
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

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

Ordförande ................................................       
Ewa Magnusson

Underskrifter

Justerande ................................................       
Lars Seger

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-03-07
Datum för anslags 
uppsättande

2018-04-03 Datum för anslags 
nedtagande

2018-04-24

Protokollet omfattar §§23-49
Förvaringsplats för 
protokollet

Skillingehus, Skillingaryd

.................................................Underskrift

Beata Vilkhed

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet kl. 14:00-18:00

Beslutande ledamöter Ewa Magnusson (L) (ordförande)
Tuula Ingner (S) (vice ordförande)
Jan Gustavsson (S) §§23-36, §§38-49
Jan Sjögren (SD)
Lars Ljungqvist (KD)
Sverker Bernhardsson (C)
Lars Seger (M)
Mikael Anderberg (MP)
Joy Kanyange (S)
Serif Jusufovicc (S)  ersätter Tommy Ottosson (S)

Ej tjänstgörande ersättare Hillevi Andersson (C)
Joy Kanyange (S) §§23-36, §§38-49
Viktoria Önneby (KD)
Carl Johansson (M) §§23-38, §§40-49

Övriga närvarande Jan Gustavsson (S) §37
Göran Svensson (Kultur- och fritidsförvaltningschef)
Beata Vilkhed (Kultur- och fritidsnämndens sekreterare)
Tommy Wallin  (Chefen för öppna ungdomsverksamheten) §31
Hans Göransson (Chefen för gatu och park, tekniska kontoret) §32
Monica Johansson Grönkvist (Planeringsingenjör, tekniska 
kontoret) §32
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Utses att justera Lars Seger

Justeringens plats och tid
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SAMMANSTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§23 Kultur- och fritidsförvaltningen - Rutiner kring utskick av kallelse och 

handlingar

§24 Bokslut och verksamhetsberättelse 2017

§25 Budget 2019

§26 Förening Movalla IP - Interimsstyrelse

§27 Föreningen Movalla IP framtid

§28 Kulturskola - Nytt digitalt elevadministrationssystem

§29 Medborgarförslag - Anslå medel till heltidstjänst som 
biblioteksassistent vid Skillingaryds bibliotek

§30 Biblioteksplan 2018-2022

§31 Vision för den öppna ungdomsverksamheten

§32 Aktivitetsplatser Vaggeryds kommun

§33 RJE Kulturförening - Ansökan om startbidrag

§34 RSMH Skillingaryd-Vaggeryd - Ansökan om bidrag till friskvårdsdag 
17 mars

§35 Missionskyrkan i Skillingaryd - Ansökan om integrationsbidrag

§36 Svenska Kyrkan Vaggeryd - Ansökan om bidrag till konsert 14 april

§37 Byggnadsföreningen Folkets Hus i Hok - Ansökan om kommunalt stöd 
till upprustning av samlingslokal

§38 Kulturting

§39 Kulturplan för Vaggeryds kommun

§40 Budget för resterande del av inventering av lös konst

§41 Prisutdelningar kommunfullmäktiges årsavslut

§42 Översikt idrottsliga prestationer

§43 Medborgarförslag - Instifta ett Tillgänglighetspris i Vaggeryds kommun

§44 Remiss - Bollstängsel vid grusplanen i Bondstorp

§45 Kultur- och fritidsnämnden - Uppdrag öppen vägg för graffiti och 
gatukonst i Vaggeryds kommun

§46 Val av ny lotterikontrollant

§47 Kultur- och fritidsnämnden - Studieresa 24-25 maj 2018 till Malmö

§48 Delgivningar
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§49 Rapporter

Sida 4 av 41



SAMMANSTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§23

Kultur- och fritidsförvaltningen - Rutiner kring utskick 
av kallelse och handlingar Dnr KFN 2018/024

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inga handlingar får skickas i 
efterhand om det inte finns goda skäl till det, som yttranden som 
inväntas från extern aktör.
 
Ärenden med handlingar som inte är kompletta får vänta till nämndens 
nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden tar upp det återkommande problemet med 
att handlingar kommer in för sent och i efterhand.
 
Enligt kultur- och fritidsnämndens stadgar ska nämnden mota kallelse 
och handlingar 6 dagar innan sammanträde.

Beslutsgång
Nämnden för allmän dialog kring ärendet.
 
Tuula Ingner (S) föreslår att inga handlingar får kompletteras i 
efterhand så länge det inte finns goda skäll till det, som yttranden som 
inväntas från externa parter. Ärende med handlingar som inte är 
kompletta får vänta med till nämndens nästkommande sammanträde.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Ingners förslag 
och finner det antaget av nämnden.
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SAMMANSTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§24

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 Dnr KFN 
2017/016

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och 
ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2017.
 
Kultur- och fritidsnämnden riktar ett tack till alla berörda som på ett 
förtjänstfullt sätt bidragit till verksamhetsberättelsens innehåll och 
resultat.

Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt och överlämnat en 
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för år 2017.
 
Av nämndens mål, sammantaget 33 st, har 13 uppfyllts, 12 är delvis 
uppfyllda och 9 inte uppfyllda.
 
Kultur- och fritidsverksamheten har under 2017 omsatt 30 339 tkr och det 
ekonomiska resultatet blev ett överskott på 311 000 kronor.
 
