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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§102 Programbudget 2018 - Måluppfyllelse
§103 Budgetuppföljning - Årsbokslut och verksamhetsberättelse
§104 Bidrag till samlingslokaler IOGT-NTO Vaggeryd och Skillingaryds 

Frisksportklubb
§105 Vaggeryds Brass och Svenarums Musikkår – Bidrag till Marschkonsert 

8 oktober 2017
§106 Hjärtstartare i kultur- och fritidsnämndens verksamheter
§107 Upprop - Rör inte vårt bibliotek
§108 Kultur- och fritidsnämnden - Preliminär plan för sammanträden 2018
§109 Hjortsjöns camping - Campingens framtid
§110 Movalla IP - Avfuktningsanläggning ishall, fördyrning av kostnader 

pga. rörbyte
§111 Vaggeryds IP – Årsredovisning 2016
§112 Medborgarförslag - Fler omklädningsrum till Vaggeryds Idrottsplats
§113 Remiss - Utvecklingsprogram vattennära mötesplatser vid Lagan
§114 Detaljplan för kv. Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort
§115 Redovisning av delegationsbeslut
§116 Delgivningar
§117 Rapporter
§118 Övriga frågor
§119 Kulturhelgen 2018
§120 Besök på ungdomsgården UG i Skillingaryd
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§102

Programbudget 2018 - Måluppfyllelse (KFN 2017/015)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att mål nr 3, Utveckla Västra 

lägret som ett kulturcentrum, utgår. Detta mål ingår som del i målet 
att ta fram en kulturplan.

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner framtagna mått och metoder 
för bedömning av måluppfyllelse av nämndens fem olika mål.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-05-17 att prioritera 
kommunfullmäktiges mål 1, 5 och 9 som utgångspunkt för kultur- och 
fritidsnämndens mål för 2018.
 
Övergripande mål 1 för Vaggeryds kommun
Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. 
Det är viktigt att helakommunen får möjlighet att utvecklas.
Kultur- och fritidsnämndens mål nr 1
Alla som flyttar till/bor i vår kommun hittar en aktivitet/förening som passar 
dem.
Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse 

 Hög kundnöjdhet att hitta en aktivitet/förening som passar.
 Redovisning av hur heltäckande invånarna tycker att utbudet av 

aktiviteter är.
 Ökat antal besök på hemsida och Facebook.
 Kultur och fritid syns på första sidan på hemsidan och på ett 

tillfredsställande sätt.
 Upplevelse av att det är lätt att hitta på hemsidan genom att visa 

utbud – hur hittade du hit?
 Kultur/fritidsverksamheten finns representerade i välkomstaktiviteter 

för nyinflyttade.
 
Övergripande mål 5 för Vaggeryds kommun
Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och 
politiken.
Kultur- och fritidsnämndens mål nr 2
Kultur och fritidsförvaltningen ska vara en förebild som en bra arbetsplats 
genom god kommunikation och delaktighet.
Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse 

 Medarbetarna skall uppleva god kommunikation, trivsel och 
delaktighet på arbetsplatsen.

 Avstämning en gång per halvår.
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 
Övergripande mål 9 för Vaggeryds kommun
Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och 
verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen.
Kultur- och fritidsnämndens mål nr 3 
Ta fram en kulturplan i dialog med kulturlivet i kommunen.
Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse 

 Dialog med kulturlivet genomförs (genom exempelvis ett 
Kulturting).

 En kulturplan tas fram.
 Västra lägret; Flytt av Bissefällarsamlingen och satt i ett 

sammanhang med fler kulturyttringar.
Kultur- och fritidsnämndens mål nr 4

 Utveckla dialogen med kommunens föreningar.
Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse

 Föreningar skall känna sig delaktiga och lyssnade på.
 Främja samarbete mellan föreningar genom goda exempel.

Kultur- och fritidsnämndens mål nr 5
 Underlätta för kommunens föreningar att bedriva verksamhet.

Mått/metod för nämndens bedömning av måluppfyllelse
 Föreningar skall uppleva det smidigt att ansöka om bidrag, lätt att 

hitta, fylla i och förstå regelverket.
 Skapat ett digitalt föreningsregister.

Positiv utveckling av antalet besökare som söker i registret.
 
Beslutsunderlag
KFB § 112 Programbudget 2018
Måluppfyllelse 2018
Mall_Programbudget 2018_Kultur och fritid
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§103

Budgetuppföljning - Årsbokslut och 
verksamhetsberättelse (KFN 2017/016)

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag 
och godkänner förvaltningens redovisning av delårsbokslut för augusti 
2017.

Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut med utgångspunkt från det 
ekonomiska och verksamhetsmässiga läget till och med 2017-08-31. 
Uppföljningen omfattar måluppfyllelse och ekonomiskt resultat samt en 
prognos för helåret 2017.
 
Delårsbokslutet visar på ett överskott på 35 tkr t o m augusti, medan 
prognosen för helåret 2017 visar ett ungefärligt resultat enligt budget.
 
Av de fyra övergripande nämndmålen är uppfattningen den att två av målen 
är genomförda, ett mål mer än till 50 % genomfört medan ett mål ännu inte 
är påbörjat.

Beslutsgång
Nämnden diskuterar ärendet utifrån beredningens förslag.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.
 
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 111
Delårsbokslut 2017 Kultur och fritidsnämnden
Bilagor till kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut, augusti 2017

Expedieras till 
Ekonomienheten
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§104

Bidrag till samlingslokaler IOGT-NTO Vaggeryd och 
Skillingaryds Frisksportklubb (KFN 2017/068)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag 

och hemställer hos kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på 
345 000 kr som bidrag till IOGT- NTO i Vaggeryd, 90 000 kr och 
Skillingaryds FK i Skillingaryd, 255 000 kr, för upprustning av 
föreningarnas friluftsgårdar.

2. Den sammanlagda bidragssumman 345 000 kr grundar sig på 
Boverkets regelverk att kommunen skall bidra med 30 % av det 
belopp som Boverket godkänner som bidragsgrundande, som i detta 
fall uppgår till totalt 1 150 tkr för de båda föreningarna.

3. Nämnden motiverar sin framställan till fullmäktige med det värde 
och den betydelse som de båda anläggningarna har för de båda 
orternas samhällsbild.

Sammanfattning
Boverket beviljade 2017-05-23 IOGT-NTO i Vaggeryd 150 000 kr i bidrag 
för utbyggnad av entré/kapprum, ny tillgänglig toalett, ombyggnad av ramp 
samt akustikplattor i samlingssal på Bäckalyckan. I samma beslut beviljades 
Skillingaryds Frisksportklubb 425 000 kr för olika renoveringsarbeten på 
lokalerna vid Grönelund.
 
Förutsättningen för att föreningarna ska få tillgång till dessa medel är enligt 
Boverkets regelverk att kommunen anslår 30 % av det belopp som Boverket 
godkänner som bidragsgrundande.
 
Kultur- och fritidsnämnden har i samband med att föreningarna lämnat in 
ansökningar till Boverket beslutat att var villiga att anslå de aktuella 30 % 
för att därmed möjliggöra ett statligt bidrag.
 
Det bidrag som kommunen nu behöver skjuta till uppgår sammanlagt till 
345 000 kr. Medel som kultur- och fritidsnämnden inte har budgettäckning 
för i i budget 2017 eller 2018. Anledningen till detta är att Boverkets beslut 
blev känt först i juni 2017.
 
Förvaltningen fick i uppdrag 2017-08-16 att kontakta respektive förening 
för ett möte med presidiet för en dialog kring det kommunala bidraget för 
upprustning av friluftsgårdarna.

Beslutsgång
Nämnden diskuterar ärendet utifrån beredningens förslag.
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.
 
Beslutsunderlag
KFB § 123 Bidrag till samlingslokaler IOGT-NTO Vaggeryd och 
Skillingaryds Frisksportklubb
Boverket - Bidrag till IOGT-NTO Vaggeryd och Skillingaryds FK 
samlingslokaler
KFN § 006 Skillingaryds FK - Ansökan om kommunalt stöd till upprustning 
av samlingslokaler, friluftsgården Grönelund
KFN § 130 IOGT-NTO - Ansökan om kommunalt stöd till upprustning av 
samlingslokaler, friluftsgården Bäckalyckan

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

Sida 7 av 33



MÖTESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§105

Vaggeryds Brass och Svenarums Musikkår – Bidrag till 
Marschkonsert 8 oktober 2017 (KFN 2017/072)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden anslår 10 000 kr till föreningarna 

Vaggerys Brass och Svenarums Musikkårs Marschkonsert den 8 
oktober.

2. Bidraget betalas ut så snart verksamhets- och ekonomisk rapport har 
lämnats till nämnden.

3. Bidraget anslås ur kontot för nämndens förfogande.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens har fått in en gemensam ansökan om bidrag 
från Vaggeryds Brass och Svenarums Musikkår till en Marschkonsert den 8 
oktober 2017 i Svenarums kyrka.
 
