
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Jan Gustavsson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-27
Datum för anslags 
uppsättande

2018-07-05 Datum för anslags 
nedtagande

2018-07-26

Protokollet omfattar §§92-117

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)
Jan Gustavsson (S)
Lars Ljungqvist (KD)
Sverker Bernhardsson (C)
Lars Seger (M)
Tommy Ottosson (S)
Mikael Anderberg (MP)
Hillevi Andersson (C)  ersätter Tuula Ingner (S) (vice ordförande)
Carl Johansson (M)  ersätter Jan Sjögren (SD)

Övriga närvarande Göran Svensson (Kultur- och fritidsförvaltningschef)
Beata Vilkhed (Kultur- och fritidsnämndens sekreterare)
Helen Bengtsson-Carlström (Verksamhetsansvarig barn- och 
utbildningsförvaltningen) §96
Tommy Wallin (Chefen för öppna ungdomsverksamheten) §96

Utses att justera Jan Gustavsson
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§92 Godkännande av dagordning
§93 Budget - Effektiviseringskrav för kulturskolan och sim- och sporthall
§94 Biblioteksverksamhet - Riskanalys av effektiviseringkrav
§95 Bemanning och öppettider vid Skillingaryds bibliotek
§96 Fritidsklubbar för barn och ungdomar mellan åldern 10-12
§97 Skateparken i Skillingaryd - Ansvar för skateparken

§98
Kulturskolan - Ansökan om återbesättande, förstärkning, sammanslagning av 
stråkpedagogtjänst

§99 Kulturskola - Lokaler i Skillingaryd
§100 Bibliotek - Återbesättande av tjänst
§101 Bibliotek - Återbesättande av tjänst som bibliotekschef
§102 Digital föreningsplattform
§103 Idrottsplatserna – Utredning av driftsformen
§104 Movalla IP - Investeringsbidrag
§105 Movalla IP - Tennisbanorna
§106 Equmenia Vaggeryd – Ansökan om bidrag till Torpaliv 2018

§107
Tofteryds-Hagshults hembygdsförening – Förlängning av hyra för arkivutrymmen för 
Joel Anderssons samlingar

§108
Bondstorps Samhällsförening och Bondstorps idrottsförening - Anhållan om enkel 
utomhus dusch till kommunala badplatsen vid Rasjön, Bondstorp

§109
Lars Seger (M) - Förslag om införande av förlustgaranti vid evenemang till föreningar 
och organisationer

§110
Lars Seger (M) - Förslag om fördelning av investeringsmedel 400 000 kr till 
idrottsplatserna

§111 Tekniska kontoret - Samråd kring cykling i och kring Hok
§112 Motion - Kulturskola för alla
§113 Kulturplan 2018-2020 för Vaggeryds kommun
§114 Kulturunderstöd rehabilitering
§115 Delgivningar
§116 Rapporter & Information om pågående ärenden
§117 Övriga frågor
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§92

Godkännande av dagordning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Följande dagordning godkänns av nämnden.

Strukna ärenden

- Ungdomsstrategi för den öppna ungdomsverksamheten

- Kulturens roll i en föränderlig värld

4 / 45



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§93

Budget - Effektiviseringskrav för kulturskolan och sim- och 
sporthall (KFN 2018/010)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och nya taxor godkännes 
enligt kulturskolans och sim- och sporthalls förslag.

Taxorna gäller fr.o.m. 1 juli 2018 enligt bilaga.

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 beslutar 2018-05-08 om följande inriktning på 
effektiviseringskravet:

- Samtliga verksamhet åläggs ett effektiviseringskrav på 0,5 %. Detta kan genomföras som 
intäktsökningar eller som kostnadsminskningar. Total effektivisering 151 000 kr.

- Anslaget till verksamheten Kultur på recept reduceras med 35 000 kr

- Halvering av anslaget till annonskostnader på Skillingaryd.nu med 12 000 kr

- Minskade anslag till studieförbundens kontantbidrag med 80 000 kr och studieförbundens 
lokalbidrag med 23 000 kr.

Slutligt ställningstagande till effektiviseringskravens genomförande och fördelning fattar 
nämnden beslut om efter det att kommunfullmäktige beslutat om budgetramarna för 2019.

Slutligen godkänner nämnden redovisade förslag till nya verksamhetsbehov för perioden 
2019-2022.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 94, 2018-06-15
 Taxor och avgifter, reviderad 2018-06-27

Expedieras till 

Kulturskolan

Sim- och sporthall
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§94

Biblioteksverksamhet - Riskanalys av effektiviseringkrav (KFN 
2018/010)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för genomförd analys och beslutar enligt beredningens 
förslag att godkänna redovisningen.

Under hösten 2019 kommer verksamheten att följas upp och utvärderas.

