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protokollet
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............................................ Underskrift
Beata Vilkhed
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Beslutande ledamöter Sverker Bernhardsson (C) (ordförande), Malin Gustavsson (L), 
Linnea Graab (M) §§46-59, Michael Anderberg (MP), Tommy 
Ottosson (S) (vice ordförande), Tuula Ingner (S), Jan Sjögren 
(SD), Anna-Maria Toftgård (C) §§60-67 ersätter Linnea Graab 
(M)

Ej tjänstgörande ersättare Moussa Mussa (S) §§42-47
Patrick Åhlin (SD)
Anna-Maria Toftgård (C) §§42-59

Övriga närvarande Göran Svensson (Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen) 
§§42-58
Beata Vilkhed (Sekreterare)

Utses att justera Michael Anderberg (MP)
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justeringens plats och tid Skillingehus ,  2019-04-10   00:00

Protokollet omfattar §§42-67
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§42 Dagordning
§43 Utbildning - Verksamhetsbesök Miliseum
§44 Utbildning - Verksamhetsbesök öppna ungdomsverksamheten
§45 Utbildning - Verksamhetsbesök biblioteket i Skillingaryd
§46 Information om Meetings Plus
§47 Budgetförutsättningar 2020
§48 Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans
§49 Kulturskolan - Tillsättande av arbetsgrupp
§50 Bibliotek - Återbesättande av tjänst som bibliotekschef
§51 Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond
§52 Kulturarvspengar 2019
§53 Ungdomsarrangemang 2019
§54 Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade aktiviteter
§55 Region Jönköpings län - Dansa utan krav!
§56 Invigning av Fågelforsleden – Natur- och kulturled ut med Lagan

§57 Medborgarförslag - Gratis tillgång för pensionärer till kommunens badhus på 
vissa tider under veckans alla dagar då badhuset är öppet.

§58 Markarbete vid skidanläggningen Kyllås
§59 Vaggeryds IP - Begäran om höjning av driftsbudget fr.o.m. 2019
§60 RSMH Skillingaryd-Vaggeryd - Ansökan om bidrag till friskvårdsdag 13 april
§61 Equmenia Vaggeryd – Ansökan om bidrag till Torpaliv 2019
§62 Smålandsidrotten - Inbjudan till kommun och regionkonferensen
§63 Nämnden som representant vid offentliga tillställningar
§64 Delgivningar
§65 Redovisning av delegationsbeslut
§66 Rapporter & Information om pågående ärenden
§67 Övrig fråga - Idrottsplatsutredningen
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Dagordning
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande dagordning med följande ändring.
Ärendeordning på dagordningen ändras.
 
Val av justerare:
Michael Anderberg (MP)
 
Kultur- och fritidsnämnden ajournerades mellan kl.12:00 och 14:00 för lunch och gruppmöte.
 
Tillägg av ärende:
Kulturskolan - Tillsättande av arbetsgrupp
 
Kultur- och fritidsnämnden ajournerades mellan kl.15:30 och 15:40 för dialog i 
partigrupperna.
 
Kultur- och fritidsnämnden ajournerades mellan kl.16:40 och 16:50 för paus.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Utbildning - Verksamhetsbesök Miliseum (KFN 2019/001)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar Sven Engkvist för information om verksamheten och 
visning av Miliseum.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförnämnden fortsätter de planerade informations- och utbildningstillfällena 
och besöker det nationella muséet Miliseum. Museichefen Sven Engkvist presenterar 
Miliseums miljö- och verksamhetsområde samt visar lokalerna på museet.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Utbildning - Verksamhetsbesök öppna ungdomsverksamheten (KFN 
2019/001)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar Tommy Wallin och Anette Olsson för information om 
verksamheten och visning av lokalerna.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförnämnden fortsätter de planerade informations- och utbildningstillfällena 
och besöker öppna ungdomsverksamheten i UG s lokaler i Skillingaryd. Chefen för öppna 
ungdomsverksamheten Tommy Wallin och fritidsledare Anette Olsson presenterar öppna 
ungdomsverksamheten, processen över arbetet med ungdomsverksamheten i kommunen, 
riktlinjer verksamheten och visar lokalerna vid torget i Skillingaryd.

