
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Hillevi Andersson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-29
Datum för anslags 
uppsättande

2018-09-14 Datum för anslags 
nedtagande

2018-10-03

Protokollet omfattar §§119-139

Förvaringsplats för 
protokollet

Skillingehus

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

Beata Vilkhed

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslutande ledamöter Ewa Magnusson (L) (ordförande)
Tuula Ingner (S) (vice ordförande)
Jan Gustavsson (S)
Lars Ljungqvist (KD)
Sverker Bernhardsson (C)
Lars Seger (M)
Tommy Ottosson (S) §§122-139
Mikael Anderberg (MP)
Ewa Lundqvist (S) §§119-121 ersätter Tommy Ottosson (S)
Hillevi Andersson (C)  ersätter Jan Sjögren (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Ewa Lundqvist (S) §§122-139
Joy Kanyange (S)

Övriga närvarande Göran Svensson (Förvaltningschef)
Beata Vilkhed (Handläggare kultur- och fritid)
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Utses att justera Hillevi Andersson

Justeringens plats och 
tid
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§119 Budget 2019 - Effektiviseringskrav
§120 Uttag från resultatregleringsfonden
§121 Digital föreningsplattform
§122 Bratteborgs Ryttarsällskap -  Förfrågan om bidrag för foder
§123 Kostnad för nattvandring
§124 Bibliotek - Biblioteksplan 2018-2022
§125 Bibliotek - Uppföljning av biblioteksservice i Klevshult

§126
Namngivning av kvartersområde Stödstorp 2:1 och det av Bratteborg 2:6, Vaggeryds 
tätort

§127 Aktivitetsplatser Vaggeryds kommun
§128 Val av ledamöter i styrelsen för Majken och Rolf Grenthes Stiftelse
§129 Föreningen Vaggeryds kommuns hantverkare
§130 Medborgarförslag - Skylt för hundbadet vid Hjortsjön camping
§131 Översikt idrottsliga prestationer
§132 Medborgarförslag - Uppmärksamma Sophie Sager
§133 Kulturens roll i en föränderlig värld
§134 Kultur- och fritidsnämndens årsavslut 2018
§135 Delgivningar
§136 Rapporter & Information om pågående ärenden
§137 Övriga frågor
§138 Sim- och sporthall – Ny lag för solarieverksamhet 1 september 2018
§139 Information på kommunala badplatser
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§119

Budget 2019 - Effektiviseringskrav (KFN 2018/010)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag om besparing för övriga 
verksamheter på 106 000 kr. Detta utöver de 196 000 kr som nämnden tidigare fattat beslut 
om. Därmed har nämnden uppnått det effektiviseringskrav för år 2019 som givits av 
fullmäktige.

Reservationer

Tuula Ingner (S) meddelar att S gruppen reserverar sig mot kultur- och fritidsnämndens 
beslut.

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. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om följande besparingar:
Studieförbunden: Kontantbidrag – 80 000 kr (263 000 kr), Lokalbidrag – 23 000 kr (50 000 
kr)

Annonsering – 12 000 kr (13 000 kr)

Kultur på recept – 35 000 kr (15 000 kr)

Avgifter kulturskolan – 18 000 kr

Avgifter sim- och sporthallar – 30 000 kr

Totalt -198 000 kr
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 

Det återstår för nämnden att besluta om besparingar på 104 000 kr.

Beslutsgång

Förvaltningschefen föredrar återstående besparingsförslag för övriga verksamheter.
Nämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner det 
antaget av nämnden.
Tuula Ingner (S) meddelar att S gruppen reserverar sig mot nämndens beslut.

Beslutsunderlag
 §125 KFB Budget 2019 - Effektiviseringskrav
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-15 - Effektiviseringskrav

Expedieras till 

Ekonomi

5 / 37



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§120

Uttag från resultatregleringsfonden (KFN 2018/082)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet på grund av ny information till beredningen 
för vidare behandling. Nämnden tar beslut i ärendet vid näst kommande sammanträde 26 
september.