Evenemanget kommer ha 35 st blåsare och slagverkare som kommer att 
dirigeras av gästdirigenten Ingemar Badman med solist solon av Peter 
Blomquist trumpet och Jan Allan Persson trombon.
 
Föreningarna beräknar att konsertens kostnader bli på 11 500 kr som båda 
föreningarna står för och hoppas på ett bidrag från kultur- och 
fritidsnämnden.

Beslutsgång
Jan Gustavsson (S) förslår att nämnden ger föreningarna 10 000 kr i bidrag. 
Bidraget tas ur kontot för nämndens förfogande.
 
Lars Seger (M) föreslår att nämnden beslutar enligt beredningens förslag.
 
Ordförande kontaktaterar att det finns två förslag till beslut Gustavssons 
och beredningens förslag och ställer förslagen mot varandra och finner 
Segers förslag antaget.
 
Votering begärs och nämnden godkänner följande beslutsgång
Ja röst för Segers förslag
Nej röst för Gustavssons förslag

Omröstningsresultat
Med 8 röster för Gustavssons förslag och 1 nej röst för Segers förslag 
beslutar nämnden bifalla Gustavssons förslag.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag
KFB § 124 Vaggeryds Brass och Svenarums Musikkår - Bidrag till 
Marschkonsert 8 oktober 2017

Expedieras till 
Vaggeryds Brass
Svenarums Musikkår
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Voteringslista

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04 

Voteringslista: §105
Ärende: Vaggeryds Brass och Svenarums Musikkår – Bidrag till Marschkonsert 8 
oktober 2017,  KFN 2017/072

Voteringslist(or)
Omröstningsresultat

Ledamot Ja Nej Avstår
Ewa Magnusson(L), ordförande X
Tuula Ingner(S), vice ordförande X
Jan Gustavsson(S), ledamot X
Jan Sjögren(SD), ledamot X
Lars Ljungqvist(KD), ledamot X
Sverker Bernhardsson(C), ledamot X
Lars Seger(M), ledamot X
Tommy Ottosson(S), ledamot X
Mikael Anderberg(MP), ledamot X
Resultat 1 8 0
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§106

Hjärtstartare i kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter (KFN 2016/032)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden återremittera ärendet för ytterliga 

beredning utifrån de synpunkter som kom fram under nämndens 
diskussion.

2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka behovet av hjärtstartare i 
kommunenens yttterområden.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-04-06 att godkänna 
förvaltningens plan till inköp av hjärtstartare till kultur- och fritidsnämndens 
olika anläggningar.
 
Utgångspunkten för finansiering är att respektive verksamhet står för 
kostnaden.
 
Aktuella platser för hjärtstartare är:

 Sim- och sporthallar, 1st till Skillingaryds Arena, 1 st till 
Skillingaryds sporthall.

 Movalla IP, 1 st
 Vaggeryds IP, 1 st
 Fenix 2, 1 st

 

Beslutsgång
Nämnden diskuterar ärendet utifrån beredningens förslag.
 
Ordförande konstaterar att det kommit fram nya uppgifter och föreslår 
återremittering av ärendet till beredningen för vidare handläggning och att 
förvaltningen får i uppdrag att undersöka behovet av hjärtstartare i 
ytterkanterna av kommunen.
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner 
ordförandes förslag antaget av nämnden.
 
Beslutsunderlag
KFB § 115 Utplacering av hjärtstartare inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamheter
Paragraf 042 kultur- och fritidsnämnden
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§107

Upprop - Rör inte vårt bibliotek (KFN 2017/073)

Beslut
1. 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.

2. För att säkerställa kvalitén på biblioteket arbetar kultur- och 
fritidsförvaltningen tillsammans med kommunledningskontoret för 
att utveckla Skillingehus och teaterfoajén till en öppen mötesplats.

3. En mötesplats för att skapa ett levande centrum, torgmiljön och plats 
i Skillingaryd där biblioteket har en central del.

 
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 fritidsnämndens ordförande Ewa Magnusson tog emot ett 
upprop och namninsamling 2017-08-30 innan nämndens sammanträde med 
uppmaning om att riva upp sitt beslut om att inte återbesätta heltidstjänsten i 
Skillingaryds bibliotek.
 
Uppropet kommer från Intresseföreningen, PRO, Somaliska föreningen, 
SPF, Teaterföreningen, Tofteryds-Hagshults hembygdsförening.
 
