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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§157 Idrottsplatserna - Nulägesrapportering gällande utredning av driftsformen
§158 Programbudget 2019
§159 Revidering av miljöprogram - Del 3 Handlingsplan
§160 Hjortsjöns camping - Den framtida driften
§161 Sim- och sporthall - Styrsystem till reningsanläggningen i Vaggeryds simhall
§162 Bibliotek - Revidering av taxor och avgifter
§163 Föreningen Movalla IP - Årsredovisning 2017
§164 Stadgar för Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse
§165 Medborgarförslag - Förbjud fiske från bryggan vid Hjortsjöns badplats

§166 Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok, Vaggeryds kommun, Jönköpings 
län

§167 Namnsättningen gäller ett nytt bostadsområde söder om Södra Park, i 
Vaggeryds tätort

§168 Namnsättning av nytt bostadsområde - Stödstorp 2:1, Västra strand Vaggeryd
§169 Bratteborgs Ryttarsällskap -  Förfrågan om bidrag för foder
§170 DHB Västra - Ansökan om bidrag till kurs- och aktivitetsprogram
§171 Sammanträdesdagar 2019
§172 Delgivningar
§173 Rapporter & Information om pågående ärenden
§174 Övriga frågor
§175 Konstutskottet - Utställning i samband med kommunfullmäktiges avslut
§176 Kulturforum 10 november
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§157

Idrottsplatserna - Nulägesrapportering gällande utredning av 
driftsformen (KFN 2018/079)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar Stefan Lund för redovisningen.
Nämnden beslutar att ge förvaltningen och utredare Stefan Lund uppdraget att ta fram en 
gränsdragningslista, arbetsmiljölista och att ansvarsområden ses över och justeras mellan 
kommun och föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP.
Avtalet mellan föreningarna och Vaggeryds kommun ska ses över och justeras.
En begäran lämnas till kommunstyrelsen om justering av delegationsordningen gällande 
tydlighet kring kultur- och fritidsnämndens uppdrag gällande ansvar för 
idrottsanläggningarna.

Sammanfattning
Stefan Lund redovisar en lägesrapport gällande idrottsplatsutredningen.

Beslutsgång
Stefan Lund redovisar en lägesrapport kring utredningen.
Nämnden för dialog kring ärendet och diskuterar kring nulägesåtgärder.
Ordförande konstaterar att nämnden har ett förslag till beslut gällande nulägesåtgärder 
gällande delegationsordning från kommunstyrelsen. Uppdrag till förvaltningen 
gällande ansvarsområden, gränsdragnings- och arbetsmiljölista samt avtals översikt mellan 
kultur- och fritidsnämnden och Föreningarna Movalla IP och Vaggeryds IP och finner dessa 
antagna av nämnden.

Expedieras till 
Föreningen Movalla IP
Föreningen Vaggeryds IP
Stefan Lund
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§158

Programbudget 2019 (KFN 2018/010)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och godkänner 
Programbudgeten 2019.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt att nämndens budgetram för år 2019 uppgår till 30 807 tkr. 
I denna ram ingår ett effektiviseringskrav på 302 tkr samt ett tillskott på 100 tkr till 
idrottsplatserna.
Effektiviseringskravet på 302 tkr uppnås genom riktade åtgärder på sammanlagt 198 tkr och 
återstoden 104 tkr genom en generell budgetminskning på merparten av nämndens olika 
verksamheter. De riktade åtgärderna innebär lägre bidrag till studieförbunden, höjda 
deltagaravgifter i kulturskolans verksamhet, avgiftshöjningar i sporthallarna för barn- och 
ungdomsverksamhet, minskade anslag till regionprojektet Kultur- under rehabilitering ( KUR 
) och slutligen minskade anslag till marknadsföring av nämndens verksamhetsområde.
Kultur- och fritidsnämnden ska framöver jobba för att även ungdomsverksamheten i 
Vaggeryd får ändamålsenliga lokaler. Barn- och unga är av högsta prioritet för nämnden där 
också jämställdhets-, förenings- och miljöfrågor står högt på listan.
I långtidsplanen för nämndens arbete finns en angelägen investering i den ålderstigna 
Vaggeryds simhall, där det finns ett stort behov av restaurering och ombyggnation. Förslaget 
till programbudget 2019 är MBL-förhandlat 2018-10-16.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.