Sammanfattning

Behov av uttag ur fonden:
- Föreningsplattform 100 000 kr
- Elevadministrations system kulturskolan 92 000 kr
- Hjortsjöns camping 100-125 000 kr
- Avskrivning av skulder idrottsplatserna 509 000 kr
- Bratteborgs Ryttarsällskap ersättning för foder 130-0150 000 kr

Totalt uttagsbehov cirka 930-975 000 kr.

Beslutsgång

Förvaltningen redogör förutsättningar för uttag från resultatregleringsfonden.
Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande förslår återremittering av ärendet till beredningen med förslag till beslut till nästa 
sammanträde med kultur- och fritidsnämnden.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens förslag och 
ordförandes förslag och finner ordförandes förslag antaget av nämnden.

Beslutsunderlag
 §126 KFB Uttag från Resultatregleringsfonden 2018
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§121

Digital föreningsplattform (KFN 2017/109)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att investera 100 000 kr i 
föreningsportalen. 

Investeringsmedel tas från resultatregleringsfonden och den årliga driftskostnaden på 12 000 
kr/år tas från föreningsbidrags kontot.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har ett av prioriterade övergripande kommunfullmäktige mål för 
år 2015-2018 att Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och 
verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen. Nämndens mål för 2018 är att 
utveckla dialogen med kommunensföreningar och underlätta för kommunens föreningar att 
bedriva verksamhet.

 

Målen ska mätas i form av att:

1. Föreningar ska känna sig delaktiga och lyssnade på.

2. Främja samarbete mellan föreningar genom goda exempel.

3. Föreningar ska uppleva det smidigt att ansöka om bidrag, lätt att hitta, fylla i och förstå 
regelverk.

4. Skapa en digital plattform.

5. Positiv utveckling av antal besökare som söker i plattformen.

 

Tanken är att plattformen ska vara en samlad punkt över föreningslivet och de föreningar som 
är verksamma i kommunen. Plattformen ska verka för att främja samarbete, utveckla 
information mellan näringsliv och kommunen samt belysa bilden av föreningarnas vardag och 
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

verksamhet. I samband med att föreningsplattformen tas fram kommer kommunkansliet att 
bygga upp en plattform inom turism.

 

Kommunens informatör Alija Bucuk närvarar beredningens sammanträde och presenterar ett 
grundkoncept för föreningsportalen. Grundkonceptet kommer att erbjuda information och 
synliggöra föreningslivet i Vaggeryds kommun genom en digital plattform, samt främja 
samarbete mellan föreningar och kommunen. 

Investeringskostnaden för grundkonceptet är 65 000 kr. Extra tillägg är att kunna erbjuda en

kartmodul, statistikvisning på webbplats, RSS flöde kopplat till sociala medier och 
översättning mellan svenska och engelska. Den gemensamma kostnaden för extra moduler är 
ca 35 000 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
 §128 KFB Digital föreningsplattform
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 102, 2018-06-27
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-03
 Avtals förslag 20180615

Expedieras till 

Kommunledningskontoret Alija Bucuk

8 / 37



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§122

Bratteborgs Ryttarsällskap -  Förfrågan om bidrag för foder (KFN 
2018/090)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag.
Nämnden förstår den allvarliga situation som föreningen befinner sig i p.g.a. den extrema 
torkan som varit under året och ser positivt på föreningens begäran om ett bidrag till inköp av 
foder.

Innan beslut fattas kommer förvaltningen att undersöka hur kommunerna i övriga länet 
hanterar situationen för sina ridklubbar som sannolikt befinner sig i samma situation.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en skrivelse 2018-08-07 från Bratteborgs 
Ryttarsällskap om bidrag till oförutsedda kostnader för foder till föreningens hästar. Årets 
sommarsäsong har varit extrem torr och föreningen har drabbats hårt av den torka som varit. 
Årets foder har varit 3 gånger dyrare än budgeterat p.g.a. torkan och föreningen har inte 
medel för att finansiera den extra kostnaden. Därav söker föreningen ett engångsbidrag på ca 
130 - 150 000 kr från kultur- och fritidsnämnden.