Investeringsbudgeten har omsatt sammanlagt * tkr.

Se vidare verksamhetsberättelse 2017.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring redovisningen av den ekonomiska 
redovisning för verksamhetsåret 2017.
 
Ordförande föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning 
med ett par redaktionella korrigeringar och finner förslaget antaget av 
nämnden.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 20, 2018-02-21
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 21 2018-02-21
Kultur och fritidsnämnd årsredovisning 2017
Bokslut 2017, bilagor

Expedieras till 
Ekonomi
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SAMMANSTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§25

Budget 2019 Dnr KFN 2018/010

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens redovisning kring 
arbetsgången för budgetarbetet 2019.

Sammanfattning
Förvaltningen presenterar arbetsgången kring budgetarbetet 2019.

Beslutsgång
Nämnden för en allmän dialog kring budgetarbetet 2019.
 
Ordförande föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning 
och finner förslaget antaget av nämnden.
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SAMMANSTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§26

Förening Movalla IP - Interimsstyrelse Dnr KFN 
2018/045

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 
lämna förslag på fem ledamöter som kan ingå i en interimsstyrelse för 
föreningen Movalla IP.
 
Uppdrag till intermsstyrelsen för föreningen Movalla IP är:

1. Säkerställa driften av Movalla idrottsplats under 2018 i avvaktan 
på en framtida lösning av anläggningens drift och skötsel.

2. Vara delaktig i diskussionen om idrottsplatsens framtida 
driftsform.

3. Vid behov revidera föreningens stadgar så att de anpassas till 
dagens förhållande. De reviderade stadgarna skall godkännas av 
kommunen.

4. Ta fram ett avtalsförslag mellan föreningen och kommunen 
avseende perioden 20180401 – 20181231 likt de avtal som 
ingåtts mellan parterna tidigare år.

5. Överta de avtal som den tidigare styrelsen har ingått vad gäller 
personal, verksamhet och ekonomi.

 
Om det blir aktuellt med komplettering av uppdrag tar nämnden 
ställning till dessa vid nästkommande sammanträde.

Sammanfattning
Styrelsen Föreningen Movalla IP har aktualiserat att styrelsen avgår 
fr.o.m. 1 april 2018.
För att säkerställa att verksamheterna på idrottsplatsen Movalla IP ska 
kunna fortgå behöver kultur- och fritidsnämnden besluta om en 
interimsstyrelse tills en ny styrelse har formats.
 
Förvaltningen presenterar ett förslag till uppdrag till en interimsstyrelse, 
med hänvisning till att det kan tillkomma fler uppdragspunkter längre 
fram i framtiden.
 
Förslag till uppdrag:

1. Säkerställa driften av Movalla idrottsplats under 2018 i avvaktan 
på en framtida lösning av anläggningens drift och skötsel.

2. Vara delaktig i diskussionen om idrottsplatsens framtida 
driftsform
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SAMMANSTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3. Vid behov revidera föreningens stadgar så att de anpassas till 
dagens förhållande. De reviderade stadgarna skall godkännas av 
kommunen.

4. Ta fram ett avtalsförslag mellan föreningen och kommunen 
avseende perioden 20180401 – 20181231 likt de avtal som 
ingåtts mellan parterna tidigare år.

5. Överta de avtal som den tidigare styrelsen har ingått vad gäller 
personal, verksamhet och ekonomi.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Ordförande föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsätta 
en interimsstyrelse till föreningen Movalla IP utifrån förvaltningens 
förslag. Om det blir aktuellt med komplettering av uppdrag tar nämnden 
ställning till dessa vid nästkommande sammanträde.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut ordförandes 
förslag och finner förslaget antaget av nämnden.
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SAMMANSTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§27

Föreningen Movalla IP framtid Dnr KFN 2018/030

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kontakta föreningarna Movalla  
och Vaggeryds IP samt kommunstyrelsens arbetsutskott för en 
diskussion kring framtiden för idrottsplatserna.
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa hållbara 
driftsformer  för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP. I 
utredningen ska det framkomma en konsekvens- och riskanalys för de 
alternativa driftsformer som presenteras.

Sammanfattning
Föreningen Movalla IP har aktualiserat att styrelsen för Föreningen 
Movalla IP avgår fr.o.m. 1 mars 2018.
 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en interimstyrelse för att 
säkerställa att verksamheten på idrottsplatsen Movalla IP får fortsätta 
och inte påverkar de föreningar som är verksamma på anläggningen.

Beslutsgång
Jan Gustavsson (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden tillkallar sig 
båda föreningarna och kommunstyrelsens arbetsutskott för att bredda 
diskussionen kring vad som ska hända med idrottsplatserna.
 
Michael Anderberg (MP) föreslår att nämnden utreder alternativa 
hållbara driftsformer  för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP. 
I utredningen ska det framkomma en konsekvens- och riskanalys för de 
alternativa driftsformer som presenteras.
 
Sverker Bernhardsson (C) tillstyrker Andersbergs förslag om att utreda 
om en hållbar driftsform för båda idrottsplatserna.
 
