och politiken
    Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål:
    -  Kultur och fritidsförvaltningen ska vara en förebild som
       en bra arbetsplats med god kommunikation och delaktighet.
 
9. Vaggeryds kommun ska stärka sin position
    som en god kulturkommun och verka för ett rikt
    och varierat föreningsliv i hela kommunen.
   Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål:
   - Tydliggöra den lokala ambitionen kring kulturen i kommunen.
   - Tillgängliggöra och skapa mervärde kring Bissefällarnsamlingen.
   - Ökad dialog och samarbete med föreningslivet.
   
Beredningen får i uppdrag att sammanställa mått/metod till nämndens 
mål utifrån kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål.
 
Ärendet slutredovisas för nämnden 23 maj.
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Sammanfattning
Arbetet med budget 2019 har inletts.
Förvaltningschefen redogör för kommande PFÖ 
(Planeringsförutsättningar) inför arbetet med budgeten 2019.
Nämnden beslutade 2018-04-18 om ett extra sammanträde för att 
gemensamt ta fram mål för nämndens verksamheter för 2019.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 50, 2018-04-18
Programbudget 2018_Kultur och fritid
Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål 2015-2018
Summering måldialog 2018 Kultur och fritidsnämnden 20170517
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§68

Investeringsbudget 2019-2022 Dnr KFN 2018/010

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisa följande 
investeringsobjekt för åren 2019-2022.
 
År 2019
1.  Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell 
utrustning: 400 tkr
2.  Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar: 200 tkr
3.  Kommunala badplatser, utrustning: 100 tkr
4.  Konstinköp: 35 tkr
5.  Bibliotek - Utrustning för teknikutveckling: 150 tkr
6.  Hjortsjöns Camping, ny servicebyggnad: 500 tkr
7.  Kulturskolan - Instrument  och teknisk utrustning: 700 tkr
Summa   2 085 tkr
 
År 2020
1.  Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell 
utrustning: 400 tkr
2.  Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar: 200 tkr
3.  Kommunala badplatser, utrustning: 100 tkr
4.  Konstinköp: 35 tkr
5.  Bibliotek - Utrustning för teknikutveckling: 150 tkr
Summa   885 tkr
 
År 2021
1.  Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell 
utrustning: 400 tkr
2.  Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar: 200 tkr
3.  Konstinköp: 35 tkr
4.  Bibliotek - Utrustning för teknikutveckling: 150 tkr
 5.  Vaggeryds simhall: 15 000 tkr
Summa  15 785 tkr
 
År 2022
1.  Movalla, Vaggeryds IP investeringar i byggnader och maskinell 
utrustning: 400 tkr
 2.  Vandring, cykel, kanot, ridning, motionsspår, skidbackar: 200 tkr
 3.  Konstinköp: 35 tkr
 4.  Bibliotek - Utrustning för teknikutveckling: 150 tkr
 5.  Vaggeryds simhall: 15 000 tkr
 6.  Ny belysning elljusspår Skillingaryd: 750 tkr
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 Summa 16 535 tkr
 
Drift
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisa följande drift äskande 
inför 2019.
1.  Bibliotek, resursförstärking benamming/100 inv: 500 tkr
2.  Eksäter SAM, bidrag till ny servicebyggnad Kyllåsbacken: 1 000 tkr 
3.  Miliseum, ökat bidrag till övertagande av arbetsgivaransvar för 
museichefstjänst: 50 tkr
4.  Föreningsutveckling/ höjda bidrag: 100 tkr
5.  Natur/kulturled, Skillingaryd, skötsel: 25 tkr 
6.  Administrativ tjänst till förvaltningen: 500 tkr
Summa 2 175 tkr

Sammanfattning
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 18 mars.

Beslutsunderlag

Budget 2019 - Kultur- och fritidsnämndens mål
Summering måldialog 2018 Kultur och fritidsnämnden 20170517
Drift och investeringsäskanden 2019 reviderad
Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål 2015-2018
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§69

Budget 2019 - Effektiviseringskrav Dnr KFN 2018/010

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande inriktning på 
effektiviseringskravet:
-  Samtliga verksamhet åläggs ett effektiviseringskrav på 0,5 %.
   Detta kan genomföras som intäktsökningar eller som
   kostnadsminskningar. Total effektivisering 151 000 kr.
-  Anslaget till verksamheten Kultur på recept reduceras med 35 000 kr
-  Halvering av anslaget till annonskostnader på Skillingaryd.nu
   med 12 000 kr
-  Minskade anslag till studieförbundens kontantbidrag med 80 000 kr
   och studieförbundens lokalbidrag med 23 000 kr.
 
Slutligt ställningstagande till effektiviseringskravens genomförande och 
fördelning fattar nämnden beslut om efter det att kommunfullmäktige 
beslutat om budgetramarna för 2019.
 
Slutligen godkänner nämnden redovisade förslag till nya 
verksamhetsbehov för perioden 2019-2022.

Protokollsanteckning
Tuula Ingner (S). Socialdemokraterna poängterar att det inte är 
socialdemokraternas budget. Men socialdemokraterna deltar i 
diskussioner och fullföljer kommunfullmäktiges uppdrag som kultur- 
och fritidsnämnden har fått.

Sammanfattning
Enligt planeringsförutsättningarna för 2019 är det ekonomiska 
utrymmet för ytterligare medelstilldelning är i dagsläget mycket 
begränsat. Verksamheterna uppdras därför att se över vilka möjligheter 
som finns till förändring, omprioriteringar, översyn av intäkter och 
kostnader inom sitt ansvarsområde så att tilldelade ramar håller.
 
Kultur- och fritidsnämnden har liksom alla nämnder fått ett 
effektiviseringskrav på 1%  inför 2019, vilket för kultur- och 
fritidsnämnden del innebär 302 tkr.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämnden protokoll 51, 2018-04-18
Kultur och fritid_PFÖ 2019
Besparingskrav 2019
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Tänkbara besparingar inför 2019
Biblioteken förslag på besparingar 2019
Kulturskolan förslag på besparingar 2019
Avgifter sporthallarna  för ungdomsverksamhet
Öppna ungdomsverksamhetens förslag på besparing för 2019
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, investering
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse drift

Expedieras till 
Ekonomi
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§70

Rapporter Dnr KFN 2018/003

Jan Gustavsson (S) tackar arbetsgruppen för kulturhelgen för ett bra 
arrangemang den 20-21 april.
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