Föreningen har sökt hjälpt från riksförbundet utan möjlighet till hjälp och även lämnat in en 
skrivelse till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång

Förvaltningen redogör om ärendets gång.
Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner det 
antaget av nämnden.

Beslutsunderlag
 §138 KFB Bratteborgs Ryttarsällskap -  Förfrågan om bidrag för foder
 Bratteborgs Ryttarsällskap skrivelse 2018-08-07
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Expedieras till 

Bratteborgs Ryttarsällskap
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§123

Kostnad för nattvandring (KFN 2018/084)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och avsätter 7 000 kr till 
nattvandringsprojektet för år 2018. Kostnaden tas inom ramen för den öppna 
ungdomsverksamheten. Nämnden önskar en återrapportering efter projektets avslut.

Beredningen får i uppdrag att kontakta fältarna för mer information om projektet. 

Sammanfattning

Vaggeryds kommun har startat med vuxenvandring med stöd av kommunens föreningar. 
Vuxenvandring innebär att vuxna är ute och går där barn och ungdomar finns under kväll- och 
nattetid. Att som vuxen finnas till och lyssna, stötta och möte goda vuxna förebilder för att 
skapa en tryggare och lugnare miljö för barn och ungdomar.

Vandringen sker i Skillingaryd och Vaggeryd under perioderna april-juni och augusti-oktober, 
fredag och lördagar mellan kl.19:00 och 00:30.

 

Föreningar som deltar i vuxenvandringen 3 000 kr per kväll i ersättning. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen bistår med stöd vid utbetalning av bidraget till medverkande 
föreningar.

Kostnaden för projektet beräknas gå på 150 000 kr och fördelas mellan fyra nämnder:
Barn och utbildningsnämnden - 78 000 kr, socialnämnden - 51 000 kr, kultur- och 
fritidsnämnden - 7 000 kr och kommunstyrelsen - 14 000 kr.

Beslutsgång

Förvaltningen informerar om projektet.
Nämnden för dialog kring ärendet.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Jan Gustavsson (S) föreslår att de politiska partier tillfrågas om att vara delaktiga i 
nattvandringen.
Ordförande föreslår ett tilläggsförslag till beredningens förslag utifrån Gustavsson förslag om 
att beredningen får i uppdrag av nämnden att träffa fältarna för en genomgång av projektet.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens förslag och 
ordförandes tilläggsförslag till beredningens och finner båda antagna av nämnden.

Beslutsunderlag
 §129 KFB Kostnad för nattvandring
 Kostnadsfördelning över nämnder 2018

Expedieras till 

Kommunledningskontoret
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§124

Bibliotek - Biblioteksplan 2018-2022 (KFN 2017/101)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och godkänner den 
reviderade biblioteksplanen och överlämnar planen till kommunfullmäktige för slutligt 
ställningstagande.

Nämnden tackar biblioteket för ett välgenomfört förslag.

Sammanfattning

Förslaget till Biblioteksplan 2018-2022 har godkänts av Kultur- och Fritidsnämnden enligt 
beslut 2018-03-07. Planen var lagd på tre olika nivåer, beroende på vilka resurser som 
tilldelas biblioteken. Den har sedan behandlats i kommunstyrelsen som återremitterat den till 
kultur och fritidsförvaltningen med medskick att biblioteksplanen bör ligga på endast en nivå.

Bibliotekschefen Lo Claesson redovisar, 2018-08-15, ändringar i den reviderade 
biblioteksplanen.

Beslutsunderlag

Förvaltningen redovisar biblioteksplanen.
Nämnden för dialog kring ärendet och tackar biblioteket för ett välutfört arbete.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner det 
antaget av nämnden.