Sammanfattning

Bibliotek har fått i uppdrag att göra en riskanalys utifrån kommunfullmäktiges 
effektiviseringskrav av indragen tjänst i Skillingaryds bibliotek vilket innebär en 
verksamhets- och organisationsförändring för biblioteken i Vaggeryds kommun.

Riskanalysen redogör konsekvenser för verksamheten med minskad personal och har gjorts 
mellan arbetsgivaren och fackligt ombud.

MBL förhandlingar har genomförts med fackliga representanter. Från fackligt framförs oron 
över att riskerna, som framgår av analysen, kommer att påverka personalens allmäntillstånd 
negativt. 

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 120, 2018-06-20
 Riskanalys pga indragen tjänst.docx

Expedieras till 

Bibliotek
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§95

Bemanning och öppettider vid Skillingaryds bibliotek (KFN 
2017/100)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och bibliotekets reviderade 
öppettider i Skillingaryd godkänns av nämnden.

De nya öppettiderna innebär att Skillingaryds bibliotek kommer att ha en förändrad service 
under 15 timmar i veckan för allmänheten. Den förändrade servicen innebära 
målgruppsöppet  som är stängt för allmänheten på förmiddagar och fokus på uppsökande 
verksamhet mot barn och unga. Biblioteket i Skillingaryd har även meröppet. 

De förändrade öppettiderna tillämpas fr.om. 2018-10-01.

Sammanfattning

En heltidstjänst vid Skillingaryds bibliotek försvinner på grund av besparingskrav i och med 
befattningshavarens pensionsavgång.

Bibliotekschefen Lo Claesson närvara beredningens sammanträde 2018-01-10 och redovisar 
förslag till ny organisation utifrån besparingskraven.

De nya öppettiderna innebär att Skillingaryds bibliotek kommer att ha en förändrad service 
under 15 timmar i veckan för allmänheten. 

Den förändrade servicen innebära målgruppsöppet  som är stängt för allmänheten vissa 
förmiddagar och fokus på uppsökande verksamhet mot barn och unga. Målgruppsöppet 
innebär att biblioteket är bokningsbart specifika timmar i veckan med stöd från 
bibliotekarie för olika gruppverksamheter t.ex. förskola, skola, pensionärsgrupper, 
studiecirklar, föreningsträffar m.m.

Biblioteket i Skillingaryd har även meröppet. 

Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för allmänheten som har anmält sig till 
biblioteket som meröppetanvändare alla dagar mellan kl.7-22. Att vara meröppetanvändare 
betyder att användaren är behörighet att komma in på biblioteket utanför  och under ordinarie 
öppettider för att ta del av bibliotekets olika utbud. Behörighet ansöks på biblioteket.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beredningen beslutade 2018-06-20 att ge förvaltningen i uppdrag att MBL förhandla utifrån 
de nya öppettiderna och de verksamhetsförändringar som det medför och redovisa för 
nämnden den 27 juni.

Beslutsgång

Förvaltningen redovisar MBL förhandlingarna kring de nya öppettider och nämnden för 
dialog kring ärendet.

Ordförande föreslår redaktionella ändringar i beredningens förslag till beslut.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 119, 2018-06-20
 Bemanning och öppetttider Skillingaryds bibliotek
 Förslag till ändrade öppettider fr.docx

Expedieras till 

Bibliotek
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§96

Fritidsklubbar för barn och ungdomar mellan åldern 10-12 (KFN 
2018/065)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden  tackar för informationen och godkänner för sin del av projektet 
under hösten 2018. 

Projektet utvärderas och redovisas för nämnden vid årsskiftet.

Sammanfattning

Verksamhetsansvarig för barn- och utbildningsförvaltningen Helen Bengtsson-Carlström och 
chefen för öppna ungdomsverksamheten Tommy Wallin närvarar sammanträdet för att 
redovisa kommande samarbetsprojekt för hösten 2018 gällande fritidsklubbar efter skoltid för 
ungdomar mellan ålder 10-12.

Syftet med projektet är att göra en attraktiv verksamhet för barn och ungdomar i Vaggeryds 
kommun. Att fånga upp elever/ungdomar tidigt. Använda skolans och öppna 
ungdomsverksamhetens kompetenser på ett sätt som gynnar elever/ungdomar. Att hitta 
synergier mellan verksamheter samt att ta vara på båda resurserna på bästa sätt.

Ett gott samarbete mellan verksamheterna ger barn och ungdomar ett gemensamt ansvar för 
våra barn och ungdomar, ett skyddsnät, ökad måluppfyllelse och förebygger den ökade 
psykiska ohälsan bland barn och ungdomar.

Målet med Fritidsklubben är att ha öppet alla skoldagar mellan kl.14:00-16:30 i den öppna 
ungdomsverksamhetens lokaler i Skillingaryd och Vaggeryd. 