Expedieras till 
Ekonomi

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 174, 2018-10-10
 Kultur-och fritidsnämndens programbudget 2019
 Budget 2019
 MBL protokoll 2018-10-16
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§159

Revidering av miljöprogram - Del 3 Handlingsplan (KFN 2018/096)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och förslag vad gäller 
revidering av miljöprogrammets handlingsplan enligt bilaga.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit handlingsplan för yttrande.
Handlingsplanen innehåller åtgärder som kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att 
genomföra för att uppnå beslutade miljömål som kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med 
de kommande 4 åren.
De åtgärder som kultur- och fritidsnämnden föreslås åta sig i sin helhet. Både nya, ändrade 
och borttagna åtgärder är förankrade med förvaltningschef och miljösamordnarna. 
Handlingsplanen föreslår 8 nya åtgärder där kultur- och fritidsnämnden specifikt ansvarar för 
att stödja 3 mål för ett rikt djur- och växtliv, grönhandlingsplan och säker strålmiljö. Säker 
strålmiljö handlar om att avveckla kommunala solarier vilket nämnden beslutade att avveckla 
2018-08-29 enligt paragraf 138. Övriga nya åtgärder är ett gemensamt ansvar mellan alla 
nämnder och styrelser.
18 åtgärder föreslås tas bort med bl.a. hänvisning till genomförda planer eller inte påbörjade 
med hänvisning till bl.a. andra projekt. Följande åtgärder som kultur- och fritidsnämndens har 
huvudansvar för föreslås tas bort i handlingsplanen.
Åtgärd 57 – Reglera temperaturen i bassängerna i Vaggeryds simhall var för sig
Åtgärd 71 – Utveckla och införa energibidrag till föreningsägda anläggningar
Åtgärd 72 – Ny belysning till elljusspåret i Vaggeryd.
Åtgärd 73 – Upprätta en energieffektiviseringsplan för Movalla och Vaggeryds IP

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

Expedieras till 
Miljösamordnare kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 163, 2018-10-10
 Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2018-10-10
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Tabell 1. Föreslagna åtgärder för Kultur- och fritidsnämnden i 

Del 3 Handlingsplan 

 
Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 

(4) Öka andelen 

miljöanpassade transporter 

Alla 

nämnder 

och styrelser 

Begränsad klimatpåverkan Reviderad sedan förra 

miljöprogrammet. Tydligare 

vad som ska utföras av 

förvaltningen, bl a vilka bilar 

som får köpas/leasas. Alla 

förvaltningar ska ha en 

utbytesplan. 

(10) Utreda utökning av den 

kommunala bilpoolen 

Tillägg KFN: 

Arbetsrelaterade  resor ska i 

första hand ske genom 

kollektivtrafik. 

Alla 

nämnder 

och styrelser 

Begränsad klimatpåverkan Reviderad sedan förra 

miljöprogrammet. 

Kommunstyrelsen har ansvar 

för utredningen, men alla 

förvaltningar ska delta med 

underlag gällande utökning 

av kommunal bilpool. 

(100) Utveckla och 

marknadsför miljöhörnorna 

Kfn Kommunikation 

och 

beteendeförändrin

g 

Reviderad i texten 

(2) (Tillägget till 

miljöprogrammet) 

Kommunala 

kulturmiljöunderlag och 

kulturmiljöprogram 

 

Tillägg KFN: 
Bör delas 
mellan tre 
parter 
KS/KFN/MOB 
 

Kfn 

God bebyggd miljö Följer med in i det reviderade 

miljöprogrammet 

 

Tillägg KFN: och följa 

kulturhistorisk utredning och 

en plan för hur 

kulturhistoriska och estetiska 

värden ska tas till vara och 

utvecklas, i enlighet med det 

nationella miljömålet god 

bebyggd miljö. 

(5) (Tillägget till 

miljöprogrammet) Fasa ut 

farliga kemikalier 

Mbn, Kfn, Tu Giftfri miljö Denna åtgärd får stå kvar 

men kommer att bli svår att 

nå om vi inte skaffar ett 

digitalt 

kemikaliehanteringssystem 

som hjälper oss att hålla reda 

på farliga ämnen på 

ämnesnivå. 