Beslutsunderlag
 §133 KFB Bibliotek - Återremiss av biblioteksplan
 Reviderad biblioteksplan

Expedieras till 

Bibliotek
Kommunfullmäktige
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§125

Bibliotek - Uppföljning av biblioteksservice i Klevshult (KFN 
2018/076)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att erbjudandet gällande 
biblioteksservice för boende i Klevshult kvarstår tillsvidare. 

Nämnden ger förvaltningen och beredningen i uppdrag utreda Segers förslag om utökning av 
service till övriga delar i kommunen.

Sammanfattning

Då Klevshults skola var i behov av bibliotekets tidigare lokal och lånefrekvensen vid 
biblioteket varit låg, beslöt Kultur- och Fritidsnämnden i dialog med Klevshults 
samhällsförening att pröva en ny sorts biblioteksservice: beställar/hämtservice. 

Det tidigare biblioteket stängde 2017-05-15. Information gick ut till samhällsföreningen, alla 
hushåll i Klevshult samt på kommunens och bibliotekens webb. Den nya servicen som 
erbjöds innebär att boende i Klevshult kan beställa medier på Skillingaryds bibliotek och få 
den levererade till överenskommen plats. Beställningar kan göras på tre sätt: via 
webbformulär, e-post eller telefon.

Servicen ska utvärderas efter ett år. 

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

Lars Seger (M) föreslår att utreda möjlighet till att erbjuda liknande service till resterande 
orter i kommunen.
Jan Gustavsson (S) föreslår att Segers förslag överlämnas till förvaltningen och beredningen 
för vidare handläggning av ärendet.

Ordförande konstaterar att det finns 3 förslag till beslut beredningens förslag, Segers och 
Gustavssons förslag. Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt beredningens 
förslag och finner det antaget. Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner Segers 
förslag och finner förslaget avslaget.
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner Gustavssons förslag och finner förslaget 
antaget av nämnden.

Beslutsunderlag
 §131 KFB Uppföljning av försöksverksamhet av biblioteksservice i Klevshult
 Biblioteket tjänsteskrivelse angående uppföljning av biblioteksservice i Klevshult

Expedieras till 

Bibliotek
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§126

Namngivning av kvartersområde Stödstorp 2:1 och det av 
Bratteborg 2:6, Vaggeryds tätort (KFN 2017/106)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande namn till kvarter A-D.
A. Furan
B. Ljungen
C. Mosippan
D. Linnean

Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har enligt protokoll 2018-05-09 § 126 antagit 
detaljplan för del av Stödstorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6 i Vaggeryds tätort. Detaljplanen 
medger industriändamål och området är lokaliserat norr om travbanan.

Kultur och fritidsnämnden har tidigare tagit beslut om namn för ett kvarter och tre gator på 
det nya industriområdet. Kvarteret ligger i södra delen av området och heter Tallmon, gatorna 
har fått namnen Ekebergsvägen, Sandmogatan och Mosippsvägen. Resterande kvarter på 
industriområdet bör få namn i samma tema.

Namnsättningen avser fyra kvarter.

Förslag till namn på kvarter:
A. Furan
B. Ljungen
C. Mosippan
D. Linnean

Beslutsgång

Förvaltningen redovisar förslagen för nämnden som baseras på Waggeryds 
Museiförenings tidigare förslag.
Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut förvaltningens förslag och finner det 
antaget av nämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-23
 Tjänsteskrivelse till KoF 29 augusti (1/2)
 Tjänsteskrivelse till KoF 29 augusti (2/2)
 §57 KFN Namngivning av kvartersområde Stödstorp 2:1 och det av Bratteborg 2:6, 

Vaggeryds tätort
 Stödstorpsområdet Svar återremiss
 Waggeryds Museiförening skrivelse 2017-11-24

Expedieras till 

Kommunledningskontoret
Miljö- och byggförvaltningen
Waggeryds Museiförening
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§127

Aktivitetsplatser Vaggeryds kommun (KFN 2017/110)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndens vilja är att aktivitetsplatserna anläggs vid 
Gropabäcken i Skillingaryd och Linnarbäcken i Vaggeryd.