Under hösten kommer projektet involverar sammanlagt 19 ungdomar i kommunen och starta 
upp med fritidsklubb en dag i veckan i Skillingaryd respektive Vaggeryd. Det finns planer för 
att starta fritidsklubb även i Hok.

Beslutsgång

Helen Bengtsson-Carlström och Tommy Wallin redovisar höstens projekt Fritidsklubbar för 
barn och ungdomar mellan 10-12.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Nämnden för dialog kring projektet.

Ordförande föreslår att nämnden tackar för informationen och godkänna projektet under 
hösten 2018 och att projektet utvärderas och redovisas för nämnden vid årsskiftet.

Expedieras till 

Barn- och utbildningsnämnden

Öppna ungdomsverksamheten
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§97

Skateparken i Skillingaryd - Ansvar för skateparken (KFN 2018/067)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att finansiering och kostnader 
för drift och skötsel av skateparken i Skillingaryd står den öppna ungdomsverksamheten för.

Beredningen får i uppdrag att i samband med arbetet med budget 2019 undersöka 
möjligheten att framtida kostnader för drift och skötsel av skateparken inte belastar den öppna 
ungdomsverksamheten.

Sammanfattning

Skadegörelse på skateparken på Slätten har inneburit höga kostnader av rengöring. 

Nämnden beslutade att finansiering av rengöring efter skadegörelse ska tas upp som enskilt 
ärende eftersom kostnaden belastar den öppna ungdomsverksamhetens budget.

Beslutsgång

Lars Seger (M) föreslår ett tilläggsförslag till beredningens förslag att nämnden ger 
beredningen i uppdrag att titta över budget 2019 för att framtida kostnader för drift och 
skötsel inte ska belasta den öppna ungdomsverksamhetens budget.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 106, 2018-06-15
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 78, 2018-05-23

Expedieras till 

Öppna ungdomsverksamheten
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§98

Kulturskolan - Ansökan om återbesättande, förstärkning, 
sammanslagning av stråkpedagogtjänst (KFN 2018/070)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kulturskolechefens förslag om att få återbesätta en 
tjänst som stråkpedagog på 75-100% inom ramarna för driftsbudgeten.

Nämnden poängterar vikten av att bild- och formverksamheten finns kvar och är igång under 
hösten 2018.

Sammanfattning

Kulturskolan har aktualiserat att violinpedagogtjänsten på 55% är entledigad fr o m 9 augusti 
2018 då nuvarande tjänsteman har sagt upp sig från sin tjänst. I tjänsten har undervisning 
inom violin och orkester-/ensembleledning ingått.

Utöver violinpedagogtjänsten blir en 20 % tjänst öppen inom celloverksamhet och 25 % inom 
bildverksamhet.

Kulturskolschefen föreslår att de tjänster som är idag obemannade sätts ihop till en 75- 100% 
och att bildundervisningen gör uppehåll i ett år och erbjuda 25% tiden till en stråkpedagog på 
heltid i Kulturskolan.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 99, 2018-06-15
 Ansökan om återbesättande-förstärkning-sammanslagning av stråkpedagogtjänst

Expedieras till 

Kulturskolan
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 
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§99

Kulturskola - Lokaler i Skillingaryd (KFN 2018/066)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tackar för informationen kring kulturskolans lokaler på 
Fågelforsskolan.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har aktualiserat behovet av de lokaler som Kulturskolan 
disponerar på Fågelforsskolan sedan skolan byggdes om 1997.

Kulturskolan har haft tillgång till utrymmen på andra våning. En gemensam avsiktförklaring 
upprättades 1997 mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden som 
reglerar parternas ansvar.

Förvaltningschefen informerar om att kulturskolan kommer att byta till andra lokaler för 
verksamheten. De nya lokalerna förblir kvar i samma byggnad men på annan plats. 

Beslutsgång

Förvaltningschefen informerar om nuvarande läget kring lokalerna på Fågelforsskolan.

Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande föreslår nämnden att godkänna informationen.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 98, 2018-06-15
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§100

Bibliotek - Återbesättande av tjänst (KFN 2018/075)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att tjänsten som bibliotekarie 
återbesätts enligt bibliotekschefens begäran.

Sammanfattning

Ungdomsbibliotekarie Ida Stenmark har sagt upp sin tjänst. Sista anställningsdag är 2018-09-
07. Tjänsten behöver återbesättas, men inriktningen av tjänsten ändras till Bibliotekarie med 
ansvar för verksamhet för barn och unga. Placering: Vaggeryd.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 118, 2018-06-20
 Återbesättande av tjänst

Expedieras till 

Bibliotek
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§101

Bibliotek - Återbesättande av tjänst som bibliotekschef (KFN 
2018/080)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsten som bibliotekschef återbesätts.