Ordförande konstaterar att det finns 2 förslag till beslut och finner båda 
antagna av nämnden.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 49, 2018-02-27
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 22, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-08
Styrelsen för Movalla IPs skrivelse 2018-02-21
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Föreningen Movalla IP
Föreningen Vaggeryds IP
Kommunstyrelsen
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SAMMANSTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§28

Kulturskola - Nytt digitalt elevadministrationssystem 
Dnr KFN 2016/102

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 
investerar 66 000 kr i modulen IST Kultur och Musik och 26 000 kr till 
konsultinsatser och utbildningsdag.
 
Den sammanlagda engångskostnaden på 92 000 kr finansieras ur 
verksamhetens driftsbudget i avvaktan tills beslut tas kring användning 
av nämndens resultatregleringsfond under 2018.
 
Driftskostnaden för 2018 får hanteras inom ramen för kulturskolans 
budget.
 
Nämnden ämnar aktualisera framtida driftskostnader på 32 000 kr inför 
budgetarbetet 2019.

Sammanfattning
Kulturskolan har som ett led i förbättringsarbetet inom verksamheten 
tittat över sina administrativa rutiner där bl.a. fakturering av 
deltagaravgifter ingår. Nuvarande rutiner är inte effektiva och tar 
mycket tid från kulturskolans huvudsakliga uppdrag. Kulturskolchefen 
Jan Eric Victor föreslår att ett nytt digitalt elevhanteringssystem köps 
in. I den administrativa delen arbetar både chef och lärare med 
antagning, schemaläggning, närvaro och ev. avslut. Systemet ger stor 
flexibilitet att arbeta på fältet med åtkomst via internet som kan 
användas i dator, surfplatta eller telefoner.
 
Kulturskolschefen har gjort en utredning över de system som är aktuella 
som andra kultur- och musikskolor använder sig runt om i Sverige och 
bedömer att det mest lämpliga systemet för Vaggeryds kommun och 
Kulturskolan att satsa på är IST Musik & Kultur. Valet baseras på att 
kulturskolan redan har ingångskostnader betalda och att systemet 
bygger på elevadministrationsprogrammet Extens som är inkört i 
kommunens administration och används av hela kommunens 
utbildnings- och skolverksamhet.
Det som behövs är att komplettera med modulen IST Musik & Kultur.
 
Beräknad engångskostnad för investeringen är ca: 90 000 kr och 
innefattar licensavgifter, konsultinsats och utbildningsdag. Beräknad 
årlig driftkostnad är ca: 32 000 kr, ca 2 666 kr/månaden.
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kulturskolchefen Jan Eric Victor närvarar beredningens sammanträde 
2018-02-21.

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

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 24, 2018-02-21
Ansökan om uppdatering av kulturskolans elevadministrationssystem (1/2)
Ansökan om uppdatering av kulturskolans elevadministrationssystem (2/2)

Expedieras till 
Kulturskolan
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§29

Medborgarförslag - Anslå medel till heltidstjänst som 
biblioteksassistent vid Skillingaryds bibliotek Dnr KFN 
2017/093

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden står fast vid sitt tidigare beslut utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om budgetanpassning, vilket bl.a. innebär 
att en tjänst som biblioteksassistent tas bort från 
biblioteksorganisationen. I händelse av ekonomiskt tillskott till kultur- 
och fritidsnämnden är detta ett prioriterat ärende att åtgärda.
 
För att säkerställa kvalitén på biblioteket arbetar kultur- och 
fritidsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret för att 
utveckla Skillingehus och teaterfoajén till en öppen mötesplats. En 
mötesplats för att skapa ett levande centrum, torgmiljön och plats i 
Skillingaryd där biblioteket har en central del.
 
Kultur- och fritid kommer att söka det tillfälliga bidraget för att stärka 
bibliotek genom kulturrådet för att stärka de olika verksamhetsområden 
inom biblioteken i kommunen. Detta för att biblioteken ska vara 
attraktiva och välutvecklade mötesplatser.

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
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss gällande ett 
medborgarförslag om att kommunfullmäktige anslår medel till en 
heltidstjänst som bibliotiketsassistent på Skillingaryds bibliotek. 
 
Medborgarförslaget hänvisar till att riksdagen och regeringen har 
tilldelat landets kommuner extra medel för bibliotek. Kulturrådet 
genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka 
folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten 
till biblioteksverksamhet i hela landet. 
Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge 
långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet. 
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Tuula Ingner (S) vill ha en protokollsanteckning till beslut.
 
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget av nämnden. Protokollsanteckning från 
oppositionen protokollförst i beslutet.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 50, 2018-02-27
Remiss

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§30

Biblioteksplan 2018-2022 Dnr KFN 2017/101

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till ny biblioteksplan 
2018-2022 för verksamheten.

Sammanfattning
Enligt Bibliotekslagen §17, ska kommuner och landsting anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Nuvarande 
biblioteksplan gäller 2015-2019. Då föregående biblioteksplaneprocess 
drog ut på tiden och kommunen under ett ca ett år var utan gällande 
biblioteksplan, bör arbetet nu påbörjas i god tid.
Då en kommunal biblioteksplan ska omfatta alla kommunens 
biblioteksverksamheter, bör den vara ett gemensamt dokument för både 
folkbibliotek och skolbibliotek. Frågan har lyfts med BUN-
förvaltningen och har tagits upp i gruppen för skolbibliotekarier och IT-
pedagoger. Skolbiblioteksplanen och planen för folkbiblioteken 
kommer att bli en gemensam plan och inte bara innehålla en gemensam 
del om samarbete. Därför bör biblioteksplanen, förutom behandling i de 
båda facknämnderna, också antas på ett övergripande plan av 
Kommunfullmäktige.
Planen bör, för att synkroniseras med kommunens budgetarbete inför 
2019 vara klar redan i februari 2018.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärednet.
 