Nämnden lämnar över till plankommittén att titta på aktiviteternas placering i kommande 
planarbetet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har 2016 beslutat om 2 aktivitetsplatser inom kommunen. En i 
Skillingaryd och en i Vaggeryd. Kommunfullmäktige har beviljat pengar 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, Översiktsplanen och 
grönplanen.

 

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 tas ställning till 
aktivitetsplatsernas storlek och ge kommunledningskontoret uppdraget att titta på lämpliga 
platser utifrån policyns vision om aktivitetsplatsernas utformning och nämndens 
önskemål. Gatu- och parkchefen för tekniska kontoret rekommenderar en storlek på ca: 10 
000 m2. 
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En annan sak som nämnden bör ta ställning till att planera för en underhålls och driftsplan och 
söka framtidamedel till. Det kommer behövas underhåll och aktivitetsplatserna kommer att 
besiktas av socialstyrelsen. 

 

Nämndens ledamöter har fått i uppdrag att ta upp frågan inom sina partigrupper för 
ställningstagande om aktivitetsplatsernas placering. 

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

Tuula Ingner (S) föreslår att aktivitetsplatserna ska anläggas vid Gropabäcken i 
Skillingaryd och Linnarbäcken i Vaggeryd enligt beredningens förslag.
Ordförande föreslår om tilläggsförslag att nämndens önskan om aktivitetsplatsernas placering 
lämnas över till plankommittén planering av aktivitetsplatser i kommande planarbetet.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens förslag och 
ordförandes tilläggsförslag och finner båda antagna av nämnden.

Beslutsunderlag
 §132 KFB Aktivitetsplatser Vaggeryds kommun
 Kommunstyrelsens protokoll 173, 2018-08-15
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 105, 2018-06-15

Expedieras till 

Plankommittén
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§128

Val av ledamöter i styrelsen för Majken och Rolf Grenthes Stiftelse 
(KFN 2018/078)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till beredningen.

Ärendet tas upp för beslut på nämndens sammanträde 26 september.

Sammanfattning

Företrädare för familjen Grenthe har tidigare låtit meddela att det endast är kommunstyrelsen 
(KS) som kan fatta beslut om vilka ledamöter som skall ingå i stiftelsens styrelse. Frågan kan 
dock beredas av annan nämnd. Kultur och fritidsnämnden får därför i uppdrag av KS att 
föreslå tre personer som ledamöter i stiftelsens styrelse.

Majken och Rolf Grenhte Stiftelsen syftar till att stödja ungdomsutbildnings- och 
museiverksamhet i Vaggeryds tätort samt som ett stipendium för kvinnlig idrottsprestation 
eller som ungdomsledare i Vaggeryds kommun. Enligt stiftelseurkunden ska stiftelsen ledas 
av tre personer som utses av Vaggeryds kommun. En ledamot kan vara aktiv politiker.

Styrelsens ledamöter väljs för en period av tre år med möjligheter till återval en gång. 
Förvaltningen av stiftelsekapitalet sker genom Vaggeryds kommun. Kommunstyrelsen har 
överlämnat ärendet om att lämna förslag på ledamöter till kultur- och fritidsnämnden att 
föreslå en styrelse till kommunstyrelsen för de kommande tre åren.

Förvaltningschefen informerar om ärendets utveckling.

Tuula Ingner (S) förslår återremiss av ärende till beredning efter att ny information 
tillkommit.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Ingners förslag och finner det antaget 
av nämnden.

Beslutsunderlag
 §130 KFB Val av ledamöter i styrelsen för Majken och Rolf Grenthes Stiftelse
 Majken och Rolf Grenthes stiftelse
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Kommunstyrelsens protokoll 162, 2015-09-09
 Kommunstyrelsens protokoll 157, 2018-06-05
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§129

Föreningen Vaggeryds kommuns hantverkare (KFN 2018/085)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och avslår Föreningen 
Vaggeryds kommuns hantverkares ansökan om bidrag med hänvisning till att föreningen inte 
uppfyller kriterierna för att få bidrag från Vaggeryds kommun.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en skrivelse från Föreningen Vaggeryds Hantverkare 
om hjälp med bidrag till hyra, annonsering och underhåll av lokal i Byarums hembygdsgård.