Nämnden utser presidiet och förvaltningschefen att ingå i rekryteringsprocessen.

Sammanfattning

Nuvarande bibliotekschef har lämnat in sin avskedsansökan med hänvisning till 
pensionsavgång från och med årsskiftet 2018/2019.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefen informerar om bibliotekschefens pensionsavgång.

Ordförande förslår att rekrytering av återbesättningen av bibliotekschefen påbörjas omgående 
och att nämnden utser presidiet och förvaltningschefen att ingå i rekryteringsprocessen  i 
återbesättande av tjänsten som bibliotekschefen.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut ordförandes förslag och finner dem 
antagna av nämnden.
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§102

Digital föreningsplattform (KFN 2017/109)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge beredningen i uppdrag att träffa 
representanter för Destination Jönköping och kultur- och fritid Jönköping 
för vidare diskussion kring föreningsplattformen.

Nämnden ger beredningen mandat att besluta om den fortsatt arbetsgången inom projektet.

Reservationer

Lars Seger (M) reserverar sig mot beslutet.

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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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

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 sammanträdet 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

Förvaltningschefen informerar om nuvarande läge kring föreningsportalen.

Nämnden för dialog kring ärendet.

Jan Gustavsson (S) förslår att beredningen får i uppdrag att träffar leverantör och kultur- och 
fritid Jönköping för vidare information kring föreningsplattformen samt att nämnden ger 
beredningen mandat att besluta om den fortsatt arbetsgången inom projektet.

Lars Seger föreslår att företaget bjuds in till nämndens sammanträde i augusti och därefter 
träffa Jönköpings kultur- och fritid i Jönköping.

Ordförande ställer förslagen motvarandra Gustavssons förslag för Ja och Segers förslag för 
Nej och finner Gustavssons förslag taget av nämnden.

Lars Seger reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 95, 2018-06-15
 Kultur- och fritidsnämndens beredning protokoll 77, 2018-05-09
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-03
 Avtal _utkast_20180615.docx
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§103

Idrottsplatserna – Utredning av driftsformen (KFN 2018/079)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anlita, Stefan Lund Värnamo, till uppdraget att utreda 
alternativa hållbara driftsformer för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillfrågas om att vara delaktiga i utredningsprocessen. 

Nämnden avsätter en delsumma på 50 000 kr till  det inledande utredningsarbetet. Anslaget 
anvisas dels ur kontot till nämndens förfogande dels inom ramen för kontot till idrottsplatser.

Sammanfattning

Nämnden fattade vid sammanträdet den 7 mars beslut om att låta utreda alternativa och 
hållbara driftsformer för idrottsplatserna Movalla IP och Vaggeryds IP. Ett utredningsuppdrag 
som är svårt och sannolikt tidskrävande.

Inriktningen för utredningen är att den skall utföras av en extern utredare och sakkunnig inom 
verksamhetsområdet.

Avsikten är att dela in utredningen i avsnitt med avrapporteringar efter varje avsnitt.

Delområden;
A. Framtagande av utredningsuppdrag tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott
B. Dialogmöten med olika intressegrupper och sammanställning av lämnade förslag och 
synpunkter.
C. Framarbetande av några hållbara driftsformer med tillhörande konsekvens- och 
riskanalyser.
D. Sammanställning av slutrapport som överlämnas för politisk behandling.

Eftersom utredningen är omfattande och tidskrävande så kommer kostnaden för utredningen 
bli relativt hög. En exakt kostnad är svår att ange eftersom tidsåtgången är svårbedömd.
Av den anledningen föreslås att utredningen delfinansieras.

Kostnaden för etapp 1 gällande områden A och B uppskattas till 50-75 000 kr.
Kostnaden kan finansieras med 40 000 kr inom ramen för anslaget till idrottsplatser och 
resterande del ur kontot till nämndens förfogande.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Som utredare föreslås f.d. tekniske chefen i Värnamo kommun Stephan Lund, som har 
mångårig erfarenhet och nödvändiga kunskaper inom verksamhetsområdet idrottsplatser

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande föreslår om tilläggsförslag att anslaget anvisas dels ur kontot till nämndens 
förfogande dels inom ramen för kontot till idrottsplatser.

Ordförande konstaterar att det finns ett tilläggsförslag till beredningens förslag och finner 
båda antagna.

 

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 102, 2018-06-15
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-21
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 27, 2018-03-07

Expedieras till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§104

Movalla IP - Investeringsbidrag (KFN 2018/012)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och godkänner en begäran 
från Föreninen Movalla IP om 48 000 kr till ny sparklist till sarg i ishallen. Anslaget 
finansieras inom ramen för investeringsbudgetens konto för idrottsplatser.

Sammanfattning

Interimsstyrelsen för Föreningen Movalla IP har begärt investeringsmedel  för inköp och 
utbyte av sparklist till sargen i ishallen.