Ordförande föreslår att nämnden antar den presenterade 
biblioteksplanen och finner förslaget antaget av nämnden.

Beslutsunderlag

Biblioteksplan utkast 20180301

Expedieras till 
Bibliotek

Kommunfullmäktige
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§31

Vision för den öppna ungdomsverksamheten Dnr KFN 
2011/041

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar visionen för öppna 
ungdomsverksamheten "Vi ska bedriva en offensiv verksamhet i väl 
anpassade lokaler för ändamålet. Verksamheten ska vara av högsta 
kvalitet och väl etablerad i lokalsamhället."
 
Nämnden antar strategin för öppna ungdomsverksamheten och ger 
chefen för öppna verksamheten att komplettera med en riskanalys 
knuten till strategin för öppna ungdomsverksamheten till nämndens 
sammanträde 18 april.

Sammanfattning
Chefen för öppna ungdomsverksamheten har fått i uppdrag att ta fram 
en ungdomsstrategi utifrån det gemensamma mötet med öppna 
ungdomsverksamheten 2018-01-31. En ungdomsstrategi ska grunnas på 
en vision för öppna ungdomsverksamheten som kultur- och 
fritidsnämnden antar. 
 
Förslag till vision är:
"Vi ska bedriva en offensiv verksamhet i väl anpassade lokaler för 
ändamålet. Verksamheten ska vara av högsta kvalitet och väl etablerad i 
lokalsamhället."

Beslutsgång
Tommy Wallin redogör strategin för öppna ungdomsverksamheten.
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Tuula Ingner (S) föreslår att nämnden antar strategin för öppna 
ungdomsverksamheten.
Mikael Anderberg (MP) föreslår att nämnden antar strategin för öppna 
ungdomsverksamheten i sin helhet och ger chefen för öppna 
ungdomsverksamheten att komplettera med handlingsplan till 
nämndens nästkommande sammanträde 18 april.
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner 
Anderbergs förslag antaget av nämnden.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 51, 2018-02-27
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Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 25, 2018-02-21
2018 - Ungdomsstrategi Vaggeryd kommun - strategi för öppna 
ungdomsverksamheten
2018 - Ungdomsstrategi Vaggeryd kommun - riktlinjer för öppna 
ungdomsverksamheten

Expedieras till 
Öppna ungdomsverksamheten

Sida 18 av 41



SAMMANSTRÄDESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-07
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§32

Aktivitetsplatser Vaggeryds kommun Dnr KFN 
2017/110

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bjuda in tekniska utskottet för 
vidare dialog kring samarbete av vattennära mötesplatser vid Lagan och 
för samråd för att komma fram till en helhetsbild kring mötesplatser och 
aktivitetsplatser.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har 2016 beslutat om 2 aktivitetsplatser 
inom kommunen. En i Skillingaryd och en i Vaggeryd. 
Kommunfullmäktige har beviljat 1 miljon till de planerade 
aktivitetsplatserna och det är dags att planera dem. Förvaltningen har 
fått i uppdrag att säkerställa att de planerade aktivitetsplatserna kan 
anläggas utan att detta sker i strid med gällande detaljplaner.
Nuvarande planerade aktivitetsplatser finns inte inplanerade i 
samhällsutvecklingen och behöver tas med i strategiska dokument för 
grönstruktur, tekniska plan för lekplatser.
 
Konstutskottets ordförande har fått i uppdrag att kontakta 
Konstnärscentrum Syd för dialog för ett eventuellt skissuppdrag för de 
två aktivitetsplatserna. Kontakt är tagen med nuvarande information 
kring policyn för aktivitetsplatser.
 
Som första steg i planering av aktivitetsplatserna bör nämnden 
tasställning till aktivitetsplatsernas storlek och 
gekommunledningskontoret uppdraget att titta på lämpliga platser 
utifrån policyns vision om aktivitetsplatsernas utformning och 
nämndens önskemål.
 
Gatu och parkchefen Han Göransson och planingenjör Monica 
Johansson Grönkvist från tekniska kontoret närvarar nämndens 
sammanträde 2018-03-07 och redovisar ett förslag för samarbete kring 
vattennära mötesplatser vid Lagan. Inför ett samarbete kring Lagan 
behövs inga beslut om aktivitetsplatser i detaljplanen.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet och den nyinkomna informationen 
från tekniska kontoret.
 
Ordförande föreslår att nämnden träffar tekniska utskottet för vidare 
dialog kring samarbete av vattennära mötesplatser vid Lagan och för 
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samråd för att komma fram till en helhetsbild kring mötesplatser och 
aktivitetsplatser.
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens 
förslag och ordförandes förslag och finner ordförandes förslag taget av 
nämnden.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 41, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-15

Expedieras till 
Tekniska kontoret
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§33

RJE Kulturförening - Ansökan om startbidrag Dnr KFN 
2018/031

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 
avslår RJE Kulturförenings ansökan.
 