Föreningen består av 15 hantverkare och hyr lokal genom Byarums hembygdsförening.

Föreningen är inte ansluten till en riksorganisation enligt Vaggeryds kommuns krav för att 
erhålla bidrag.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner det 
antaget av nämnden.

Beslutsunderlag
 §137 KFB Föreningen Vaggeryds kommuns hantverkare
 Föreningen Vaggeryds kommuns hantverkare skrivelse 2018-06-29
 Föreningen Vaggeryds kommuns hantverkare stadgar

Expedieras till 

Föreningen Vaggeryds kommuns hantverkare
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§130

Medborgarförslag - Skylt för hundbadet vid Hjortsjön camping (KFN 
2018/083)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och avslår 
medborgarförslaget med hänvisning till allmänna lokala ordningsföreskrifter § 12 där det 
framgår att det inte är tillåtet med hundbad vid de kommunala badplatserna varav badet vid 
Badplatsvägen i Vaggeryd är ett. Förbudet gäller under perioden 15 april – 15 september.

På övriga platser vid sjöar i kommun är det fritt att bada hundar. Någon officiell hundplats 
finns inte i kommunen och därmed är det heller inte möjligt att sätta upp någon skylt om 
hundbadplats.

Reservationer

Lars Seger (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har överlämnats 2018-07-02 av kommunfullmäktige till kultur- och 
fritidsnämnden för beredning och beslut gällande ett medborgarförslag om att det sätts upp en 
tydlig skylt var hundbadet vid Hjortsjöns camping ligger.

Beslutsgång

Förvaltningen redovisar nuvarande regler enligt allmänna lokala föreskrifter §12.
Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag och finner det 
antaget av nämnden.

Lars Seger (S) reserverar sig mot nämndens beslut.

Beslutsunderlag
 §134 KFB Medborgarförslag - Skylt för hundbadet vid Hjortsjön camping
 Medborgarförslag skrivelse 2018-07-02
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Expedieras till 

Delges kommunfullmäktige
Johanna Blomberg
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§131

Översikt idrottsliga prestationer (KFN 2018/025)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner beredningens förslag till reviderade stadgar för 
idrottsliga prestationer av boende i Vaggeryds kommun med en korrigering.

"Nämnden ansvarar för priset och delegerar till beredningen för beslut som delges nämnden."

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.

Kultur- och fritidsnämnden gav beredningen i uppdrag 2018-03-07 att komma med ett förslag 
på reviderade stadgar.

Beslutsgång

Det reviderade förslag presenteras för nämnden.
Nämnden för dialog kring ärendet.

Lars Seger (S) föreslår tillägg till stadgarna. Nämnden ansvarar för priset och delegerar till 
beredningen för beslut som delges nämnden.

26 / 37



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande konstaterar att det finns förslag till beslut beredningens och Segers tilläggsförslag 
och finner båda antagna av nämnden.

 

Beslutsunderlag
 §139 KFB Översikt idrottsliga prestationer
 Regler för idrottslig utmärkelse, förslag till revidering 2018-08-15
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§132

Medborgarförslag - Uppmärksamma Sophie Sager (KFN 2017/122)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och ställer sig positiva till 
medborgarförslaget och beslutar att uppmärksamma Sophie Sager genom att instifta en 
jämställdhetsutmärkelse till minne av Sophie Sager.

Prisets namn är Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse. Priset är en utmärkelse i form av 
gåva.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till stadgar för utmärkelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har mottagit ett medborgarförslag från kommunfullmäktige 2017-
12-05 för beredning och besvarande, som sedan ska delges kommunfullmäktige.