Resvaneanalys av 

tjänsteresor och 

arbetspendling 

Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Begränsad 

klimatpåverkan/Kommunikatio

n och beteendeförändring 

Ny åtgärd 

Digitalt 

kemikaliehanteringssystem 

Tu, VSBo, 

VEAB, Bun, 

Sn, Kfn 

Giftfri miljö Ny åtgärd 

Digital miljöutbildning Alla 

nämnder 

och 

Verksamhetsutveckling Ny åtgärd 
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 styrelser   

Förebygga avfall Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Verksamhetsutveckling Ny åtgärd 

Minska engångsprodukter Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Verksamhetsutveckling Ny åtgärd 

Öka kunskapen om 

allemansrätten 

Tu, Bun, 

Kfn 

Ett rikt djur- och växtliv Ny åtgärd 

Tillgängliggör friluftsliv och 

friluftsområden för fler 

Tu, Kfn Grön handlingsplan Ny åtgärd 

Avveckla kommunala 

solarium 

Kfn Säker strålmiljö Ny åtgärd 

Åtgärd tas bort enligt beslut 
KFN enligt 2018-08-29 
paragraf 138  

 
 
 
 

Tabell 2. Åtgärder som föreslås tas bort ur Del 3 Handlingsplan för Kultur- 

och fritidsnämnden 

 
Åtgärd Ansvar Stödjer mål Kommentar 

1. Utbilda för att 

miljöanpassa transporterna 

Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Begränsad klimatpåverkan Genomförd 

2. Utbilda i sparsam körning Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Begränsad klimatpåverkan Genomförd 

3. Mötas utan att resa Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Begränsad klimatpåverkan Ta bort, de tekniska 

förutsättningarna finns. Det 

handlar om 

beteendeförändring och detta 

ryms i den nya åtgärden 

Resvaneanalys av tjänsteresor 

och arbetspendling 

5. Minska miljöpåverkan 

från varudistributionen 

Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Begränsad klimatpåverkan Genomförd, innebörden finns 

kvar i ny åtgärd riktad till 

upphandlingsenheten. 

6. Miljöanpassa de privata Ks, Kfn, Begränsad klimatpåverkan Ej påbörjad, det fortsatta 
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transporterna till och från 

fritidsaktiviteter 

Tu  arbetet i projektet Hela 

RESAN kan förhoppningsvis 

ge stöd till en framtida 

liknande åtgärd 

23. Utreda 

kemikalieanvändning, nya 

metoder och tekniska 

lösningar 

Kfn Giftfri miljö En inventering har utförts och 

viss utfasning. Åtgärden 

bedöms inte komma längre 

utan att införskaffa ett digitalt 

kemikaliehanteringssystem. 

33. Öka tillgängligheten till 

skugga i offentliga miljöer 

för att minska riskerna för 

solskador 

Ks, Bun, 

Kfn, Mbn, 

Tu, VSBo 

Säker strålmiljö Ta bort, åtgärden har varit ej 

påbörjad under lång tid och är 

svår att genomföra. Frågan 

bör lyftas tidigt i arbetet med 

byggnationer och 

detaljplanering i befintliga 

forum. 

Åtgärd kvar KFN: Åtgärder 

är påbörjade av många 

nämnder och bör vara kvar 

och att frågan lyftas tidigt i 

arbetet med byggnationer 

och detaljplanering i 

befintliga forum. 

35. Informera om sola säkert Kfn Säker strålmiljö Genomförd 

54. Förbättra 

avfallshantering och 

källsortering 

Bun, Ks, 

Kfn, Sn 

God bebyggd miljö Genomförd 

57. Reglera temperaturen i 

bassängerna i Vaggeryds 

simhall var för sig 

Kfn, Ks God bebyggd miljö Ej genomförd, inga medel har 

tilldelats. Detta bör utföras 

vid en renovering av badhuset 

och någon sådan är inte 

planerad inom snar framtid 

Åtgärd kvar KFN: Åtgärden 

ska vara kvar enligt plan om 

renovering av Vaggeryds 

simhall 2022. 

71. Utveckla och införa 

energibidrag till 

föreningsägda anläggningar 

Kfn God bebyggd miljö Energibidraget för föreningar 

har återinförts och föreningar 

har beviljats bidraget under 

2016 och 2017. Åtgärden är 

genomförd. 
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72. Ny belysning till 

elljusspåret i Vaggeryd 

Kfn God bebyggd miljö Åtgärden har ej blivit 

genomförd under de senaste 4 

åren p g a att det inte går att 

nå en uppgörelse med berörd 

markägare. Åtgärden föreslås 

utgå. 

Åtgärd kvar KFN: Ny 

belysning planeras 2019 och 

är under upphandling.  

73. Upprätta en 

energieffektiviseringsplan 

för Movalla och Vaggeryds 

IP 

Kfn God bebyggd miljö Det har under de senaste 4 

åren inte utförts någon 

energikartläggning på 

idrottsplatser p g a brist på 

ekonomiska resurser. 