Kostnaden för ny sparklist är 48 000 kr.

Nämnden har under år 2018 beviljat föreningen Movalla 160 000 kr till servicearbetet och 
125 000 kr till en ny isfräs.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 103, 2018-06-15
 Movalla IP faktura investeringsbudget

Expedieras till 

Movalla IP

23 / 45



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 
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§105

Movalla IP - Tennisbanorna (KFN 2018/071)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och anslår 20 000 kr inom 
ramen för budgeten för Movalla idrottsplats för iordningställandet av tennisbanorna inför 
säsongen 2018.

Reservationer

Lars Seger (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till  likställighetsprincipen.

Sammanfattning

Föreningen Movalla IP har tagit över ansvaret under året 2018 att iordningställa 
tennisbanorna i anslutning till idrottsplatsen.

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 25 000 kr för oförutsedda utgifter till idrottsplatserna.

Vaktmästaren på idrottsplatsen har ägnat cirka 40 timmar för iordningställandet av 
tennisbanorna som nu är i bruk för säsongen.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

Lars Seger (M) föreslår avslag till pengar för i iordningställande av tennisbanorna i anslutning 
till idrottsplatsen.

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

Lars Seger reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 97, 2018-06-15

Expedieras till 

Movalla IP
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§106

Equmenia Vaggeryd – Ansökan om bidrag till Torpaliv 2018 (KFN 
2018/047)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och beviljar Equmenia 
Vaggeryd 15 000 kr till 2018 års Torparliv på Skomakarbygget. 

Bidraget är grundat på två veckors verksamhet och under förutsättning att arrangemanget 
genomförs i den omfattning som framgår av ansökan.

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

Bidraget anslås ur kontot specialbidrag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har fått en skrivelse från Equmenia Vaggeryd (tidigare SMU i 
Vaggeryd) med en begäran om bidrag till dagkoloni-verksamheten Torparliv på 
Skomakarbygget utanför Vaggeryd.

Föreningen har för avsikt att ordna dagkoloni under vecka 26-27 då för barn som avslutat 
årskurserna 1 – 3. Det finns plats för 45 barn till verksamheten. Anmälningsavgiften är 590 
kr.

Kostnaden för två veckors verksamhet beräknas till cirka 50 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden remitterade 2018-0ä5-23 ärendet tillbaka till beredningen för att 
titta över möjligheten att höja årets bidragssumma.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

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

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 110, 2018-06-15
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-04
 Equmenia Vaggeryd ansökan 2018-03-12
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 078, 2017-06-28

Expedieras till 

Equmenia Vaggeryd
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§107

Tofteryds-Hagshults hembygdsförening – Förlängning av hyra för 
arkivutrymmen för Joel Anderssons samlingar (KFN 2017/120)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner att Tofteryds-Hagshults Hembygdsföreningen tar över 
hyreskontraktet gällande arkivlokal i fastigheten Nålen 13, Hantverkargatan 20 i Skillingaryd. 

Hyreskontraktet sägs upp senast 2018-09-30 och överlåts till hembygdsföreningen fr.om. 
2019-07-01.

Förvaltningen får i uppdrag att bidrar med stöd kring övertagandet med hänvisning till att 
hembygdsföreningen är villiga att ta över kontraktet. 

Tofteryds-Hagshults Hembygdsförening är välkomna att ansöka om lokalbidrag för lokalen. 

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2012-06-27 att ta över hyresavtalet mellan Vaggeryds 
kommun och Tofteryds-Hagshultshembygdsförening gällande arkiv och kontorlokal i 
fastigheten Nålen 13, Hantverkargatan 20 i Skillingaryd.

Nu gällande avtalstid gäller t.o.m. 2019-07-01 och vid uppsägning måste kontraktet sägas upp 
9 månader innan.

Tofteryds-Hagshults Hembygdsförening har fått förfrågan om att ta ställning till om 
övertagandet av kontraktet med hänvisning till nämndens princip att ägare till arkivet ska stå 
för hyreskontraktet.

Beslutsgång

Förvaltningen redovisar Tofteryds-Hagshults hembygdsförenings yttrande.

Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande föreslår utifrån nämndens dialog att godkänna att Tofteryds-Hagshults 
Hembygdsförening tar över hyreskontraktet gällande arkivlokal i fastigheten Nålen 13, 
Hantverkargatan 20 i Skillingaryd. Hyreskontraktet sägs upp senast 2018-09-30 och överlåts 
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Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

till hembygdsföreningen fr.om. 2019-07-01. Förvaltningen får i uppdrag att bidrar med stöd 
kring övertagandet med hänvisning till att hembygdsföreningen är villiga att ta över 
kontraktet. Tofteryds-Hagshults hembygdsförening är välkomna att ansöka om lokalbidrag 
gör lokalen. 