Medborgarmotionen som vill att kommunen uppmärksammar Sofie Sager född i Byarums 
socken 1825 i samband med dagens #METOO rörelse. Sofie Sager var en svensk författare 
och feminist som propagerade för utbildning för kvinnor och jämlikhet mellan könen. Hon var 
även den första kvinnan i Sverige att driva en rättegång och anmäla våldtäktsförsök och även 
vinna målet i domstol.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.
Lars Seger (M) föreslår att delen om en arbetsgrupp stryks från beredningens förslag och att 
kultur- och fritidsnämnden ansvara och utser pristagaren.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens förslag och Segers 
förslag och finner Segers förslag antaget av nämnden.

 

Beslutsunderlag
 §140 KFB Medborgarförslag – Uppmärksamma Sophie Sager
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 83, 2018-05-09
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Medborgarförslag 2017-12-05
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-08

Expedieras till 

Delges kommunfullmäktige

Annika Andersson
Anne Johansson
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§133

Kulturens roll i en föränderlig värld (KFN 2018/069)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot redovisningen om Kulturens roll i en föränderlig 
värld.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har varit på en konferens gällande "Kulturens roll i en 
föränderlig värld" i samband med att nämnden arbetar fram en kommunal kulturplan.

Konferensen fokus är hur samhället förändras och i takt med det även människors krav, 
kulturvanor och förväntningar. För att kunna erbjuda ett rikt och brett kulturutbud som lockar 
såväl boende som besökare är det därför oerhört viktigt att hänga med i utvecklingen.

Beslutgång

Förvaltningen redovisar Kulturens roll i en föränderlig värld.

Ordförande tackar för redovisningen.

Beslutsunderlag
 §143 KFB Kulturens roll i en föränderlig värld
 kulturens roll 2018
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§134

Kultur- och fritidsnämndens årsavslut 2018 (KFN 2018/095)

Beslut

förvaltningen får i uppdrag att påbörja planeringen av det gemensamma årsavslutet och 
kontakta PO:s Lada för en samling för både politiken och personal.

Sammanfattning

Förvaltningen har aktualiserat frågan om en gemensam årsavslutning för nämnden och 
förvaltningens personal. 

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring årets december sammanträde.

Jan Gustavsson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att påbörja planeringen av det 
gemensamma årsavslutet och kontakta PO:s Lada för en samling för både politiken och 
personal.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Gustavssons förslag och finner det 
antaget av nämnden.
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§135

Delgivningar (KFN 2018/002)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning

1. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/310, § 086, 2018-05-28 – Motion - Bollstängsel vid 
grusplanen i Bondstorp

2. Kommunfullmäktige dnr KS 2018/138, § 106, 2018-06-25 – Parlamentariska 
gruppens förslag till förändringar inför mandatperioden 2019-2022

3. Kommunfullmäktige dnr KS 2018/007, § 107, 2018-06-25 – Budgetuppföljning för 
Vaggeryds kommun per april 2018

4. Kommunfullmäktige dnr KS 2018/075, § 109, 2018-06-25 – Riktlinjer för 
ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning

5. Kommunfullmäktige dnr KS 2018/012, § 060, 2018-06-25 – Strategisk plan och 
budget 2019-2021

6. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/010, 2018-08-15 - 
Verksamhetsmål - Medarbetarenkät

7. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/092, 2018-08-15 - Bondstorps 
IF - Rasjöns badplats

8. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/081, 2018-08-15 - 
Studieförbundet SENSUS - Ansökan om bidrag till PåÄngen 2018

9. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/091, 2018-08-15 - Visning av 
Bissefällarnsamlingen

10. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/049, 2018-08-15 - Kulturplan 
för Vaggeryds kommun
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§136

Rapporter & Information om pågående ärenden (KFN 2018/003)

Sammanfattning

Lars Ljungqvist redovisar kulturhelgen 2018 för nämnden

Göran Svensson redovisar om läget kring idrottsplatsutredningen.

Tommy Ottosson redovisar om läget på Movalla IP.