Åtgärden föreslås utgå 

 

Åtgärd kvar KFN: En 

energideklaration är 

genomförd på Movalla och 

Vaggeryds IP med 

innehållande 

åtgärdsförslag som ska 

genomföras 

88. Utveckla upphandlingen Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Verksamhetsutveckling Genomförd så som den är 

skriven. Ersätts av ny åtgärd 

"Upphandling med 

miljöfokus" som riktar sig till 

upphandlingsenheten och 

Kommunstyrelsen 

89. Utveckla e-samhället Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Verksamhetsutveckling Ta bort. Åtgärden kvarstår för 

Ks när det gäller digitalt 

tjänsteutbud och 

fiberutbyggnad. Texten om 

att minska 

pappersanvändningen vävs in 

i åtgärden Förbygga avfall. 

90. Utveckla och använda 

beställningssystemet för 

upphandlade varor och 

tjänster 

Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Verksamhetsutveckling Genomförd så som den är 

skriven. Ersätts av ny åtgärd 

"Upphandling med 

miljöfokus" som riktar sig till 

upphandlingsenheten och 

Kommunstyrelsen 

95. Öka kunskapen om miljö 

och i synnerhet energi och 

klimat 

Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

Kommunikation och 

beteendeförändring 

Ta bort. En hel del arbete är 

genomfört och vi arbetar 

vidare med nya åtgärder och 

nytt fokus. 
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3. (Tillägget till 

miljöprogrammet) 

Klimatrådets klimatskola 

Alla 

nämnder 

och 

styrelser 

 

Begränsad klimatpåverkan Ej påbörjat och upplevs inte 

som rätt sätt att arbeta. Vi 

satsar istället på en digital 

miljöutbildning för alla 

anställda. 

 



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§160

Hjortsjöns camping - Den framtida driften (KFN 2018/113)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att avsätta 22 000 kr för 
fortsatt medlemskap i SCR, Svenska Campingvärdas Riksförbund för året 2019. Anslaget 
finansieras inom ramen för kontot campingverksamhet.

Sammanfattning
Hjortsjöns camping är ansluten till SCR, Svenska Campingvärdas Riksförbund.
SCR, som står för bl.a. marknadsföring av de campingplatser som är anslutna till SCR. Detta 
görs bl.a. via campingkatalogen. Medlemskapet i SCR är inte kostnadsfritt.
- Annons i campingkatalog 2019, 10 000 kr
- Serviceavgift för digitala campingkort, 8 000 kr
- Klassificeringsavgift, 4 000 kr
Total kostnad år 2019 för medlemskap 22 000 kr.

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

Expedieras till 
Diariet

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 175, 2018-10-10
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-08
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§161

Sim- och sporthall - Styrsystem till reningsanläggningen i 
Vaggeryds simhall (KFN 2018/115)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och godkänner att 80 000 kr 
avsätts till nytt styrsystem för klor och PH mätning till reningsanläggningen i Vaggeryds 
simhall. Nämnden godkänner att motsvarande åtgärd även görs i Skillingaryds simhall till 
samma kostnad 80 000 kr.
Kostnaderna finansieras inom ramen för investeringsbudgetens anslag för renovering av 
Vaggeryds simhall respektive reningsanläggning i Skillingaryds simhall.

Sammanfattning
Sim- och sporthallschefen Kenth-Åke Svensson har aktualiserat att styrsystemet till 
reningsanläggningen i Vaggeryds simhall behöver bytas ut. Styrsystemet till klor och PH-
mätning används till att hålla vattenkvalitén i bassängerna.
Beräknad kostnad för byte av system är ca 80 000 kr och vid en framtida renovering går 
förslagna systemet att använda även efter en renovering. Det finns avsatta pengar till denna 
typ av åtgärder och förvaltningen föreslår att styrsystemet byts ut även i Skillingaryds simhall 
samtidigt.

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

Expedieras till 
Sim- och sporthall

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 177, 2018-10-10
 KFN 2018/115 Sim- och sporthall - Styrsystem till reningsanläggningen i Vaggeryds 

simhall
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§162

Bibliotek - Revidering av taxor och avgifter (KFN 2018/116)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och godkänner förslag till nya 
avgifter enligt bibliotekets förslag. Avgifterna gäller fr.o.m. 2019-01-01.

Sammanfattning
Bibliotekschefen har aktualiserat behov av revidering av taxor och avgifter för biblioteket.
Förslag på nya avgifter gäller förkomna/skadade medier, fotostatkopior, inskanning och 
plastkassar. Övrig förändring är att avgifter för förkomna eller skadade språkkurser, telefax 
och utskrifter från dator helt tas bort.
Nya taxorna ska gälla fr.o.m. 2019-01-01.

