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 Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  

Plats och tid Nämndrummet, Skillingaryd 
2017-05-17  kl. 14:00-18:00 
 

Beslutande Ewa Magnusson, (L) ordförande 
Tuula Ingner, (S)  
Lars Ljungqvist, (KD) 
Lars Seger, (M)  
Sverker Bernhardsson, (C) §§ 048-056 
Jan Sjögren, (SD) 
Jan Gustavsson, (S)  
Tommy Ottosson, (S) 
Michael Anderberg, (MP) §§ 048-056 
Carl Johansson, (M) tj g ers för Michael Anderberg §§ 057-064 
Hillevi Andersson, (C) tj g ers för Sverker Bernhardsson §§ 057-064 
 

Övriga närvarande Göran Svensson, förvaltningschef §§ 048-063 
Beata Vilkhed, handläggare §§ 049-064 
Hillevi Andersson, (C) ej tj g ers §§ 048-056 
Hans Hofer, (SD) ej tj g ers  
Carl Johansson, (M) ej tj g ers  
Ewa Lundqvist, (S), ej tj g ers 
Serif Jusufovic, (S), ej tj g ers 
Camilla Wallin Kupferberg, verksamhetsutvecklare § 048 
 

  
Utses att justera Sverker Bernhardsson 

Hillevi Andersson  
Paragrafer 048-056 
Paragrafer 057-064 
 

Justeringens plats  
och tid 

Skillingehus, Skillingaryd 
 

Underskrifter  
Sekreterare   

 
 

  Beata Vilkhed 
  

Ordförande  
  Ewa Magnusson 
  

Justerande 
 

  Sverker Bernhardsson 
  

Justerande   
  Hillevi Andersson 
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ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-05-17 Paragrafer 048-064 

Anslaget sätts upp 2017-06-09 Anslaget tas ner 2017-06-30 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Beata Vilkhed 
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Ekonomi  

 
 

 

Budget 2018 – Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsmål 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att prioritera mål 1, 5 och 9 av 
kommunfullmäktiges mål med kultur- och fritidsnämndens verksamhetsmål 
för 2018. 
 
Övergripande mål för Vaggeryds 
kommun 

Kultur- och fritidsnämndens 
inriktningsmål 

1. Kommunen skall vara en god och 
attraktiv kommun att leva, bo och 
verka i. Det är viktigt att 
helakommunen får möjlighet att 
utvecklas. 
 

1. Alla som flyttar till/bor i vår 
kommun hittar en 
aktivitet/förening som passar 
dem  

5. Det ska vara ett gott 
förhållningssätt mellan personal, 
arbetsledning och politiken 

2. Kultur och fritidsförvaltningen 
ska vara en förebild som en bra 
arbetsplats genom god 
kommunikation och delaktighet 
 

9. Vaggeryds kommun ska  stärka 
sin position som en god kultur-
kommun och verka för ett rikt och 
varierat föreningsliv i hela 
kommunen. 

3. Utveckla Västra lägret som ett 
kulturcentrum 

4. Ta fram en kulturplan i dialog 
med kulturlivet i kommunen 

5. Utveckla dialogen med 
kommunens föreningar 

6. Underlätta för kommunens 
föreningar att bedriva verksamhet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens verksamhetsutvecklare Camilla Wallin Kupferberg närvarar 
sammanträdet och redovisar en modell för det fortsatta arbetet med 
målformuleringen inför budget 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 047, 2017-05-03 
Kultur- och fritidsförvaltningens arbetsmaterial 2017-05-12 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att en enig nämnd kommit fram till 
verksamhetsmålen för 2018 och finner dem antagna.  
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 Hembygdsrådet  

Miljö- och byggförvaltningen 
 

 

 
Hembygdsrådet – Slutrapport av byggnadsinventering 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag om att in-
riktningen är att kultur- och fritidsnämnden tillsammans med miljö- och 
byggnämnden slutför arbetet med att ta fram en kulturhistorisk utredning för 
Vaggeryds kommun med fokus på byggnadsmiljöer.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Hembygdsrådet har lämnat in en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden 
angående slutrapport av byggnadsinventering i Vaggeryds kommun.  
 
En byggnadsinventering överlämnades av hembygdsrådet till kultur- och 
fritidsnämnden under 2013. Inventeringen redovisade mer än 5 000 objekt 
med foto och detaljerad text av byggnader och värdefulla miljöer i Vagge-
ryds kommun.  
 