Namninsamlingen består av 963 namn.

Beslutsgång
Tuula Ingner (S) yrkar på att oppositionens protokollsanteckning tillförs 
protokollet.
 
Lars Ljungqvist (KD) förslår ett tillägg till beredningens förslag att om 
kommunfullmäktige tilldelar pengar till kultur- och fritidsnämnden är 
nämnden beredd att ta tillbaka beslutet kring att inte återbesätta 
bibliotekstjänsten i Skillingaryds bibliotek.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag med Ljungqvist tilläggs förslag och finner båda förslagen antagna.
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Beslutsunderlag
KFB § 114 Upprop - Rör inte vårt bibliotek
Skrivelse - Upprop

Expedieras till 
Kerstin Nilsson
Intresseföreningen
PRO Skillingaryd
Somaliska föreningen
SPF Seniorerna avd. 696 Skillingaryd
Skillingaryds Teaterförening
Tofteryd-Hagshults hembygdsförening
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§108

Kultur- och fritidsnämnden - Preliminär plan för 
sammanträden 2018 (KFN 2017/077)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden planerar att genomföra 10 ordinarie 

sammanträden under år 2018.
2. Sammanträdesdagar är onsdagar med början kl.14:00.
3. Nämnden ger beredningen i uppdrag att se till att eventuella 

ändringar av nämndens sammanträdesdag/tider delges 
partigrupperna senast två veckor innan berörd sammanträdesdag.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret begär att nämnder och styrelser redovisar 
planerade sammanträdesdagar för år 2018.
 
Förslag på sammanträdesplan:
 
Januari 31

Februari -

Mars 7

April 18

Maj 23

Juni 27

Juli -

Augusti 29

September 26

Oktober 24

November 21

December 19
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-04

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Tuula Ingner (S) föreslår ett tilläggsförslag till beredningens förslag med att 
sammanträden 2018 börjar kl.14:00 istället för 15:00.
 
Mikeal Anderberg (MP) föreslår ett tilläggs förslag till beredningens att 
nämnden förvarnas om förändringar i tid av beredningens medlemmar till 
grupperna för framtida planering.
 
Ordförande konstaterar att det finns tilläggsförslag till beredningens förslag, 
Ingners och Anderbergs förslag och finner dem antagna.
 
Beslutsunderlag
KFB § 131 Sammanträdesdagar 2018
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret

Expedieras till 
Kommunledningskontoret
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§109

Hjortsjöns camping - Campingens framtid (KFN 
2017/099)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens uppfattning är att Hjortsjöns camping 

ska fortleva och ser campingverksamheten som en del av en allmän 
service inom turistområdet och som Vaggeryds kommun, som en 
attraktiv kommun, kan förväntas erbjuda besökare.

2. Nämnden är därför beredd att under 2018 tillse att verksamheten kan 
få en fortsättning.

3. Problematiken är att få ett positivt driftresultat. Nämnden befarar 
framtida underskott i verksamheten som behöver täckas inom ramen 
för den kommunala budgeten. Finansieringen är en principiell fråga 
för nämnden eftersom det är kommunstyrelsen som har 
budgetansvaret för turistfrågorna. Presidiet och förvaltningen får i 
uppdrag att föra dialog med kommunledningskontoret kring 
campingverksamheten.

4. Nämnden är tydlig med att framhålla att det saknas möjligheter inom 
ramen för kultur- och fritidsnämndens budget att täcka befarade 
underskott i campingverksamheten.

5. Vad gäller verksamhetens inriktning ser nämnden två steg, ett 
kortsiktig och en långsiktig plan.

6. Den kortsiktiga planen är att investeringsmedlen på 2 miljoner kr 
används till en ny servicebyggnad, en ny tömningsplats för gråvatten 
och ställplatser för husbilar.

7. Den långsiktiga planen är att utveckla campingen.
8. Arbete pågår med att hitta en ny intressent inför sommaren 2018.

Sammanfattning
Kultur och fritidsnämnden har i underlag till budgetberedningen gjort en 
begäran om 2 mnkr i investering kopplat till serviceanläggning på 
Hjortsjöns Camping.
 
Budgetberedningen behöver för ställningstagande en tydligare beskrivning 
kring hur man ser på anläggningens framtidsplaner. Användningsområdet 
behöver tydliggöras. Återrapportering sker i samband med delårsårsrapport i 
kommunfullmäktige oktober 2017.
 