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

Expedieras till 
Bibliotek

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 170, 2018-10-10
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2018-10-10
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TAXOR OCH AVGIFTER – BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN fr.o.m. 2019-01-01 
 
1. Fjärrlån 

20 kr/volym 
2. Ej uthämtat fjärrlån 20 kr 
3. Förlorat lånekort 10 kr  
4. Förseningsavgifter 

 
- 5 kr/bok/cd och vecka, maximalt 50 kr/bok.  
- Dvd 5 kr/dag  
- Vid en förseningsavgift på 100kr spärras lånekortet för vidare utlån. Efter 

tredje påminnelsen anses mediet vara förkommet och ersättning utgår enligt 
gällande regler.  
 

Undantag: 
Ingen avgift för försenade barnmedier eller medier lånade av barn (t o m åk 9). 
Ingen avgift för försenade talböcker och Boken kommer 
 

5. Förkomna/skadade medier 

 Ny litteratur och kurslitteratur: gällande inköpspris 

 Vuxenbok, CD-bok vuxen 100 kr 

 Barnbok, CD-bok barn 50 kr 

 Tidskrifter, pocketböcker 20 kr 

 Film och spel 500 kr  

 
6. Fotostatkopior 

Svartvit 4 kr/kopia 
Färg 5 kr/kopia 
A3 10 kr/kopia  
 

7. Inskanning   
5 kr/sida  
 

8. Plastkassar  
5 kr 
 

9. Övrig försäljning 
Fastställt pris 
Alla avgifter samt försäljning inkluderar moms. 



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§163

Föreningen Movalla IP - Årsredovisning 2017 (KFN 2018/108)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och godkänner föreningen 
Movalla idrottsplats årsredovisning. Samtidigt beviljar nämnden föreningen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017.
Kultur- och fritidsnämnden framför slutligen ett tack för det arbete som föreningen utfört 
under året.

Sammanfattning
Föreningen Movalla IP har lämnat in sin årsredovisning för 2017.
Årsredovisningen visar att intäkterna för 2017 uppgått till 3 168 tkr. Kostnaderna inklusive 
avskrivningar och finansiella kostnader 3 329 tkr och att resultatet för helår 2017 blev ett 
underskott på 160 tkr. Det egna kapitalet är negativt och uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 
222 tkr. Föreningen hade vid årsskiftet 279 tkr i skuld tillkommunen.
Föreningens årsredovisning ska godkännas av Vaggeryds kommun, som även fattar beslut om 
ansvarsfrihet.

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

Expedieras till 
Movalla IP

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 176, 2018-10-10
 Movalla
 VB: Movalla 2017 (1/2)
 VB: Movalla 2017 (2/2)
 Revisionsberättelse 2017
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§164

Stadgar för Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse (KFN 2018/102)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utmärkelsen delas ut i form av en gåva på 10 000 kr 
och diplom.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2018-08-29 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 har i uppdrag att ta fram ett förslag till stadgar för utmärkelsen. Priset 
delas förslagsvis ut vid kommunfullmäktiges avslutning. I anslutning till kultur- och 
fritidsnämndens avslutande möte för året 19 december kommer allmänhet och media att 
bjudas in till en fördjupad information/föredrag om Sofie Sager.
Kultur- och fritidsnämnden antar stadgar för Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse 2018-09-
26. Beredningen har fått i uppdrag att titta över skrivelsen för gåva och återkomma med en 
precisering till nämndens sammanträde 2018-10-24.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.
Jan Gustavsson (S) föreslår att nämnden utser en fast summa i likhet med kulturpriset på 10 
000 kr och diplom.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens förslag och 
Gustavssons förslag och ställer förslagen mot varandra och finner Gustavssons förslag taget 
av nämnden.

Expedieras till 
Delges kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 162, 2018-10-10
 Stadgar Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§165

Medborgarförslag - Förbjud fiske från bryggan vid Hjortsjöns 
badplats (KFN 2018/104)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och bifaller 
medborgarförslaget att förbjuda fiske från bryggan vid badplatsen i Hjortsjön med hänvisning 
till omtanke om badgäster och säkerhet.
Nämndens mening är att allt fiske inom badplatsområdet inklusive fiske från brygga ska 
omfattas av fiskeförbud. Förebudet ska omfatta samtliga kommunala badplatser. För att 
förbudet ska kunna tillämpas krävs ett tillägg i den lokala ordningsföreskriften, vilket 
nämnden begär att kommunfullmäktige godkänner.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss från kommunfullmäktige för beredning och 
besvarande, som delges kommunfullmäktige angående förbud av fiske från bryggan vid 
Hjortsjöns badplats.
Remissen är ett tidigare inlämnat medborgarförslag 2018-07-29 med förslag om att förbjuda 
fiske från bryggan vid badplatsen i Hjortsjön med hänvisning till omtanke om badgäster och 
skaderisk. Medborgarförslaget föreslår även att genom en förbudsskylt vid stranden.
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter för badplatserna i Vaggeryds kommun ska tillämpas av 
3 kap. ordningslagen och med stöd av 1 kap. 26 andra stycket ordningslagen.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Fredrik Ring