Skrivelsen föreslår att kultur- och fritidsnämnden och/eller miljö- och bygg-
nämnden slutför arbetet med Hembygdsrådets byggnadsinventering genom 
att sammanställa en rapport.  
 
Hembygdsrådet påpekar att det saknas professionell kompetens inom före-
ningen att göra en slutrapport. Men medverkar gärna i ett fortsatt samarbete 
inför arbetet med en slutrapport.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen saknar personella och ekonomiska resurser 
att slutföra rapporten. 
 
Representanter från miljö- och byggförvaltningen och hembygdsrådet när-
varar sammanträdet för att diskutera det fortsatta arbetet med byggnadsin-
venteringen. 
 
Frågeställningar som diskuteras är: 

- Slutrapportens utformning sett ur ett planperspektiv och kulturarvs-
perspektiv.  

- Finansiering av en slutrapport  
 
Miljö- och byggförvaltningen har fått i uppdrag 2017-05-03 att: 
- Kontakta Länsstyrelsens sakkunnige inom området för att bjuda in till 

ett möte i ärendet. 
- Ta kontakt med Karlstads universitet för att se om det finns möjlighet 
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 Hembygdsrådet  

Miljö- och byggförvaltningen 
 

 

att få hjälp med framtagandet av rapporten. 
- Slutligen undersöks vilka olika finansieringsmöjligheter som finns för 

projektets genomförande.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 048, 2017-05-03 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 034, 2017-03-29 
Hembygdsrådet skrivelse 2017-03-16 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och finner det antaget.  
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Kulturplan för Vaggeryds kommun 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag från beredningen och 

ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till kulturplan med ut-
gångspunkt från vad som framkom vid 2016 års kulturting.  

2. Planen är tänkt att utgöra underlag till 2018 års kulturting som är plane-
rat att genomföras i samband med kulturhelgen. 

3. Arbetet med kulturplanen ska genomföras i dialog med politik och bru-
kare.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden genomförde ett lokalt kulturting i samband med 
kulturhelgen 2016 för att samla alla goda krafter för att utveckla kulturlivet i 
vår kommun. 
 
Tanken med kulturtinget 2016 i Vaggeryds kommun var att få hjälp med att 
ta fram en kulturplan. Föreningar, institutioner, organisationer och privat-
personer som på något sätt arbetar med eller är intresserade av kultur att ta 
del av diskussionen och vara med och påverka framtidens kultur. 
 
En sammanställning har gjorts utan någon tolkning på de tankar och idéer 
som kom fram under diskussionerna. 
 
Nästa steg är att ta fram de tankar och idéer som kom fram och omvandla 
resultatet till ett förslag till kulturplan för Vaggeryd kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 050, 2017-05-03 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-27 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och finner det antaget.   
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Elin Ljungqvist, Vuxenskolan  

 
 

 

Tidsbron – Ansökan om bidrag till evenemanget ”Troll-
tyg” 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämndens beslutar enligt beredningens förslag och 

anslår 20 000 kr till evenemanget ”Trolltyg”. 
2. Bidraget delas upp mellan två konton. 10 000 kr tas ur studieförbundens 

ungdomsbidrag och 10 000 kr tas ur bidrag för kulturarrangemang och 
betalas ut så snart en ekonomisk redovisning från evenemanget har 
överlämnats till nämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en ansökan från projektledare Elin 
Ljungqvist och studieförbundet Vuxenskolan om bidrag på 20 000 kr till 
årets Trolltyg som kommer att ske i samband med nationaldagsfirandet på 
Slätten i Skillingaryd. 
 
Evenemanget Trolltyg kommer i år att bli ett gemensamt evenemang i sam-
arbete som en del i Tidsbron projektet som finansieras av Allmänna arvs-
fonden. I projektplanen är det krav på att genomföra ett evenemang med 
1500-tals tema. 
 
Utöver lokala samarbetsparter med Rollspelsföreningen Ying Yang och 
Sjöbogården kommer även riddarsällskapet Junecopia medverka.  
 
Filmen om Getaryggen som Tidsbron producerar kommer att visas upp. 
 