Medlen om 2 mnkr är avsatta i investeringsbudgeten 2018.
 
Arbetsmarknadsenheten, AME närvarar vid beredningens sammanträde 
2017-08-16 för diskussion om framtiden för Hjortsjöns camping. AME har 
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tidigare meddelat att de inte längre är beredda att ansvara för driften av 
anläggningen. Huvudorsaken är att åtagandet inte stämmer med AME,s 
uppdrag samt att verksamheten går med underskott.
 
Beredningen fick i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 2017-08-30 att 
arbeta vidare kring Hjortsjöns campings framtid.
 
Alternativa möjligheter diskuteras av beredningen kring ställningstagande 
2017-09-20 för Hjortsjöns camping.
 
Alternativa driftmöjligheter diskuteras utifrån ett kort- och långt perspektiv. 
Förvaltningen arbetar vidare med frågan kring arrendator och driften av 
campingen.

Beslutsgång
Nämnden diskuterar ärendet utifrån beredningens förslag.
 
Tuula Ingner (S) föreslår ändring i beredningens förslag att vinterbonade 
boenden och utökad parkeringsyta i punkt 7 för den långsiktiga planen tas 
bort.
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut Ingners och 
beredningens förslag och finner Ingners förslag antaget.
 
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 116, 2017-09-20

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§110

Movalla IP - Avfuktningsanläggning ishall, fördyrning 
av kostnader pga. rörbyte (KFN 2016/080)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och 

godkänner kostnaderna för åtgärd av rörsystem i samband med 
renoveringen av avfuktningsanläggningen.

2. Åtgärden finansieras inom ramen för den avsatta miljonen för 
renovering av avfuktningsanläggning.

Sammanfattning
I samband med ombyggnationerna av Movalla ishall 2001-2002 
installerades en avfuktningsanläggning i ishallen.  Avfuktarens uppgift är att 
avfukta luften i ishallen och återvinna den värme som den fuktiga luften 
innehåller.

Det har upptäkts att delar av avfuktaren har angripits av rost vilket gjort att 
läckage har uppstått. Rostangreppet så allvarligt att hela 
avfuktningsanläggningen måste bytas.
Kostnaden för detta kan uppskattas ca 1 Milj kr.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-10-05 att anslå 40 000 kr ur 
kontot för idrottsplatser för att finansiera kostnaden för framtagande av 
anbudsunderlag till ny avfuktningsanläggning i Movalla ishall.
 
Kommunfullmäktige har i strategisk plan och budget för åren 2018-2020 
avsatt 1 milj kr för ändamålet.
 
Renoveringen av avfuktningsanläggningen är påbörjad. I samband med 
detta arbete har det upptäckts att rör i kylmaskaskinutrymmet är 
rostangripna och behöver bytas ut. Arbetet med byte av rör är påbörjad för 
att möjliggöra att kylsystemet kan startas upp inom utsatt tid.
 
Kostnaden bedöms kunna täckas inom ramen för den av 
kommunfullmäktige avsatta miljonen till projektet.
 

Beslutsgång
Nämnden diskuterar ärendet utifrån beredningens förslag.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.
 
Beslutsunderlag
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KFB § 117 Förening Movalla - Avfuktningsanläggning ishall, 
renoveringsbehov

Expedieras till 
Föreningen Movalla IP
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§111

Vaggeryds IP – Årsredovisning 2016 (KFN 2017/076)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningen Vaggeryds 

idrottsplats årsredovisning. Samtidigt beviljar nämnden föreningen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

2. Nämnden noterar revisionsberättelsens påpekande att attestering av 
fakturor inte sker konsekvent och ska åtgärdas.

3. Kultur- och fritidsnämnden framför slutligen ett tack för det arbete 
som föreningen utfört under året.

Sammanfattning
Föreningen Vaggeryds IP har lämnat in sin årsredovisning för 2016.
 
Årsredovisningen visar att intäkterna för 2016 uppgått till 2 283 tkr. 
Kostnaderna inklusive avskrivningar och finansiella kostnader 2 457 tkr och 
att resultatet för helår 2016 blev ett underskott på 174 tkr.
 
Det egna kapitalet är negativt men har ökat och uppgick vid årsskiftet 
2016/17 till 237 tkr. Föreningen hade vid årsskiftet 156 tkr i skuld till 
kommunen.
 
Föreningens årsredovisning ska godkännas av Vaggeryds kommun, som 
även fattar beslut om ansvarsfrihet.
 