Föreningen är välkommen att återkomma när föreningen kan styrka att 
föreningen har medlemmar i kommunen.

Sammanfattning
RJE Kulturförening har lämnat in en ansökan att bli godkänd för att 
söka kommunala bidrag till sin verksamhet. 
Enligt gällande bestämmelser kan en nybildad förening beviljas 
startbidrag på 500 kronor som bevis på att föreningen är berättigad till 
kommunala bidrag.
 
Som krav för att beviljas startbidrag gäller;
 att föreningen är en öppen, allmännyttig organisation till vilken 
allmänheten kan begära tillträde
 att föreningen är på gång och ansluter sig till en riksorganisation, i 
detta fall Kulturnätet samt antagit stadgar.
 att föreningen har minst tio medlemmar från 7 år och uppåt
 att plus- eller bankgiro finns

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

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 35, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-16
RJE Kulturförenings ansökan 2018-02-16
RJE Kulturförening protokoll
RJE Kulturförenings stadgar

Expedieras till 
RJE Kulturförening
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§34

RSMH Skillingaryd-Vaggeryd - Ansökan om bidrag till 
friskvårdsdag 17 mars Dnr KFN 2018/027

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 
anslår medel för att täcka föreningens utgifter under friskvårdsdagen 
men dock högst på 2 500 kr i bidrag till föreningen RSMH 
Skillingaryd-Vaggeryd.
 
Bidraget betalas ut så snart verksamhets- och ekonomisk rapport har 
lämnats till nämnden.
 
Bidraget anslås ur kontot specialbidrag.

Sammanfattning
Föreningen RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) 
Skillingaryd-Vaggeryd har lämnat in en ansökan om bidrag på 1 800 kr 
till friskvårdsdag 17 mars som hålls för tredje året i rad.
 
Syftet med friskvårdsdagen är gemenskap.
I summan ingår kostnad för hyra av bassäng 1,5 h 900 kr och övriga 
omkostnader beräknas på ca 900 kr. I friskvårdsdagen ingår en kostnad 
för varje deltagare på 40 kr och föreningen räknar med att det blir 15-20 
deltagare.
 
Kultur- och fritidsnämnden bidrog med 2 500 kr för föreningens 
friskvårdsdag 2017 ur kontot för specialbidrag.

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

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 32, 2018-02-21
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-02-09
RSMH Skillingaryd-Vaggeryd

Expedieras till 
RSMH Skillingaryd-Vaggeryd
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§35

Missionskyrkan i Skillingaryd - Ansökan om 
integrationsbidrag Dnr KFN 2018/021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att 
bevilja bidrag på 1 760 kr för lokalhyra i Skillingaryds Arena.
 
Bidraget tas ur kontot för integrationsbidrag och betalas ut så snart 
verksamhets- och ekonomisk rapport har lämnats in till nämnden.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en ansökan om 
integrationsbidrag för hyra av Skillingaryds Arena under februari och 
mars.
 
Föreningen har under 2017 anordnat språkcaféer för ensamkommande 
ungdomar. Språkträffarna har resulterat i att föreningen har anordnat 
fotbollsaktiviteter för asylsökande ungdomar mellan 15-20 närvarande. 
Föreningens styrelse har beslutat att fortsätta med samma aktiviteter 
under februari och mars månad under 2018 och ansöker här med 
integrationsbidrag för hyra av arena som är på 220 kr/tim och 
föreningen hyr 1 timma per tillfälle.
 
Beräknad hyreskostnad för åtta tillfällen är 1 760 kr.
 
Föreningen kom in med ansökan innan projektet påbörjades och fick 
lov att kultur- och fritidsnämndens ordförande att komma igång med 
projektet innan nämnden tog beslut om integrationsbidrag.

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

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 33, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-16
Ansökan integrationsbidrag

Expedieras till 
Missionskyrkan i Skillingaryd
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§36

Svenska Kyrkan Vaggeryd - Ansökan om bidrag till 
konsert 14 april Dnr KFN 2018/029

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 
avslår ansökan med motivering att föreningen har bra finansiering 
genom Leader Västra Småland och övriga samarbetspartners i 
Betelkyrkan, Pingstkyrkan och Missionskyrkan.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en ansökan för ett 
musikevenemang från Svenska kyrkan Vaggeryd. 
 
Föreningen planerar i samarbete med Betelkyrkan, Pingstkyrkan och 
Missionskyrkan i Vaggeryd att hålla en konsert i Fenixhallen på Fenix 2 
den 14 april. 
 
Evenemanget vänder sig till barn och ungdomar mellan 8-18 år och 
kommer att vara gratis för allmänheten med möjlighet till att skänka en 
gåva till behövande. 
 
Beräknad kostnad för evenemanget är 37 000 kr och i utgifterna ingår 
gage till artister, teknik, lokal och övriga kostnader. 
 
Evenemanget är delfinansierat genom Leader Västra Småland med 30 
000 kr. Resterande del på 7 000 kr kommer att delas mellan alla 
samarbetsparter.

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

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 34, 2018-02-21
Svenska kyrkan Vaggeryds ansökan 2018-02-07
Bidrag till konsert

Expedieras till 
Svenska kyrkan Vaggeryd
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§37

Byggnadsföreningen Folkets Hus i Hok - Ansökan om 
kommunalt stöd till upprustning av samlingslokal Dnr 
KFN 2017/105

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och är 
beredd att anslå 30 % av det belopp som Boverket godkänner som 
bidragsgrundande för upprustning av Folkets Hus i Hok. Det 
kommunala bidraget beviljas alltså under förutsättning att Boverket 
anslår medel för ändamålet.
 