Evenemanget kommer att vara gratis för alla besökare som tidigare år och 
innehålla tydlig barn- och ungdomstema med möjlighet att pröva på aktivi-
teter.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 051, 2017-05-17 
Elin Ljungqvist skrivelse 2017-03-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och finner det antaget.  
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Bibliotek  

 
 

 

 
Bibliotek – Biblioteksservice i Klevshult 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag från beredningen att upp-

höra med biblioteksverksamheten i Klevshult i nuvarande form fr.o.m. halv-
årsskiftet 2017. Verksamheten kommer under en provperiod på två år, hösten 
2017 t.o.m. våren 2019, att ersättas av ”Boken kommer” service för låntagare 
i Klevshult.  

2. ”Boken kommer” servicen ska gälla alla invånare i Klevshult. Låntagare er-
bjuds också meröppet-lösning eller besök under ordinarie öppettid i Skilling-
aryd. 

3. Eventuella merkostnader för ”Boken kommer” finansieras inom ramen för 
bibliotekets budgetram. 

4. Efter avslutad provperiod skall en utvärdering och uppföljning av det eko-
nomiska och verksamhetsmässiga resultatet göras. En deluppföljning ska gö-
ras redan efter första säsongens verksamhet.  

 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om 2016-02-03 § 003 att se över biblio-
tekets verksamhet och ta fram ett förslag till utökad servicegrad för kommunens 
invånare och att hitta nya former av servicemetoder. 
 
Bibliotekschefen Lo Claesson närvarar beredningens sammanträde och redovisar 
förslag på utvecklingsmöjligheter för Klevshults bibliotek.  
 
Biblioteksfilialen i Klevshult ligger i skolan och är öppet måndagar 17-19 med 
sommaruppehåll. Utlåningen har stadigt gått ned. Möjligen kan den begränsade 
öppettiden vara en orsak.  
 
Befolkningsunderlaget är för litet för att utöka det stationära mediebeståndet.  
 
Bibliotekschefen föreslår i stället att pröva en beställarservice där låntagarna kan 
beställa medier via hemsidan eller telefon. Beställningen levereras till lämplig 
plats och kan avhämtas enligt överenskommelse.  
 
Ett annat alternativ är Boken kommer, en service till låntagare som har svårt att ta 
sig till bibliotek eller utlåningsställe. 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande och bibliotekschefen fick i uppdrag 
2016-06-16 att kontakta Klevshults samhällsförening och redovisa förslag för 
utveckling av Klevshult bibliotek.   
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Bibliotek  

 
 

 

 
Bibliotekarie Henrik Arvidsson närvarar vid beredningens sammanträde 2017-05-
03 för att redovisa framtida tankar kring biblioteksservice i Klevshult. 
 
Det finns tre förslag till beslut: 
1. Biblioteksanvändare erbjuds att hämta sina beställda böcker vid vissa tider i 

skolans personalrum. 
2. Annan hämt lokal erbjuds, exempelvis Smålandsrasta (är inte kontaktad). 
3. ”Boken kommer” service erbjuds de låntagare som inte kan ta sig till Skil-

lingaryds bibliotek. ”Boken kommer” service innebär att personal eller någon 
annan överenskommen person kör hem böcker till låntagare, som av sjukdom 
eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till biblioteket. Övriga låntagare er-
bjuds meröppet-lösning eller besök under ordinarie öppettid i Skillingaryd. 

 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 052, 2017-05-03 
Biblioteket tjänsteskrivelse 2017-04-24 
Offert 2017-04-24 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 126, 2016-11-09 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag 
och finner det antaget.  
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Kulturskolan, Bibliotek  

Öppna ungdomsverksamheten 
 

 

 
SKL:s projekt - Mer för fler- hur når vi fler inom kulturom-
rådet? 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delta i SKL:s projektet Mer för fler – 

hur når vi fler inom kulturområdet? 
2. För ändamålet avsätter nämnden 50 000 kr genom att omdisponera anslaget 

Kultur på recept till projektet ”Mer för fler”. 
3. Kulturskolans chef Jan Eric Victor får uppdraget som projektledare. 
4. I arbetsgruppen ingår förutom projektledaren, bibliotekschefen och chefen 

för den öppna ungdomsverksamheten. Ytterligar deltagare kan bli aktuella. 
5. I ledningsgruppen för projektetet ingår förvaltningschef och kultur- och fri-

tidsnämndens presidium.  
6. Övriga kostnader utöver ansöks summan på 50 000 kr ska rymmas inom 

verksamhetens budget. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturskolan och biblioteket har lämnat in en gemensam ansökan om ekonomiskt 
anslag till ett nationellt kulturutvecklingsprojekt ”Mer för fler – hur når vi fler 
inom kulturområdet?” med start oktober 2017. 
 
Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 
Kulturskolerådet och Svenska biblioteksförening.  
 
Projektet är på 9 månader och erbjuder kommuner en innovationsguide som me-
todstöd för läran om att utveckla nya arbetssätt och tjänster som invånarna vill ha 
och behöver. Modellen är uppdelad i sex steg och under projektet gång kommer 
praktiska verktyg och kunskaper att erbjudas de kommuner som medverkar för att 
kunna arbeta med användardriven utveckling i den egna verksamheten.  
 
Utöver innovationsguidens sex steg ingår även 3 utbildningsträffar, coaching un-
der hela processgången, en digital plattform – innivationsguiden.se och erfaren-
hets- och kunskapsutbyte mellan kommunerna m.m. 
 
Vid deltagande förväntas det av kommunen tar fram ett område som man vill 
belysa eller jobba med. En arbetsgrupp på 3-5 personer med lokal projektledare 
och ledningsgrupp som stöd till arbetsgruppen med mandat att fatta nödvändiga 
beslut under projektets gång och marknadsföring av projektet. 
 
Kulturskolchefen Jan Eric Victor närvarar beredningens sammanträde 2017-05-
03 och föredrar ärendet.  
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Kulturskolan, Bibliotek  

Öppna ungdomsverksamheten 
 

 

 
Kulturskolchefen föreslår att bibliotekschefen Lo Claesson och öppna ungdoms-
verksamhetschefen Tommy Wallin ingår i arbetsgruppen. 
 
Kostnad för att delta är 50 000 kr (exklusive moms) och är bindande.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 053, 2017-05-03 
Kulturskolans tjänsteskrivelse 2017-04-27 
SKL – Sveriges kommuner och Landsting information 
 
Beslutsgång 
Lars Seger (M) föreslår beslut enligt beredningens förslag med tillägg om att öv-
riga kostnader utöver 50 000 kr ska rymmas inom verksamhetens budget. 
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens och Se-
gers förslag och finner Segers antaget. 
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Vaggeryds IP  

Movalla IP 
 

 

 
Vaggeryds IP – Verksamhet och ekonomi 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner en sammanlagd utbetalning av ett 

bidrag på 620 000 kr till Vaggeryds IP t.o.m. maj månad för lönekostnader. 
2. Nämnden framhåller samtidigt en förväntan att Vaggeryds IP har en budget 

som är i balans vid årets slut.  
3. Som underlag för framtida diskussioner och beslut kring Movalla och Vagge-

ryds IP har kultur- och fritidsnämnden önskemål att partigrupperna kommer 
med synpunkter senast 1 oktober 2017 på hur man ställer sig till idrottsplat-
sernas framtida driftform och vilka verksamheter som skall bedrivas på id-
rottsplatserna.  

 
Ärendebeskrivning 
Vaggeryds IP har begärt sammanlagt 620 000 kr t.o.m. maj månad, utbetalning av 
lönekostnader pga. personalförändringar på Vaggeryds idrottsplats. 
 
Förvaltningschefen begär nämndens godkännande för utbetalning av den sam-
manlagda summan av 620 000 kr.  
 
Diskussion förs kring idrottsplatsernas verksamhet och framtid. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 054, 2017-05-03 
Kultur- och fritidsförvaltningens information 2017-04-27 
 
Beslutsgång 
Tuula Ingner (S) förslår tillägg om tidsbestämning om önskemål av svar från par-
tigrupperna senast första oktober.  
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens förslag 
och Ingners förslag och finner båda förslagen antagna.  
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Friidrottsanläggningen på Movalla IP 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden informeras om mötet med representanter från 
Movalla IP och Skillingaryds Frisksportklubb och ger förvaltningen i uppdrag 
att arbeta vidare med frågan kring friidrottsanläggningen på Movalla IP.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Friidrottsytorna på Movalla IP är i behov av restaurering. Det behövs ny 
beläggning, stora delar av sargen mellan fotbollsplan, löparbanor håller på 
att ruttna ned, samt att åskådarplatsen är i dåligt skick.  
 