Sverker Bernhardsson redovisar om läget på Vaggeryds IP.
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§137

Övriga frågor (KFN 2018/004)

Sammanfattning

11. Sverker Bernhardsson ställer frågan om när ärendet för investeringsäskande till 
idrottsplatserna kommer upp i nämnden.
Förvaltningen informerar att ärendet är tänkt att tas upp enligt nämndens beslut 2016-
03-09 § 027 om att handlägga investeringsanslagen 2 gr om året, hösten infaller i 
november.

12. Lars Seger föreslår att pristagarna till prisutdelning får mer tid till att presentera sig 
och sin sport.
Frågan lämnas över till beredningen för handläggning.
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§138

Sim- och sporthall – Ny lag för solarieverksamhet 1 september 2018 
(KFN 2018/098)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stänga solarieverksamheten från och med den 1 
september 2018.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har en ny lag att förhålla sig till och träder in 1 september som 
förbjuder solariesolning för personer under 18 år för att sola solarium i Vaggeryds- och 
Skillingaryds simhall.

Försvarsutskottets beslut 2016/17:FöU9 är följande:
Solariesolning för personer under 18 år förbjuds (FöU9)
Det blir förbjudet att yrkesmässigt låta en person under 18 år att sola solarium för att få 
mörkare hud. Den som driver ett solarium måste förvissa sig om att användaren har fyllt 18 år 
och en tydlig skylt om åldersgränsen måste finnas uppsatt på solariet. Riksdagen sa ja till 
regeringens förslag.

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. 
Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige och barn är särskilt känsliga för 
strålning. Riksdagen tycker därför att förändringen är ett viktigt steg för att minska det 
mänskliga lidande och de samhällskostnader som hudcancer ger upphov till.
Den verksamhetsutövare som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst 
sex månader. Barn får dock fortfarande sola solarium om det är i medicinskt syfte eller om det 
sker privat, till exempel hemma.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Lagen säger att vi MÅSTE kunna garantera att ingen som är under 18 år solar hos oss. 
Beslutet säger att uppfyller man inte den kontrollen kan man dömas till böter eller fängelse. 
Vi har sedan länge haft 18 års gräns men att garantera att ingen är under 18 år har vi inte full 
koll på eftersom systemet är DropIn där man kan betala med 10-krona. Det kommer även att 
göras ”stickprov” från myndigheten och det är nu enbart Vaggeryds Kommun i Jönköpings 
län som har kvar sina solarier, (Gnosjö och Gislaved stänger 1 september).
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Alternativen vi har är:

1. Att stänga våra solarier den 1 september

2.Att enbart ha öppet under allmänhetens bad

Vid personalmöte med all personal förordar vi att vi stänger ner solarieverksamheten den 1 
september. Anledningen är att vi inte kan garantera att ingen som är under 18 år solar hos oss. 
I Skillingaryds simhall finns våra solarier vid kassan och omklädningsrummen, personalen 
vistas mest tid vid bassängen och kan således inte kontrollera detta. I Vaggeryd finns dessa 
intill bassängrummet och kiosken men även om vi finns där kan vi inte ha full kontroll hela 
tiden då den ena kan har entrékassan och den andra är och städar duschrum eller behöver göra 
något i reningssystemet i källaren.

Intäkterna för solarieverksamheten har minskat väldigt mycket de senaste 4-5 åren och de 
solarier som finns i Vaggeryds simhall är från år 2000.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-28

Expedieras till 

Sim- och sporthall
Kommunledningskontoret, miljöstrateg
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§139

Information på kommunala badplatser (KFN 2018/100)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga 
informationen på de kommunala badplatser med karta och allmänna lokala 
ordningsföreskrifter.

Sammanfattning

De kommunala badplatserna saknar kartbeskrivning och tydligare information om allmänna 
lokala ordningsföreskrifter.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring kommunala badplatser.
Lars Ljungqvist (KD) föreslår att de kommunala badplatserna förtydligas med karta och 
allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Ljungqvist förslag och finner det 
antaget av nämnden.
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