Nämnden motiverar sitt ställningstagande med att Folkets Hus i Hok 
utgör en väl fungerande mötesplats som upplåts för olika samlingar, 
såväl internt inom föreningen som till externa hyresgäster.
 
Den långsiktiga inriktning som föreningen har för sin verksamhet gör 
att ett bidrag till upprustning av lokalerna bedöms vara välmotiverat och 
förstärker därmed föreningens möjligheter att möta framtiden både 
verksamhets- och lokalmässigt.
 
Hur finansieringen av det kommunala anslaget skall ordnas blir en fråga 
mellan kommunen och föreningen efter det att Boverket fattat sitt 
beslut.

Jäv
Jan Gustavsson (S) anmäller jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Joy Kanyange (S) träder in som ordinarie för Gustavsson.

Sammanfattning
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Hok planerar en upprustning av de 
allmänna lokalerna genom att öka tillgängligheten i Folketshus genom 
att bygga en handikapptoalett och omdisponera entrén.
 
Föreningen söker stöd från Boverket och Vaggeryds kommun.
 
Enligt Boverkets regelverk kan bidrag lämnas på 50 % under 
förutsättning att kommunen bidrar med 30 % och föreningen själv de 
återstående 20 %.
 
Kostnaden för upprustning av lokalerna uppgår enligt ansökan till 447 
266 kr.
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För kommunens del innebär det ca: 134 179 kr och Folkets Hus 89 453 
kr.

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

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 36, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-16
Komplettering för ansökan 2018-02-13

Expedieras till 
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Hok
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§38

Kulturting Dnr KFN 2017/033

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturting 2018 sker onsdagen 
den 25 april kl.18:00-20:00.

Sammanfattning
Vaggeryds kommuns första kulturting skedde innan kulturhelgen 2016.
 
Tanken med kulturtinget 2016 var att få hjälp med att ta fram en 
kulturplan. Föreningar, institutioner, organisationer och privatpersoner 
som på något sätt arbetar med eller är intresserade av kultur att ta del av 
diskussionen och vara med och påverka framtidens kultur.
 

Förvaltningen ska sammanställa ett förslag till kulturplan utifrån de 
frågeställningar som diskuterades 2016 med sammanfattningen av 
grupparbeten är att framgångsfaktorn för en bra kulturkommun innefattar 
kompetens, samverkan och kulturpolitiskt självförtroende.

 

2018 års kulturting upplägg och frågeställningar kommer att handla om 
kommande kulturplan för Vaggeryds kommun.

 

Nämnden har beslutat om att kulturtinget ska vara i samband med 
kulturhelgen, kultur- och fritidsnämnden har sammanträde 18 april.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Ordförande föreslår ändring av beredningens förslag att endast besluta 
om datum för årets kulturting kommer att vara 25 april.
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut ordförandes 
och beredningens förslag och finner ordförandes förslag taget av 
nämnden.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 38, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2018-02-15
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§39

Kulturplan för Vaggeryds kommun Dnr KFN 2017/049

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger beredningen i uppdrag att besluta om 
remissutgåva av kulturplan.
 
Nämnden godkänner förvaltningens förslag till arbetsgång för 
sammanställning av kulturplan.
 
Kulturplanen ska grundas på nationella och regionella perspektiv.
 
Remissutgåvan ska vara ute för yttrande mellan 5 april t.om. 13 maj.
 
Kulturplan presenteras för nämnden den 27 juni för beslut.

Sammanfattning
Under kulturhelgen 2016 anordnade kommunen ett kulturting med syfte 
om att få hjälp att ta fram en kulturplan.
 
Föreningar, institutioner, organisationer och privatpersoner som på 
något sätt arbetar med eller är intresserade av kultur bjöds in och tog del 
av diskussionen och var med och påverka framtidens kultur.
 
Diskussionerna resulterade i ett samlingsdokument som ska ligga till 
grund för en kulturplan för Vaggeryd kommun.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
och finner förslaget antaget av nämnden.
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§40

Budget för resterande del av inventering av lös konst 
Dnr KFN 2017/055

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 
avsätter medel 7 450 kr från resterande del av anslagna medel från 2017 
för en databas för konstarkivet. 
 
Kostnaden tas från driftbudgeten 2018.

Sammanfattning
Nuvarande hjälp för inventering av konsten i kommunen är inte tillgänglig 
och slutade innan planerad tid vilket innebär att arbetet med inventeringen 
är slutfört med ca 60 %.

Konstarkivet har idag flyttat till en ny lokal enligt kultur- och 
fritidsnämndens antagna riktlinjer för lös konst. Utrymmet är inte helt 
färdigt och ligger idag på is. 

Kostnad databas för konstarkiv 

Arbetskostnad för utformning av databas för lös konst 130,76 kr/h. Årlig 
kostnad server plats för databas 5 000 kr.

Beräknad arbetskostnad för projekt: 80h*130,76 ~ 10 460 kr.