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 179, 2018-10-10
 Lokala ordningsföreskrifter, antagna 2015-01-26
 Remiss kommunfullmäktige
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§166

Detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok, Vaggeryds kommun, 
Jönköpings län (KFN 2018/110)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och har inget att invända mot 
detaljplanen för del av Hok 2:110 m.fl., utan ser detaljplanen som en positiv del i 
utvecklingen av Hoks samhälle.
Nämnden vill framhålla att de nya byggnader som kommer att uppföras passar i stil med den 
bebyggelse som finns idag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit samrådshandling gällande detaljplan för del av Hok 
2:110 m.fl., Vaggeryds kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse på del av Hok 2:110, Hok 2:8 och Hok 2:95. Detaljplanen är ute för 
samråd under tiden 2018-09-28 t.o.m. 2018-11-09.

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

Expedieras till 
Kanslienheten

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 164, 2018-10-10
 Detaljoplan Hok 2:110, Vaggeryds kommun
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§167

Namnsättningen gäller ett nytt bostadsområde söder om Södra 
Park, i Vaggeryds tätort (KFN 2018/097)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt berednings förslag att anta Waggeryds 
Museiförenings förslag.
Gatunamn
Huvudgatan ges namnet Oskar Nestors väg och den lilla gatan Johan Rehns väg
Kvartersnamn
Skrindan, Trillan och Schäsen.
Nämnden tackar Waggeryds Museiförening för ett gediget bakgrundsmaterial och för ett gott 
och fantastiskt arbete med namnsättningen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-01 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
upprätta ett förslag till detaljplan för området Södra Park 1:2 m.fl. Miljö- och byggnämnden 
beslutade 2015-05-27 att upprätta detaljplan för Södra Park 1:2 m.fl, Nya bostäder i södra 
Vaggeryd, Götarps hage. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra 
ett nytt attraktivt bostadsområde i Vaggeryds tätort.
Namnsättningen gäller ett nytt bostadsområde som ligger söder om befintligt 
bostadsområdepå Södra Park, i Vaggeryds tätort, se bilaga 1. Kultur och fritidsnämnden 
önskas ta beslut om kvartersnamn för område A till C se bilaga 2, samt namnsätta en till två 
gator.
Kommunstyrelsens beslut 2003-06-11 § 101 innebar att kultur- och fritidsnämnden tog över 
beslutanderätten gällande ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn samt 
beslutanderätten för namnsättning av nya gator och kvarter. Innan beslut tas av kultur- och 
fritidsnämnden överlämnas ärendet för yttrande till Waggeryds Museiförening.
Waggeryds Museiförening har lämnat förslag på namnsättning av kvarter och gator.
Gatunamn
Förslag: Huvudgatan ges namnet Oskar Nestors väg och den lilla gatan Johan Rehns väg
Kvartersnamn
Förslag: Skrindan, Trillan och Schäsen.

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår ett tilläggsförslag till beredningens förslag och tacka Waggeryds 
Museiförening för ett gediget bakgrundsmaterial och för ett gott och fantastiskt arbete med 
namnsättningen.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Expedieras till 
Kanslienheten
Waggeryds Museiförening

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 167, 2018-10-10
 Götarps Hagae
 Namngivning gator och kvarter
 SV: Namngivning gator och kvarter (1/2)
 SV: Namngivning gator och kvarter (2/2)
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§168