Enligt avtal mellan Vaggeryds kommun och Movalla IP ersätts föreningen 
årligen med 13 000 kronor för skötsel av friidrottsytorna.  
 
Movalla IPs styrelse föreslår att kultur- och fritidsnämnden tar beslut kring 
friidrottsyttorna på Movalla IP. 
- Ska Vaggeryds kommun fortsättningsvis ha en friidrottsanläggning? 
- Var ska den placeras?  
- Ska ytbeläggningen vara kolstybb/rödstybb eller tartan? 
- Vem ska ansvara för driften? 
- Vilket belopp ska utgå till driftkostnad? 
- Hur hanteras förhållandet att friidrottsanläggningen på Movalla IP 

behöver restaureras? 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2 alternativ att ta ställning till: 
1. Behålla friidrottsyttorna och renovera. 
2. Ta bort friyttorna. 
 
I investeringsbudgeten finns 150 tkr upptaget år 2017 för renovering av 
friidrottsanläggningen. 
 
BUN förvaltningen har 2016-04-05 låtit meddela att om friidrottsanläggningen 
på Movalla finns kvar kommer skolan att nyttja den i vissa fall. Anläggningen 
behöver dock inte behållas för skolans skull eftersom skolan kan lösa 
idrottsundervisningen på egen hand. 
 
Representant från Skillingaryds Frisksportklubb närvara vid beredningens 
sammanträde 2016-06-16. Föreningen anser att friidrottsbanorna borde ersättas 
med allvädersbanor på Movalla eller någon annan lämplig plats.  
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En tid för möte mellan Skillingaryds Frisksportklubb och kultur- och 
fritidsnämndens presidium är nästa steg i processen för ett beslut om Movallas 
friidrottsytor.  
 
Beredningen beslutade 2017-05-03 att nämndens presidium och 
förvaltningschefen möter Skillingaryds FK 11 maj för fortsatta diskussioner 
kring friidrottsverksamheten.  
 
Presidiet med förvaltningen träffade representanter från Movalla IP och 
Skillingaryds Frisksportklubb 2017-05-11 för att diskutera kring 
friidrottsbanorna. 
 
Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 055, 2017-05-03 
Kultur- och fritidsförvaltningens information 2017-04-18 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 086, 2016-06-16 
 
Beslutsgång 
Ordförande informerar nämnden om presidiets möte med representanter från 
Movalla IP och Skillingaryds Frisksportklubb och föreslår att förvaltningen 
får i uppdrag att arbeta vidare med frågan kring friidrottsanläggningen på 
Movalla IP.  
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner 
ordförandes förslag antaget.    
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Livräddningsposter till friluftsbaden i Vaggeryds 
kommun 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att 

anslå 40 000 kronor för inköp av livräddningsutrustning för placering 
vid Långasjön, Rasjön, Rolstorpasjön och Sandsjön.  

2. Inköpet finansieras inom ramen för kontot friluftsbad. 
3. Nämnden ser alvarligt på den skadegörelse som skett på badplatserna i 

Hjortsjön och Sandsjön och beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag 
att återkoppla till skolornas mellan och högstadier om konsekvenserna 
att ge sig på livräddningsutrustning. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har aktualiserat frågan om inköp av livräddningsutrustning sk 
livräddningsposter till de kommunala badplatser som ännu inte har fått 
denna utrustning.  
 
Företaget Fristad Plast erbjuder en s.k. livräddningspost som innehåller 
komplett livräddningsutrustning, som förutom livboj innehåller stege, 
livräddningshake, platsskylt med GPS-koordinater. 
 
Hjortsjöbadet och Linnerydsbadet har tidigare fått denna livräddsningspost.  
 
De badplatser som nu är aktuella är 

- Långasjöbadet i Åker 
- Rasjön i Bondstorp 
- Sandsjön i Hok 
- Rolstorpasjön i Hubbestad 

 
Inom ramen för budgeten för friluftsbaden finns det medel till att säkra upp 
resterande badplatserna i Vaggeryds kommun med livräddningsposter.  
 
Kostnaden för en livräddningspost är cirka 10 000 kr.  
 