Underhållskostnad

Reparation/ramning kostnad: Ej fastställt 

Tidigare budget från 2017 på 12 000 kr har ca: 4 550 kr förbrukats. 

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

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 43, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-15
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§41

Prisutdelningar kommunfullmäktiges årsavslut Dnr 
KFN 2018/026

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att nästkommande prisceremoni är högtidligt, med värdighet 
med fokus på pristagarna.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare diskuterat prisutdelningen i 
samband med kommunfullmäktiges avslut i december och 
efterfrågat mer högtidlighet kring ceremonin.
 
Ett förslag finns att tillsätta en arbetsgrupp inför nästa prisutdelning 
som ska arbeta med utformningen av ceremonin.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.
Jag Gustavsson (S) föreslår prisutdelningen ska vara högtidligt, ståtligt 
och med värdighet.
Lars Seger (M) poängterar att pristagarna är dom det ska vara fokus på.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Gustavssons 
och Segers och finner båda antagna av nämnden.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 39, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-16
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§42

Översikt idrottsliga prestationer Dnr KFN 2018/025

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger beredningen i uppdrag att ta fram ett 
förslag på reviderad stadgar för idrottsliga prestationer utifrån 
nämndens dialog.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att uppmärksamma personer 
som utfört framstående idrottsliga prestationer av boende i kommunen. 
Uppmärksammandet sker varje år i samband med kommunfullmäktiges 
årsavslut i december.
 
Enligt reglerna ska personen bo i kommunen, den idrottsmässiga 
prestationen ska vara SM-guld eller högre och gälla junior, senior eller 
veteranmästerskap. Utmärkelsen ska vara en gåva men ingen pengagåva 
och tilldelas personen som utfört prestationen. Utmärkelsen kan endast 
tilldelas en gång till en och samma person.
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för priset och utser pristagaren. 
Överlämnandet ska ske vid någon offentlig tillställning och under 
lämpliga former.
 
Det har kommit in tankar och funderingar från föreningar och 
allmänheten kring reglerna för utmärkelsen.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Ordförande föreslår att nämnden ger beredningen i uppdrag att 
sammanställa ett förslag till reviderade stadgar för idrottsliga 
prestationer och finner förslaget antaget av nämnden.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 40, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-16
VB_ Till KoF
Regler för idrottslig utmärkelse
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§43

Medborgarförslag - Instifta ett Tillgänglighetspris i 
Vaggeryds kommun Dnr KFN 2017/019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till medborgarförslag om 
ett tillgänglighetspris i Vaggeryds kommun.

Sammanfattning
Ledamoten Lars Seger (M) har lämnat in ett medborgarförslag under 
2017 om att Vaggeryds kommun ska instifta ett tillgänglighetspris. 
Tillgänglighetsrådet har inkommit med yttrande och ställer sig positiv 
till att instifta priset.
 
Kommunen har ingen tillgänglighetsplan som visar vad 
tillgänglighetskravet betyder för kommunen. Enligt myndigheten för 
delaktighet ges rekommendationen att ta fram en handlingsplan som 
lyfter prioriterade åtgärder som sedan kan utvärderas.
 
Exempel på tillgänglighetspris är S:t Julianpriset är Stockholms stads 
pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med 
funktionsnedsättning i samhället.
Priset delas ut årligen ut på internationella funktionshindersdagen i fyra 
olika kategorier.

 Fysisk tillgänglighet
 Tillgänglig information och kommunikation
 Arbetsgivaregenskaper
 Delaktighet

 
Ärendet behandlas av kommunledningskontoret enligt uppdrag från 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång
Nämnden för en allmän dialog kring ärendet.
 
Lars Seger (M) redovisar bakgrunden till medborgarförslaget. Seger 
informerar även att ett tillgänglighetspris är av intresse för kultur- och 
fritid som berör alla verksamhetsformer i kommunen.
 
Beata Vilkhed handläggare kultur- och fritidsförvaltningen redovisar 
bakgrunden till varför ärendet kommit upp till nämnden utan att ärendet 
blivit remitterat för yttrande från kommunstyrelsen.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande föreslår att nämnden yttrar sig rent principiellt om att 
nämnden ställer sig positiva kring frågan om ett kommunalt 
tillgänglighetspris och finner förslaget antaget av nämnden.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 42, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-27
Tillgänglighetspris
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§44

Remiss - Bollstängsel vid grusplanen i Bondstorp Dnr 
KFN 2018/028

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden yrkar bifall till motionen efter inlämnat 
yttrande från Bondstorps IF.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot en remiss från 
kommunstyrelsen 2017-12-14 gällande bollstängsel vid grusplanen i 
Bondstorp.
 
Vänsterpartiet i Vaggeryds kommun anser att kommunen bör anlägga 
bollstängsel utmed kortsidorna på grusplanen i Bondstorp. Remissen 
ska besvaras senast 3 april 2018.
 
Bondstorps IF har blivit tillfrågade om yttrande kring motionen och 
ställer sig positiva till ett bollstängsel. Föreningen ser behov av ett 
 bollstängsel vid fotbollsplanen ovanför Ekbacken. Föreningen 
motiverar sitt svar med att planen ligger högre upp än omgivningarna så 
det rullar lätt bollar utanför och nerför.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Jan Gustavsson (S) föreslår bifall till motionen utifrån föreningen 
Bondstorps IF yttrande.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Gustavssons 
förslag och finner det antaget av nämnden.