Namnsättning av nytt bostadsområde - Stödstorp 2:1, Västra strand 
Vaggeryd (KFN 2018/093)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt berednings förslag att anta Waggeryds 
Museiförenings förslag.
Namn på kvarter för nya området:
A - Höstlövet
B - Årstiden
C - Sommarängen
D - Vårdagen
Gatan för nya området – Sommarvägen
Namn på kvarter till det södra området:
E - Månskenet
F - Stjärnhimlen
G - Kometen.
Namn till gatan till det södra området –Vintergatan
Nämnden tackar Waggeryds Museiförening för ett gediget bakgrundsmaterial och för ett gott 
och fantastiskt arbete med namnsättningen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-01 att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att 
upprätta ett förslag till detaljplan för området Södra Park 1:2 m.fl. Miljö- och byggnämnden 
beslutade 2015-05-27 att upprätta detaljplan för Södra Park 1:2 m.fl, Nya bostäder i södra 
Vaggeryd, Götarps hage. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra 
ett nytt attraktivt bostadsområde i Vaggeryds tätort.
Kommunstyrelsens beslut 2003-06-11 § 101 innebar att kultur- och fritidsnämnden tog över 
beslutanderätten gällande ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn samt 
beslutanderätten för namnsättning av nya gator och kvarter. Innan beslut tas av kultur- och 
fritidsnämnden överlämnas ärendet för yttrande till Waggeryds Museiförening.
Waggeryds Museiförening har kommit in med förslag till namnsättning av kvarter och 
gatunamn.
Förslag kvarter för nya området:
A - Höstlövet
B - Årstiden
C - Sommarängen
D - Vårdagen
Gatan för nya området – Sommarvägen
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag kvarter till det södra området:
E - Månskenet
F - Stjärnhimlen
G - Kometen.
Förslag till gatan till det södra området –Vintergatan

Beslutsgång
Nämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår ett tilläggsförslag till beredningens förslag och tacka Waggeryds 
Museiförening för ett gediget bakgrundsmaterial och för ett gott och fantastiskt arbete med 
namnsättningen.
Ordförende konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens förslag 
och ordförandes tilläggsförslag till beredningens förslag och finner båda förslagen tagna av 
nämnden.

Expedieras till 
Kanslienheten
Waggeryds Museiförening

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 168, 2018-10-10
 Waggeryds Museiförening skrivelse 2018-10-01
 Namngivning av gator och kvarter, Stödstorp 2.1 Vaggeryd
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§169

Bratteborgs Ryttarsällskap -  Förfrågan om bidrag för foder (KFN 
2018/090)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anslå 100 000 kr i foderbidrag till Bratteborgs 
Ryttarsällskap.
Nämndens motiverar sitt beslut med hänvisning till de oförutsedda kostnader föreningen får 
för foder p.g.a torkan. Bidraget avser kostnader för foder till egna hästar eller hästar där 
föreningen har ett foderansvar.
Bidraget betalas ut så snart tillkommande kostnader, efter avdrag av kostnad för en säsongs 
normalförbrukning av foder är gjord. Merkostnaden ska kunna styrkas. Pengarna betalas ut 
inom ramen för nämndens resultatregleringsfond.

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.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare uttalat sig positivt på föreningens begäran om ett 
bidrag till inköp av foder. Men innan beslut fattas ska förvaltningen undersöka hur 
kommunerna i övriga länet hanterar situationen för sina ridklubbar som sannolikt befinner sig 
i samma situation.

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

Expedieras till 
Bratteborgs Ryttarsällskap
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 178, 2018-10-10
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-12, foderbidrag
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 Bratteborgs Ryttarsällskap skrivelse 2018-08-07
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§170

DHB Västra - Ansökan om bidrag till kurs- och aktivitetsprogram 
(KFN 2018/094)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag och beviljar DVB Västra 1 
000 kronor i bidrag till 2018 års kurs- och aktivitetsprogram förutsatt att föreningen redovisar 
att medlemmarna från Vaggeryds kommun har deltagit i några av aktiviteterna.
Anslaget betalas ut efter det att verksamheten är genomförd och när en ekonomisk och 
verksamhetsmässig redovisning är lämnad. Beviljat bidrag anslås ur kontot för specialbidrag.

Sammanfattning
Föreningen DHB Västra – döva, hörselskadade och språkstörda barn i Västra Sverige har 
inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd på 1 000 kr för sin verksamhet 2018.
Föreningen ansöker om bidrag till sitt kurs- och aktivitetsprogram som bland annat består av 
helgkurser i teckenspråk, sommarläger och föreläsningar. Föreningens upptagningsområde är 
västra Sverige. I Vaggeryds kommun finns 3 medlemmar i föreningen.

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

Expedieras till 
DHB Västra – döva, hörselskadade och språkstörda barn i Västra Sverige

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 166, 2018-10-10
 Ansökan 2018-08-15
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§171

Sammanträdesdagar 2019 (KFN 2018/099)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden planerar att genomföra 10 ordinarie sammanträden under år 2019.
Sammanträdesdagar är torsdagar.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret begär att nämnder och styrelser redovisar planerade 
sammanträdesdagar för år 2019.
Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet 2018-09-26 till beredningen för att lämna 
in ett annat förslag för sammanträdesdagar än onsdag.
Förslag på sammanträdesplan:
Januari 17
Februari 7
Mars 7
April 4
Maj 16
Juni 27
Juli -
Augusti -
September 5
Oktober 17
November 14
December 12