Förvaltningen informerar om skadegörelse av livräddningsutrustning på 
Hjortsjöbadet och Sandsjö, en polisanmälan har gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 63, 2017-05-03 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår ett tillägg till beredningens beslut om att nämnden ser 
alvarligt på det som hänt och ge förvaltningen i uppdrag att återkoppla till 
skolornas mellan och högstadier om konsekvenserna att ge sig på 
livräddningsutrustning. 
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 Bowlingalliansen  

 
 

 

 
Bowlinghallen – Reparation av bowlingmaskiner 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att an-

slå 13 000 kr utöver tidigare anslagna 5 000 kr till service, till en ny box 
till bowlingmaskinerna. Kostnaden tas ur kontot för bowlingverksam-
het.  

2. Hyreskostnaden för bowlinghallen höjs from 2017-07-01 från 75 000 kr 
till 80 000 kr/år. Anledningen är ökade lokalkostnader. 

3. Nämnden har i investeringsbudget 2018-2022 begärt 500 tkr till nya 
bowlingmaskiner.  

4. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta fastighetsenheten och tillse att 
utlovade åtgärder i hallen vad gäller bl.a. ventilation genomförs.  

 
Ärendebeskrivning 
En faktura på cirka 25 000 kr har kommit in till kommunen från bowlingal-
liansen gällande service arbete på 5 000 kr och en box till bowlingmaski-
nerna ca 20 000 kr.   
 
Representanter från Bowlingalliansen närvarar vid sammanträdet med be-
redningen för att informera och diskutera om bowlingverksamheten, service, 
hyreskostnader och framtida investeringsförslag. 
 
Beredningen beslutade 2016-09-21 att uppdra till förvaltningen att kontakta 
fastighetsägaren för hantering av inomhustemperaturen. Några åtgärder har 
inte vidtagits och inomhusklimatet är ett stort problem för både personal och 
besökare.  
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 056, 2017-05-03 
Bowlingalliansen faktura 2017-02-28 
Kultur- och fritidsnämndens beredningsutskott protokoll 109, 2016-09-21 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens för-
slag och finner det antaget.  
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 Skillingaryds Frisksportklubb  

Andreas Pallander 
 

 

 
Skillingaryds Frisksportklubb med UnitedSkillsCrick-
etClub – Ansökan om integrationsbidrag 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anslå 20 000 kr till föreningen 

Skillingaryds Frisksportklubb med UnitedSkillsCricketClub för utrust-
ning till projektet med ensamkommande ungdomar.  

2. Anslaget anslås ur kontot för integrationsverksamhet och betalas ut så 
snart kostnaden kan styrkas med t.ex. en faktura. 

 
Reservation  
Lars Seger (M) reserverar sig mot beslutet med motivering att han inte anser 
att verksamheten handlar om integration.  
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har fått in en ansökan om integrationsbidrag 
från Skillingaryds Frisksportklubbs Cricket lag.  
 
Föreningen ansöker om 20 000 kr till utrustning till spelarna för cricket la-
gets spelare som består i huvudsak av ensamkommande ungdomar.  Nu äm-
nar laget spela i division 3 och planerar även matcher på hemmaplan och 
behöver ekonomiskt stöd till nödvändig utrustning. 
 
Samverkan sker mellan Skillingaryds FK, HVB verksamheten, företagssek-
torn, skolor, kyrkor, övriga föreningar och även lokala pensionärsförening-
ar.  
 
Beredningen beslutade 2017-05-03 att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka mer kring ansökan och redovisar för nämnden den 17 
maj.  
 
Förvaltningen redovisar kring samarbetspartners och detaljer som nämns i 
ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 57, 2017-05-03 
Skillingaryds Frisksportklubbs ansökan 2017-04-06 
 
Beslutsgång 
Tuula Ingner (S) föreslår att nämnden beviljar 20 000 kr.  
Lars Seger (M) Yrkar avslag på ansökan med motivering att han inte anser 
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 Skillingaryds Frisksportklubb  

Andreas Pallander 
 

 

att verksamheten handlar om integration.  
 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut Ingners förslag om 
beviljande av 20 000 kr och Segers förslag om avslag till beviljande av bi-
drag.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritids-
nämnden bifaller Ingners förslag. 
 
Lars Seger reserverar sig mot beslutet.  
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Kultur- och fritidsnämnden – Inbjudan till kulturpolitisk 
mötesplats 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att anmäla Lars Seger och Serif 
Yusufovic till kulturpolitisk mötesplats 14 juni.  