Expedieras till 
Öppna ungdomsverksamheten
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45

Utbildning - Verksamhetsbesök biblioteket i Skillingaryd (KFN 
2019/001)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar Lo Claesson för information om verksamheten på 
Skillingaryds bibliotek och visning av lokalerna.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförnämnden fortsätter de planerade informations- och utbildningstillfällena 
och besöker Skillingaryds bibliotek. Bibliotekschefen Lo Claesson presenterar Skillingaryds 
biblioteks verksamhetsområde och visar lokalerna.

Expedieras till 
Bibliotek
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

Information om Meetings Plus (KFN 2019/001)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden kommer att få ta del av kallelse och protokoll på samma sätt som 
tidigare i samband med publicering av kallelser och protokoll i Meetings Plus till 
sammanträdet den 16 maj.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar det nya verktyget som kultur- och fritidsnämnden 
kommer att ta del av fr.o.m. 1 maj gällande tillgång av kallelser och protokoll.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47

Budgetförutsättningar 2020 (KFN 2019/016)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner en omfördelning av 
tidigare beslutade investeringsmedel till år 2020 vad avser aktivitetsplatser i Skillingaryd och 
Vaggeryd, Hjortsjöns camping och Vaggeryds simhall. Vidare ett utökat investeringsanslag 
med sammanlagt 300 tkr för byte av belysning vid elljusspåren i Vaggeryd och Skillingaryd.   
Vidare begär nämnden ett ökat anslag på 100-200 tkr för ramhöjning av kulturskolans 
driftbudget samt arvodesmedel till idrottsplatserna enligt kommunstyrelsens beslut 20190306 
§ 66.

Sammanfattning
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör för ärendet och de
budgetförutsättningar som gäller för 2020 utifrån kommunfullmäktiges styrdokument.
Nämndens verksamhetsmål för 2020 kommer att tas fram hösten 2019 med utgångspunkt från 
fullmäktiges nya mål.
Med oförändrade budgetram är förvaltningens bedömning för 2020 att kan verksamheten 
fortsätta som planerat. Ett frågetecken finns dock vad gäller kulturskolans verksamhet i 
förhållande till tilldelade medel.
Noterbart är omfördelningen av kostnader för nattvandring på 146 tkr. Medel som överförs till 
kultur- och fritidsnämnden för att administrera utbetalning av bidrag till de föreningar som 
deltar i vandringarna.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till budget 2020 och finner 
det antaget av nämnden.

Expedieras till 
Ekonomi

Beslutsunderlag
 §31 KFB Budgetförutsättningar 2020
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§48

Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans (KFN 2019/031)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till beredningen.

Sammanfattning
Kulturskolan redovisar åtgärder för att få budget i balans. Förväntat underskott är 190 000 kr 
för 2019 för att övergå till en budget i balans 2020 med förslag om äskande på 200 000 kr i 
ramhöjning 2020.
 
Kultur- och fritidsnämnden återremitterade ärendet 2019-03-07 till beredningen och gav 
förvaltningschefen med kulturskolans ledning i uppdrag att titta på andra möjligheter med mer 
långsiktiga lösningar för en budget i balans.
 
Förvaltningen lämnar förslag på delfinansiering på åtgärder för att få en budget i balans för 
2019. Underskottet bygger på nämndens beslut 2018 om att bild och form verksamhet ska 
erbjudas till barn och unga.
55 000 kr omdisponeras ur kontot för kulturarrangemang till kulturskolans verksamhet bild 
och form. Resterande underskott på 135 000 kr återkommer nämnden till efter att 
vårproposition antagits av riksdagen.  
 
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör för ärendet.

Beslutsgång
Michael Anderberg (MP) föreslår återremittering av ärendet till beredningen med 
utgångspunkt i att tidigare uppdrag inte har redovisats.
 
Ajournering begärs för diskussion i partigrupperna.
Sammanträdet ajourneras kl. 15:30-15:40
Sammanträdet återupptas.
 
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår beredningens förslag och finner att 
nämnden avslår beredningens förslag.
 
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag och finner att nämnden 
återremitterar ärendet till beredningen enligt Anderbergs förslag.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Kulturskolan

Beslutsunderlag
 §32 KFB Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans
 Kulturskolans information
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 31, 2019-03-07
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§49

Kulturskolan - Tillsättande av arbetsgrupp (KFN 2019/059)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordinarie 
ledamöter och förvaltningschef gällande kulturskolans verksamhet.

Reservationer
Linnea Graab (M) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för sitt förslag.

Sammanfattning
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson aktualiserar behov av en snabbt 
sammankallande arbetsgrupp med delegation gällande kulturskolans fortsatta verksamhet.
 