Sverker Bernhardsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 108, 2018-06-15
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 91, 2018-05-23
 Tofteryd-Hagshults Hembygdsförenings yttrande 2018-06-25

Expedieras till 

Tofteryds-Hagshults Hembygdsförening
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§108

Bondstorps Samhällsförening och Bondstorps idrottsförening - 
Anhållan om enkel utomhus dusch till kommunala badplatsen vid 
Rasjön, Bondstorp (KFN 2018/068)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden är beredd att anslå medel till material för uppförande av en dusch 
vid badplatsen i Rasjön. Detta under förutsättning om att de sökande föreningarna är villig att 
stå för arbetet att uppföra duschen.

Förvaltningen får i uppdrag att kontakta berörda föreningar för att hitta en möjlig lösning för 
installering av en dusch.

Sammanfattning

Samhällsföreningen i Bondstorp oh Bondstorps idrottsförening har lämnat in en skrivelse till 
nämnden gällande installering av en enkel utomhusdusch i den kommunala badplatsen vid 
Rasjön, Bondstorp.

Badplatsen har under flera år haft problem med vattenloppor som sprids av sjöfåglar som 
leder till klåda om badgästen inte duschar av sig direkt efter bad. Det finns möjligheter till 
anslutning till kommunalt vatten i närheten av badplatsen.

Nämnden har avsatta pengar på ca: 150 000 kr till en avloppsansluten toalett.

Beredningen gav förvaltningen i uppdrag 2018-06-15 att kontakta Bondstorps 
Samhällsförening för att hitta en möjlig lösning för installering av en dusch och återkomma 
till nämndens sammanträde den 27 juni för mer information.

Beslutgång

Förvaltningen redogör kring ärendets gång.

Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande föreslår att utifrån nämndens dialog att nämnden avsätter pengar till material och 
installering av en dusch med förutsättning om att föreningen kan tänka sig att stå för arbetet 
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och ger förvaltningen i uppdrag att kontakta Bondstorps Samhällsförening för att hitta en 
möjlig lösning för installering av en dusch.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 109, 2018-06-15
 Bondstorps Samhällsförening och Idrottsförenings skrivelse 2018-05-31

Expedieras till 

Bondstorps samhällsförening

Bondstorps idrottsförening

31 / 45



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§109

Lars Seger (M) - Förslag om införande av förlustgaranti vid 
evenemang till föreningar och organisationer (KFN 2018/061)

Beslut

Lars Segers förslag om ändring av nuvarande arrangemangsbidrag till förlustgaranti avslås av 
nämnden med hänvisning till att nämnden tidigare har beslutat om att inte ha förlustgarantin 
för arrangemang och evenemang. 

Ansökningar ska vara inne i god tid enligt tidigare beslut om riktlinjer för behandling av 
ärenden.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämndens ledamot Lars Seger (M) har lämnat in ett förslag till nämnden om 
att ändra nuvarande arrangemangsbidrag till en förlustgaranti för föreningar som anordnar 
arrangemang av olika slag. Bidragsändringen ska gälla fr o m 2019-01-01.

Regelverket för bidraget skulle innebära:

- Ansökan ska komma in i god tid till nämnden innan ett evenemang ägt rum.

- Enklare ekonomisk redovisning av evenemanget ska redovisas innan bidraget betalas ut.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande föreslår om tilläggsförslag till beredningens förslag med hänvisning till att 
nämnden tidigare har beslutat om att inte ha förlustgarantin för arrangemang och evenemang. 
Ansökningar ska vara inne i god tid enligt tidigare beslut om riktlinjer för handläggning av 
ärenden.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 111, 2018-06-15
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 KFN 2018/061 Motion - Införande av förlustgaranti vid evenemang till föreningar och 
organisationer
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§110

Lars Seger (M) - Förslag om fördelning av investeringsmedel 400 
000 kr till idrottsplatserna (KFN 2018/060)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden ser positivt till förslagets intentioner men med hänvisning till att 
nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för fördelningen av 
investeringsanslaget avslås Segers förslag om att låta föreningarna Movalla IP och Vaggeryds 
IP själva fördela det årliga investeringsanslaget på 400 000 kr. 

Förvaltningen får i uppdrag att påminna föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP om att de 
årliga investeringsmedlen fördelas 2 gånger per år enligt nämndens tidigare beslut.

Sammanfattning

Lars Seger (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att låta föreningarna Movalla 
IP och Vaggeryds IP att gemensamt förvalta och fördela det årliga investeringsbidraget på 400 
000 kr sense mellan. 