 
Sammanfattning av ärendet  
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en inbjudan till kulturpolitisk 
mötesplats 14 juni på Kulturhuset Spira i Jönköping. 
 
Temat för dagen är remissutgåvan av regional kulturplan 2018-2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 059, 2017-05-03 
 
Beslutsgång 
Lars Seger (M) och Serif Yusufovic (S) anmäler intresse. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att 
nämnden utser Seger och Yusufovic som representanter för Vaggeryds 
kommun.  
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Kultur- och fritidsnämndens junisammanträde 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att titta 
på möjlighet att ha junisammanträdet på Vandalorum i Värnamo och lämnar 
över till beredningen att besluta om ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Förvaltningen tar upp frågan angående om val av plats för sammanträdet i 

juni. 
 
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 062, 2017-05-03 
 
Beslutsgång 
Tuula Ingner (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att titta på möjlighet 
att ha junisammanträdet på Vandalorum i Värnamo och lämnar över till 
beredningen att besluta. 
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Ingners förslag och 
finner det antaget. 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut som företecknats i 
protokoll den 17:e maj 2017, § 061. 
 
Ärendebeskrivning 
De delegationsbeslut som fattats under perioden 2017-01-04  till och med 
2017-05-01 redovisas för nämnden. 
 
Bidrag 
Lokala aktivitetsstödet dnr 2017/003 
 
Lotteritillstånd 
Registering LL § 17  dnr 2017/004 
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Delgivningar 
 
1. Kommunfullmäktige dnr KS 2014/210, § 053, 2017-04-24 – Motion-

Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats! 
2. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/110, § 054, 2017-04-24 – Revisions-

berättelse för 2016 – Beviljande av ansvarsfrihet 
3. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/007, § 055, 2017-04-24 – Årsredo-

visning och bokslut avseende verksamhetsåret 2016 för Vaggeryds 
kommun och kommunkoncern 

4. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/071, § 056, 2017-04-24 – Miljöre-
dovisning 2016 för Vaggeryds kommun 

5. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/006, § 064, 2017-04-24 – Val av ny 
ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i socialnämnden för 
återstående del av mandatperioden 2015-2018 (fyllnadsval efter Björn 
Karlsson (MP)) 

6. Kommunfullmäktige dnr KS 2017/006, § 056, 2017-04-24 – Val av ny 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden för återstående del av mandatpe-
rioden 2015-2018 (fyllnadsval efter Mikael Anderberg (MP)) 

7. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/032, § 049, 
2017-05-03 – Kulturhelgen 2018 

8. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/030, § 058, 
2017-05-03 – Hembygdsrådet – Förslag om höjt verksamhetsbidrag 

9. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/083, § 059, 
2017-05-03 – Översyn av föreningsbidrag 

10. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/037, § 060, 
2017-05-03 – NBV – Ansökan om bidrag till utbildningsresa  

11. Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/051, § 064, 
2017-05-03 – Presidieträff för fritidsnämnder i Jönköpings län 

12. Konstutskottet – 2:a träffen ang. utsmyckning Hjortsjöskolans paviljong 
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Rapporter     
A) Tommy Ottosson rapporterar om läget på Movalla IP.  
B) Kultur- och fritidsförvaltningen rapporterar  

- Om den Nationaldagen  
- Avfuktningen Movalla och anbudsförfarandet pågår. 
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Övriga frågor  
 
A. Tuula Ingner (S) angående fritidsguiden och skrivelsen i årets 

fritidsguide. 
 

Beslut 
Ordförande informerar om skrivelsen.  

 
B. Tuula Ingner (S) tar upp ändringar av tidigare beslutade tider för kultur- 

och fritidsnämnden sammanträden.  
 
Beslut 
Frågan kommer att beaktas vid framtida planeringar av sammanträde.  
 

C. Jan Gustavsson (S) problem med handlingarna som skickas till 
surfplattorna.  
 
Beslut 
Kallelser ska skickas per epost. 
 

D. Jan Gustavsson tar upp skrivelse från 2013 från Länsmuseet  
om bidrag på 5 000 kr om gästgiveri och skjutväsende i Jönköpings län 
 
Beslut  
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka vad som hände kring boken 
och återkoppla till nämnden.  

 
  