Revisionsbyrån Deloitte har på kommunens uppdrag granskat balans- och 
resultaträkning. Några iakttagelser har gjorts bl.a. att föreningen har negativt 
kapital och att attester på fakturor inte sker konsekvent.

Beslutsgång
Mikael Anderberg (MP) föreslår att kultur- och fritidsnämnden för ett 
tillägg i beslutet och då i enlighet med revisionsberättelsen påpekande att 
attestering av fakturor inte sker konsekvent.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag med tilläggsförslag från Anderberg och finner förslagen antagna.
 
Beslutsunderlag
KFB § 118 Föreningen V-ryds - Årsredovisning 2016
Verksamhetsberättelse VIP 2016
Revision 2016 granskningsrapport
Balansrapport_20160101-20161231_Föreningen Vaggeryds IP
Resultatrapport_20160101-20161231_Föreningen Vaggeryds IP
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Expedieras till 
Föreningen Vaggeryds IP
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§112

Medborgarförslag - Fler omklädningsrum till 
Vaggeryds Idrottsplats (KFN 2017/064)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag 

vilket innebär att nämnden är medvetna om situationen på 
Vaggeryds IP och behovet av omklädningsutrymmen.

2. Några medel för detta ändamål finns dock inte avsatta.
3. Nämnden kan tänka sig att i det kommande budgetarbetet pröva 

frågan om investeringsmedel till fler omklädningsutrymmen på 
Vaggeryds IP.

4. Nämnden uppmanar samtidigt föreningarna Vaggeryds IP och 
Waggeryds IK att gemensamt försöka hitta lösningar på 
omklädningsfrågan inom ramen för befintligt lokalbestånd.

 

Sammanfattning
Nexhat Shabani, Vaggeryd har lämnat ett medborgarförslag som föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om fler omklädningsrum med tillgång till 
dusch och toalett på idrottsplatsen i Vaggeryd.
 
Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsnämnden för besvarande. Nämndens beslut ska delges 
kommunfullmäktige.
 
Vaggeryds IP har kommit in med ett yttrande efter önskemål från 
beredningen.

Beslutsgång
Nämnden diskuterar ärendet utifrån beredningens förslag.
 
Ordförande kontaktaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner förslaget antaget.
 
Beslutsunderlag
KFB § 129 Medborgarförslag - Fler omklädningsrum till Vaggeryds IP
Omklädningsrum på IP
Medborgarförslag

Expedieras till 
Nexhat Shabani
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§113

Remiss - Utvecklingsprogram vattennära mötesplatser 
vid Lagan (KFN 2017/074)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden ser i grunden mycket positivt på det 

framtagna programmet för att utveckla vattennära mötesplatser 
utmed Lagan. Nämnden påtalar Lagans betydelse genom hela 
kommunen, vilket betyder att även sträckningen norr om 
Östermoskogen och söder om Östra lägret bör omnämnas i 
programmet.

2. Vad gäller förslaget om en samlande symbol menar nämnden att det 
inte är lämpligt att använda vattenhjulet som symbol. Anledningen 
är att denna symbol redan är upptagen som ett viktigt landmärke i 
grannkommunen Gnosjö. Vaggeryds kommun skall naturligtvis i 
stället använda sin egen symbol vagnshjulet även i detta 
sammanhang.

3. Nämnden framhåller även betydelsen av en samordning med LONA 
projektet, Natur- och Kulturled Skillingaryd, som redan idag ingår 
som en del i den sträckning som omnämns i utvecklingsprogrammet.

4. Nämnden vill även framföra att konstutskottet gärna deltar i 
utformningen av de planerade mötesplatserna utmed Lagan.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot en remiss 2017-08-30 från 
tekniska utskottet gällande utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser.
 
Vaggeryds kommun har under några år arbetat aktivt med visions- och
värdegrundsarbete för att öka kommunens attraktion hos både
invånare, blivande invånare och besökare. Utvecklingsprogrammet för
vattennära mötesplatser har bland annat tagits fram utifrån det arbetet
med följande syften:
 

 Öka attraktionskraften genom att skapa unika vattennära 
mötesplatser vid Lagan.

 Skapa en samsyn för att bevara och stärka nätverket av natur och 
vattendrag i landskapet för fungerande livsmiljöer för växter,djur 
och människor (grön infrastruktur).

 Skapa en samsyn för att bevara och ta fram kulturvärden från 
historiska miljöer.