Skulle behov uppstå om ökade investeringsmedel får föreningarna inkomma med en 
låneansökan som nämnden får ta ställning till med en avbetalningsplan som andra  föreningar 
i kommunen.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande föreslår tillägg till beredningens förslag om att förvaltningen får i uppdrag att 
påminna föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP om att de årliga investeringsmedel 
fördelas 2 gånger per år enligt nämndens tidigare beslut.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 112, 2018-06-15
 KFN 2018/060 Idrottsplatserna - Fördelning av investeringsmedel 400 000 kr
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§111

Tekniska kontoret - Samråd kring cykling i och kring Hok (KFN 
2018/052)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden instämmer till samrådsunderlagets kända brister, behov och 
önskemål och poängterar vikten av att säkra cykelvägar till Hooks Herrgård, Lindevallens 
idrottsplats och att en gång- och cykel passage under väg 30 anordnas i Hoks tätort.

Nämnden föreslår ett tillägg till studien och det gäller cykelväg mellan Hok och Svenarum. 
Detta ur säkerhetssynpunkt, tillgänglighet- och folkhälsoperspektiv.

Sammanfattning

Tekniska kontoret, Vaggeryds kommun, genomför med stöd från teknikkonsulten Ramboll en så kallad 
åtgärdsvalsstudie med fokus på cykling i och kring Hok.

För att få en bättre bild över vilka behov och brister som boende och verksamma i Hok ser idag skickas ett 
samrådsunderlag ut till ett antal i och kring Hok.

Samrådsunderlaget innehåller en kort beskrivning av hur möjligheterna att cykla i och kring Hok ser ut idag, 
vilka målpunkter som finns samt vilka brister och behov som redan är kända. Denna beskrivning gör dock inte 
anspråk på att vara komplett utan den behöver kompletteras med synpunkter från boende och verksamma i Hok. 

De huvudsakliga frågor som nämnden ska ta ställning till utifrån ett fritidsperspektiv är:

 Vilka är de huvudsakliga bristerna och behoven vad gäller infrastruktur för cykling i och kring Hok? 
 Vilka är de viktigaste målpunkterna för cyklister i och kring Hok?

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

Jan Gustavsson (S) föreslår tillägg till beredningens förslag att nämnden föreslår om tillägg i 
åtgärdsvalsstudien att det anläggs en cykelväg mellan Hok och Svenarum ur 
säkerhetssynpunkt, tillgänglighet och folkhälsoperspektiv.

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

Beslutsunderlag
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 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 123, 2018-06-20
 KFN 2018/052 Tekniska kontoret - Samråd kring cykling i och kring Hok
 KFN 2018/052 Tekniska kontoret - Samråd kring cykling i och kring Hok

Expedieras till 

Tekniska kontoret
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§112

Motion - Kulturskola för alla (KFN 2018/055)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förslag från beredningen och yrkar bifall till 
motionen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har tagit emot en remiss från kommunstyrelsen en motion 
gällande Kulturskola för alla.

Fullmäktigeledamöterna Tuula Ingner (S) och Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion 
daterad 2018-02-08 med förslag att kulturskolan får i uppdrag att ta reda på hur fler barn och 
ungdomar ska kunna delta i kulturskolans verksamhet. 

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 113, 2018-06-15
 Remiss från kommunstyrelsen

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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§113

Kulturplan 2018-2020 för Vaggeryds kommun (KFN 2017/049)

Beslut

Kulturplan 2018-2020 för Vaggeryds kommun godkänns för remissutskick.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden behöver ta ställning till ett antal delar i den kommande kulturplan 
för 2018-2020 som ska skickas ut på remiss.

Under nämndens sammanträde 2018-06-27 kommer nämnden arbeta med fyra olika områden 
i kulturplanen med kopplade frågeställningar som bygger på kulturting 2016 och 2018.
Varje område och frågeställning finns beskrivna i utkastet för kulturplanen.

Fyra områden och frågeställningar:
Lokala kulturpolitiska mål – Godkänner nämnden tre lokala kulturpolitiska mål kopplade till 
de nationella och regionala kulturpolitiska mål?

Lokala kulturpolitiska prioriteringar - Godkänner nämnden fyra lokala kulturpolitiska 
prioriteringar kopplat till de regionala kulturpolitiska prioriteringarna?

Efterfrågade behov utifrån kulturpolitiska prioriteringar - Vilka behov ska kulturplanen bygga 
på under de kulturpolitiska prioriteringarna?

Fokusområden utifrån kulturpolitiska prioriteringar - Vilka fokusområden ska ingå i de 
kulturpolitiska prioriteringarna?

Beslutsgång

Förvaltningen redovisar förslag till kulturplan för nämnden.

Nämnden för dialog kring fyra områden och frågeställningar.

Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner de tre lokala kulturpolitiska mål kopplade 
till de nationella och regionala kulturpolitiska mål och finner dem antagna av nämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner de fyra lokala kulturpolitiska prioriteringar 
kopplat till de regionala kulturpolitiska prioriteringarna. Ordförande konstaterar att barn och 
ungdomsperspektivet ska stå först då det är det primära målet för kultur- och fritidsnämnden. 
Carl Johansson (M) föreslår ändring av skrivelse av kulturell infrastruktur, stöd till 
professionella kulturskapare.

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

Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner angivna behov som kulturplanen ska bygga 
på under de kulturpolitiska prioriteringarna och finner dem antagna med redaktionella 
ändringar.

Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner de fokusområden ska ingå i de 
kulturpolitiska prioriteringarna och finner dem antagna med redaktionella korrigeringar.

Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner kulturplanen som helhet för remissutskick 
och finner kulturplanen antagen av nämnden.

 

 

 

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 115, 2018-06-15
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-21
 Kulturplan för Vaggeryds kommun 2018-2020
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§114

Kulturunderstöd rehabilitering (KFN 2018/073)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens information och ger förvaltningen i 
uppdrag att teckna avtal för Kulturunderstödd rehabilitering för hösten 2018.

Sammanfattning

Kulturunderstödd rehabilitering är riktat till personer i arbetsför ålder som är sjukskrivna med 
stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller smärta. Målet är att förbättra välbefinnandet 
såväl psykiskt, fysiskt och socialt för att efter avslutad rehabilitering kunna återgå i någon 
form av arbete, arbetsträning eller studier.

Kulturunderstödd rehabilitering genomförs i grupp om 6-9 deltagare. Gruppen deltar i olika 
kulturaktiviteter i 10 veckor med 2 aktiviteter per vecka. Dessa aktiviteter leds av 
kulturaktörer. Kulturaktiviteterna är sång/musik, drama/teater, dans/rörelse och eget skapande 
som till exempel att dreja, tova och måla. 

Gruppen tar också del av kulturupplevelser som till exempel att gå på konsert, teater, museum 
eller utställningar. 

 

Vaggeryds kommuns ansvar omfattar:

Kulturkoordinator anställs av kommunen och delad kostnad för varje KUR-grupp. 
Kulturunderstödd rehabilitering i Jönköpings län har en finansieringsmodell där Region 
Jönköpings län och respektive kommun delar på kostnaderna.

Region Jönköpings län ersätter Vaggeryds kommun med hälften av beräknad kostnad vilket 
innebär en kostnad för kommunen på 22 500 kr för genomförd KUR- grupp hösten 2018. Till 
denna kostnad kommer lönekostnader för kulturkoordinatoruppdraget.

Beslutsgång

Nämnden för dialog kring ärendet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande föreslår att nämnden godkänner förvaltningens informationen och ger 
förvaltningen i uppdrag att teckna avtal för Kulturunderstödd rehabilitering för hösten 2018.

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 116, 2018-06-15
 Avtal
 Avtal Gislaveds kommun och Region Jönköpings län 20180123.docx

Expedieras till 

Region Jönköpings län

Nadira Kilim
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§115

Delgivningar (KFN 2018/002)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning

Följande handlingar delges kultur- och fritidsnämnden.

 Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/074, § 96, 2018-06-15 - 
Badplatser Vaggeryds kommun

 Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/072, § 101, 2018-06-15 - 
Hjortsjöns camping - Skötsel av campingen 2018

 Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/062, § 104, 2018-06-15 - 
Bowlingalliansen - Byte av käglingrensningsmaskiner för bowlinghallen

  Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/110, § 105, 2018-06-15 - 
Aktivitetsplatser Vaggeryds kommun

 Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/050, § 107, 2018-06-15 - Yin 
Yang Rollspelsförening - Ansökan om bidrag till evenemanget Trolltyg på Sjöbo 
under Nationaldagen 6 juni

 Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/072, § 124, 2018-06-20 - 
Hjortsjöns camping - Skötsel av campingen 

 Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/12, § 122, 2018-06-20 - 
Nätverksresa inom projektet Createam

 Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2017/101, § 121, 2018-06-20 - 
Återremiss av biblioteksplan

 Movalla IP - Beställningsskrivelse - Renovering av kylkompressor

Beslutsunderlag
 Delgivningar juni
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§116

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

Sammanfattning

Michael Anderberg (MP) informerar om konstinköp som gjorts av konstutskottet under 
kulturhelgen 2018.

Sverker Bernhardsson (C) informerar om läget på Vaggeryds IP.

Förvaltningschefen informerar om nedskräpning på Hjortsjöns camping.
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§117

Övriga frågor (KFN 2018/004)

Sammanfattning

Jan Gustavsson (S) ställer frågan om muntlig redovisning kring projektet Sund Smart Stark 
Senior.

Förvaltningschefen föreslår att uppföljning kan göras med kommunens gruppledare för Sund 
Smart Stark Senior till nästa sammanträde.
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