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

Expedieras till 
Kanslienheten

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 173, 2018-10-10
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§172

Delgivningar (KFN 2018/002)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-09-25 - Avtal avseende Kulturunderstödd rehabilitering 
mellan Vaggeryds kommun och Region Jönköpings län.
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2016/083, § 165, 2018-10-10 - Översyn av 
föreningsbidrag och aktivitetsbidrag
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/111, § 169, 2018-10-10 - Utökad 
biblioteksservice i Vaggeryds kommun
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/118, § 171, 2018-10-10 - Bibliotek - 
Skillingaryds biblioteks teaterfoajé
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/038, § 172, 2018-10-10 - Fritidsbanken 
i Vaggeryds kommun
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/109, § 180, 2018-10-10 - Bollstängsel 
vid grusplanen i Bondstorp
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/005, § 181, 2018-10-10 - Ekeryds 
Missionsförsamling - Ansökan om särskilt bidrag
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/005, § 182, 2018-10-10 - Vaggeryds 
Muay Thai- och Kickboxningsklubb - Ansökan om särskilt bidrag
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/005, § 183, 2018-10-10 - Vaggeryds 
SOK - Ansökan om särskilt bidrag
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2018/005, § 184, 2018-10-10 - Götaström 
Golfklubb - Ansökan om särskilt bidrag

Beslutsunderlag
 Avtal Kulturunderstödd rehabilitering 2018-09-25
 Protokoll kultur- och fritidsnämndens beredning 2018-10-10, delgivningar oktober
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§173

Rapporter & Information om pågående ärenden (KFN 2018/003)
Tommy Ottosson redovisar om läget på Movalla IP.
Sverker Bernhardsson redovisar om läget på Vaggeryds IP.
Ordförande informerar om mötet med plankommittén gällande aktivitetsplatser. 
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Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-24
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§174

Övriga frågor (KFN 2018/004)
Tommy Ottosson (S) lyfter frågan gällande föreningslokaler i Vaggeryds sporthall.
Ordförande informerar att tjänstemännen på förvaltningen arbetar aktivt med frågan och 
ärendet kommer att tas upp vid nästkommande sammanträde med beredningen 2018-11-07.
Lars Ljungqvist (KD) lyfter frågan kring Bissefällarnsamlingen och en eventuell flytt.
Ordförande informerar att frågan är upp och handläggs av förvaltningen om nya potentiella 
lokaler för samlingen.
Jan Gustavsson (S) tar upp bristen på parkeringsplatser kring Skillingehus och önskar en 
lösning på de problem som uppstått vid minskade möjligheter till parkering.
Förvaltningen tittar över hur frågan ska drivas vidare.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§175

Konstutskottet - Utställning i samband med kommunfullmäktiges 
avslut (KFN 2018/125)
Beslut
Konstutskottet får i uppdrag med förvaltningen att ordna med en utställning över 2018 års 
inköpta konst i samband med kommunfullmäktiges årsavslut 10 december.

Sammanfattning
Tuula Ingner (S) tar upp kommunfullmäktiges årsavslut som kommer i år att vara på Fenix 2 i 
Vaggeryd om att ha en utställning med nyinköpt konst i foajén.

Beslutsgång
Tuula Ingner (S) föreslår en utställning i samband med kommunfullmäktiges avslut 10 
december och att konstutskottet med förvaltningen får i uppdrag att sammanställa den.
Nämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Ingners förslag och finner det antaget 
av nämnden.
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Kulturforum 10 november (KFN 2018/126)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser Tommy Ottosson och Carl Johansson som representanter för 
Vaggeryds kommun till kulturforum 2018 den 10 november.

Sammanfattning
Kulturforum är en årlig mötesplats för dialog och kunskapsutbyte mellan kultursektorns 
aktörer i Jönköpings län. Kulturforumet ger möjligheter att utbyta tankar för att utveckla 
kulturlivet i Jönköpings län och att nätverka med kulturintresserade föreningar, 
organisationer, enskilda aktörer, politiker, tjänstepersoner och professionella kulturskapare.

Beslutsgång
Ordförande informerar om årets Kulturforum på Gummifabriken i Värnamo den 10 november 
och erbjuder 2 av nämndens ledamöter att delta i konferensen.
Nämnden för dialog kring kulturforum.
Tommy Ottosson (S) och Carl Johansson (M) anmäler intresse till att delta på kulturforum.
Ordförande konstaterar att ledamöterna Ottosson och Johansson har lämnat intresse och finner 
dem anmälda till kulturforum 2018.
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