 Värdera och utveckla ekosystem och dess tjänster, samt skapa 
förutsättningar för upplevelser nu och i framtiden
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Frågeställningar som tas upp i utvecklingsplanen är:
Strategi 1 – Stärka Lagans identitet
Strategi 2 – Stärka den mentala relationen till Lagan
Strategi 3 – Skapa upplevelser och aktiviteter i det lokala landskapet
 
I remissvaret önskas synpunkter på programmet och förslag på hur vi 
tillsammans kan arbeta vidare med de tre strategier som föreslås i 
programmet.
 

Beslutsgång
Ordförande föreslår att ett tillägg görs där nämnden påtalar Lagans 
betydelse genom hela kommunen, vilket betyder sträckningarna både norr 
om Östermoskogen och söder om Östra lägret.
 
Konstutskottet föreslår ett tillägg till beredningens förslag att konstuskottet 
gärna deltar i utformningen av de planerade mötesplatserna utmed Lagan.
 
Ordförande konstaterar att det finns förslag om tillägg till beredningens 
förslag med tilläggsförslag från ordförande och konstutskottet och finner 
båda antagna.
 
Beslutsunderlag
KFB § 120 Remiss - Utvecklingsprogram vattennära mötesplatser
Remiss Vattenmötesplatser
Remiss Utvecklingsprogram vattennära mötesplatser vid Lagan (1/3)
Remiss Utvecklingsprogram vattennära mötesplatser vid Lagan (2/3)
Remiss Utvecklingsprogram vattennära mötesplatser vid Lagan (3/3)

Expedieras till 
Tekniska utskottet
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§114

Detaljplan för kv. Karlsborg 1-2, Vaggeryds tätort (KFN 
2017/078)

Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till att det byggs fler bostäder 

inom kommunen.
2. Nämnden vill framhålla att de nya byggnader som kommer att 

uppföras passar i stil med omgivningarna som finns idag.
3. Kultur- och fritidsnämnden lämnar sitt yttrande efter det att 

samrådstiden gått ut. Anledningen är att nämnden inte har haft något 
sammanträde inplanerat under den tid som planen varit utställd.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens har tagit emot en ny detaljplan för kvarteret 
Karlsborg 1-2 i Vaggeryds tätort.
 
Miljö- och byggnämnden beslutade att upprätta en ny detaljplan för kv. 
Karlsborg 1-2, 2017-02-28
 
Vaggeryd-Skillingaryds bostads AB (VSBo) har inkommit med en skrivelse 
där man begär en planändring för Karlsborg 1 och 2. Gällande detaljplan 
anger två våningar och VSBo vill ändra så att det blir möjligt med 4 
våningar. Vaggeryds tätort har i dagsläget få lediga tomter kvar till 
försäljning.
 
Planområdet ligger i centrala Vaggeryd intill befintligt bostadsområde.
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya 
bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus. Detaljplanen upprättas via 
utökat förfarande.
 
Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2017-09-12 t.o.m. 2017-10-03.
 

Beslutsgång
Nämnden diskuterar ärendet utifrån beredningens förslag.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens 
förslag och finner det antaget.
 
Beslutsunderlag
KFB § 121 Detaljplan för kvarteret Karlsborg 1-2, Vaggeyds tätort
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Expedieras till 
Miljö- och byggförvaltningen
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§115

Redovisning av delegationsbeslut (KFN 2017/004)

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som företecknats i 
protokoll den 4:e oktober 2017, § 115.

Sammanfattning
De delegationsbeslut som fattats under perioden 2017-08-14  till och med 
2017-10-04 redovisas för nämnden.
 
Lotteritillstånd
Registering LL § 17                             dnr 2017/004
 
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut september 2017
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§116

Delgivningar (KFN 2017/005)

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delgivningsinformationen.

1. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/032, § 113, 
2017-09-20 – Kulturhelg 2018

2. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/075, § 119, 
2017-09-20 – Dialog med styrelserna Movalla IP och Vaggeryds IP

3. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/079, § 122, 
2017-09-20 – Namnsättning av ny gata och kvarter – Gärahov 1:2 
samt Klockaren 5, Vaggeryds tätort

4. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/080, § 125, 
2017-09-20 – Somaliska Kvinnoföreningen i Skillingaryd – Ansökan 
om startbidrag

5. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/008, § 126, 
2017-09-20 – Vaggeryds SOK och Skillingaryds FK – Ansökan om 
särskilt bidrag

6. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/008, § 127, 
2017-09-20 – IOGT-NTO Vaggeryd – Ansökan om särskilt bidrag

7. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/008, § 128, 
2017-09-20 – Götaströms Golfklubb – Ansökan om särskilt bidrag

8. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/083, § 130, 
2017-09-20 – Översyn av föreningsbidrag

9. Minnesanteckningar 2017-09-05 – Översyn av föreningsbidrag
10. Minnesanteckningar 2017-09-12 – Översyn av föreningsbidrag
11. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/087, § 132, 

2017-09-20 – Fenix 2 – Taxor och avgifter för uthyrning av lokaler 
till företag

12. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/007, § 133, 
2017-09-20 – Övriga frågor

13. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/025, § 134, 
2017-09-20 – Kulturskolans framtid

14. Ansökan Styrelsen Vaggeryds IP dnr KFN 2017/088 – Ny traktor till 
idrottsplatsen
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§117

Rapporter (KFN 2017/006)

1. Sverker Bernhardsson (C) informerar om påbörjad renovering av 
omklädningsrum och service på värmeväxlar.

2. Tommy Ottosson (S) informerade om nuläget på Movalla IP.
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§118

Övriga frågor (KFN 2017/007)

 Konstutskottet tar upp frågan kring uppdraget att ta fram 
riktlinjer/policy för kommunens lös konst. Konstutkottet ser ett 
behov av att göra en inventering av konsten i kommunen. Inför 
inventering behövs det tillsättas extra resurser.

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden uppmanar konstutskottet att lämna in en 
skrivelse om begäran kring inventeringen av lös konst i kommunen.
 

 Sverker Bernhardsson (C) ställer frågan om Svenska kyrkans unga 
kan söka kommunalt aktivitetetsbidrag och hur 
ansökningsförfarandet går till.

Beslut
Förvaltningen informerar om att Svenska kyrkans unga söker 
kommunalt aktivitetsbidrag idag och rutinerna kring 
ansökningsförfarandet går till.
 

 Jan Gustavsson (S) tar upp frågan kring kulturarrangemang bidraget 
till studieförbunden.

Beslut
Beredningen får i uppdrag att ta upp frågan som ett ärende för 
handläggning.
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§119

Kulturhelgen 2018 (KFN 2017/032)

Beslut
Ärendet återremitteras till beredningen för vidare handläggning utifrån 
dagens diskussioner.

Sammanfattning
Frågan ställs från förvaltningen om kultur- och fritidsnämnden anser att det 
ska vara en kulturhelg 2018.
 
Beredningen för en allmän diskussion kring tidigare kulturhelger med 
utgångspunkt från att en ny kulturhelg anordnas 2018.

 Projektledning
 Budget
 Tidpunkt för kulturhelgen
 Verksamhetsmål och lokal
 Arbetsgrupp

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-04-12 att kulturhelgen 2018 ska 
ske i mitten av april med inriktning på barn- och ungdomsperspektiv, men 
betonar vikten av att tillvarata alla invånares intressen.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturhelgen 2018 genomförs helgen 
21-22 april.
Lördagen den 21 april ordnas en kulturdag med huvudinriktning på musik 
på Fenix 2 och söndagen den 22 april är den traditionella konstrundan.
 
25 000 kr avsätts i budget 2017 för ändamålet och beredningen får i uppdrag 
att arbeta vidare med 2018 års anslag.
 
Kulturskolan närvarar vid beredningens sammanträde 2017-09-20 och 
redovisar önskemål om att den planerade musikalen kan genomföras 
fredagen den 20 april. Kulturskolan planerar att delta i kulturhelgen 
lördagen 21 april med aktiviteter i foajén på Fenix 2.
 

Beslutsgång
Nämnden diskuterar ärende utifrån beredningens förslag och är oense om 
ärendets fortsättning.
 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till beredningen för fortsatt 
handläggning av ärendet med ett nytt förslag till nämndens sammanträde i 
november.
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Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens 
förslag och ordförandes förslag och finner ordförandes förslag antaget av 
nämnden.
 
Beslutsunderlag
KFN § 086 Kulturhelg 2018
Paragraf 047 kultur- och fritidsnämnden
KFB § 113 Kulturhelg 2018
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§120

Besök på ungdomsgården UG i Skillingaryd (KFN 
2017/089)

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar öppna ungdomsverksamhetschefen 
Tommy Wallin för information och utmärkt guidning av verksamheten.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 201-08-30 att ge förvaltningen i 
uppdrag att kontakta öppna ungdomsverksamheten för ett besök på UG i 
Skillingaryd efter nämndens sammanträde den 4 oktober.
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