Beslutsunderlag

Bondstorps IF yttrande kring motion
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 28, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-14
Remiss kommunstyrelsen

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Bondstorps IF
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§45

Kultur- och fritidsnämnden - Uppdrag öppen vägg för 
graffiti och gatukonst i Vaggeryds kommun Dnr KFN 
2018/017

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag 
och kommer att ta upp ärendet i investeringsbudgeten inför 2019 
och frågan kring aktualisering av medborgarförslaget.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag undersöka möjligheten att 
hitta en lämplig plats för en öppen vägg för graffiti och gatukonst i 
kommunen av kommunstyrelsen enligt beslut 2018-01-10.
 
Uppdraget bygger på ett medborgarförslag från 2017-04-30. Kultur- 
och fritidsnämnden har yttrat sig positivt till medborgarförslaget.
 
Vaggeryds ungdomsråd har yttrat sig om medborgarförslaget och anser 
inte att behovet av klottervägg är stort och ser inte att det behövs i 
kommunen.

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

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 26, 2018-02-21
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-08
Artikel Jönköpings posten 24 januari 2018

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§46

Val av ny lotterikontrollant Dnr KFN 2018/032

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att utse 
Lars Seger (M) som lotterikontrollant för Vaggeryds område.
 
Beslutet gäller även tillåtelse att åka på utbildning som anordnas genom 
Lotteriinspektionen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har som uppdrag att besluta om registrering 
för lotteri enligt 17 § lotterilagen med försäljningsområde Vaggeryds 
kommun under en treårsperiod till kommunens föreningar.
 
Nämnden beslutade 2018-01-31att ge beredningen i uppdrag att utreda 
alternativa möjligheter för en ny lotterikontrollant för Vaggeryds 
område till nämndens sammanträde 7 mars 2018.

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

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 46, 2018-02-21
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 9, 2018-01-31

Expedieras till 
Lars Seger
Kommunstyrelsen
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§47

Kultur- och fritidsnämnden - Studieresa 24-25 maj 2018 
till Malmö Dnr KFN 2018/035

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta fram ärendet till näst 
kommande sammanträde 18:e april.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en inbjudan till studieresa till 
Malmö 24-25 maj för fritidschefer i regionala nätverk i Jönköpings län 
tillsammans med ansvariga presidier. Temat för resan är idrott och 
fritid, kultur- och sporthall, föreningsutmaningar och framtida idrott. 
Sista anmälningsdatum är 18 april.

Beslutsgång
Förvaltningschefen Göran Svensson redogör kring studiebesöket.
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Michael Anderberg (MP) och Sverker Bernhardsson (C) anmäller 
intresse att följa med på studiebesöket.
 
Ordförande tackar för informationen och visat intresse och föreslår att 
beslut om studieresa tas upp under april sammanträdet och finner 
förslaget antaget av nämnden.

Beslutsunderlag

VB: Inbjudan till studieresa den 24-25 maj
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§48

Delgivningar Dnr KFN 2018/003

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Följande handlingar delges kultur- och fritidsnämnden.

1. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/267, § 021, 2018-01-29 – 
Bidrag till samlingslokaler IOGT-NTO Vaggeryd och 
Skillingaryds Frisksportklubb, hemställan från kultur- och 
fritidsnämnden

2. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/076, § 015, 2018-01-29 – 
Motion – Utveckla kulturhelgen

3. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/099, § 
023, 2018-02-21 – Hjortsjöns camping - Arrendator

4. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/122, § 
027, 2018-02-21 – Medborgarförslag – Uppmärksamma Sophie 
Sager

5. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/083, § 
029, 2018-02-21 – Översikt bidragsnormer

6. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/005, § 
030, 2018-02-21 –Equmenia Vaggeryd – Ansökan om särskilt 
bidrag

7. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/005, § 
031, 2018-02-21 – Götaströms Fordonshistoriska Klubb – 
Ansökan om särskilt bidrag

8. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/032, § 
037, 2018-02-21 – Kulturhelgen 2018 – Budget 2018

9. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/024, § 
044, 2018-02-21 – Kultur- och fritidsförvaltningen – 
Organisationsöversikt

10. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/033, § 
045, 2018-02-21 – Ungdomshus

11. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/004, § 
047, 2018-02-21 – Övriga frågor – Flytt av 
Bissefällarnsamlingen

12. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/039, § 
048, 2018-02-21 – Extra insatt sammanträde 27 april med 
kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott

13. Region Jönköpings län – Primärkommunalt samverkansorgan, 
PKS 2017-12-07 – Fritidssektorn inom FoUrum är igång på 
riktigt
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Beslutsunderlag

Delgivningar, mars
Delgivningar, bilagor
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§49

Rapporter Dnr KFN 2018/003

Göran Svensson informerar kring arbetet med Hjortsjöns camping och 
uppdraget att finna en ny arrendator.
 
Sverker Bernhardsson informerar om läget på Vaggeryds IP.
 
Beata Vilkhed informerar om samarbete med arbetsmarknadsenheten 
kring integrationsarbetet och arbetet med översikt av föreningsbidrag.
 
Beata Vilkhed informerar om att ha blivit vald till ordförande för 
Vaggeryds Konstförening.
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