Beslutsgång
Linnea Graab (M) föreslår att ärendet som inte är berett överlämnas till beredningen innan 
nämnden beslutar i frågan.
Ajournering begärs för diskussion i partigrupperna.
Sammanträdet ajourneras kl. 15:30-15:40
Sammanträdet återupptas.
 
Ordförande föreslår att samtliga av nämndens ordinarie ledamöter med förvaltningschef ingår 
i en arbetsgrupp gällande kulturskolans verksamhet.
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut ordförandes och Graabs förslag och 
ställer frågorna motvarandra och finner ordförandes förslag antaget av nämnden.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50

Bibliotek - Återbesättande av tjänst som bibliotekschef (KFN 
2018/080)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att tjänsten som 
bibliotekschef återbesätts.
Nämnden utser presidiet och förvaltningschefen att ingå i rekryteringsprocessen och ger 
delegation att besluta om tjänsten och anställningen.

Sammanfattning
Nuvarande bibliotekschef har lämnat in sin avskedsansökan med hänvisning till 
pensionsavgång från och med årsskiftet 2018/2019.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2018-06-27 att tjänsten som bibliotekschef återbesätts.
 
Beredningen beslutar 2018-11-07 att avvakta med nyrekrytering. Nuvarande bibliotekschef 
får i uppdrag att tillsammans med förvaltningen lösa organisationsfråga och återkomma med 
en nyrekrytering vid lämpligt tillfälle under 2019.
 
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör för ärendet.

Beslutsgång
 

Expedieras till 
Bibliotek

Beslutsunderlag
 §43 KFB Bibliotek - Återbesättande av tjänst som bibliotekschef
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51

Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond (KFN 2019/011)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt beredningens förslag att stipendier ur Ella och 
Ingeborg Jonassons musikutbildningsfond tilldelas år 2019
Gustav Ahlgren, Lunnevads folkhögskola, Vikingstad och Markus Sandberg, Örebro 
Musikhögskola.
Med motivering att nämnden vill lyfta stipendiaterna p.g.a. sitt deltagande i kulturlivet i 
kommunen.
Stipendiesumman är 5 000 kr vardera.
Stipendiet delas ut under nationaldagen 6 juni.

Jäv
Ersättaren Anna Maria Toftgård (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets 
gång.

Sammanfattning
Vaggeryds kommun har ansvar för utdelning av stipendium ur Ella och Ingeborg Jonssons 
musikutbildningsfond.
 
Kultur- och fritidsnämnden tog 2007-12-12 § 159 beslut om stadgar för fonden.
 
Av stadgarna framgår att kulturskolan ska yttra sig över de inkomna ansökningarna och 
komma med förslag på stipendiater innan kultur- och fritidsnämnden fattar beslut.
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt stadgarna fatta beslut om stipendiater vid april 
sammanträdet.
 
Kulturskolan har lämnat ett skriftligt yttrande i ärendet.
 
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör ärendet.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag och finner det antaget av nämnden.

Expedieras till 
Gustav Ahlgren
Markus Sandberg
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritisnämndens berednings protokoll 29, 2019-03-1
 Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond 2019
 Kulturskolans skrivelse 2019-03-12
 Förteckning över utdelade stipendier
 Ansökan Ella och Ingeborg musikutbildningsfond
 Ansökan Ella och Ingeborg musikutbildningsfond
 Ansökan Ella och Ingeborg musikutbildningsfond
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Kulturarvspengar 2019 (KFN 2019/043)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Hembygdsrådet 114 500 kr som förskottering för 
verksamhetskostnader under år 2019. Bidraget anslås ur budgeten för hembygdsföreningar 
och kulturminnesvård.
Nämnden har i övrigt inga invändningar mot den arbetsplan som hembygdsrådet presenterat 
för 2019.
 
Övriga budgeterade medel 2019 till hembygdsföreningar och för kulturminnesvård fördelas 
av nämnden vid ett senare tillfälle under året.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en ansökan om 145 000 kr i kulturarvsbidrag för
2019 års verksamhetskostnader.

Hembygdsrådet planerar 3 nya projekt under 2019. Vägunderhållning till hjulverkstaden 
Kvarnaberg som är Sveriges enda bevarade hjulverkstad. Åtgärder av Ålaryds skolmuseum 
som ägs av kommunen är klassat av högsta värde av Länsstyrelsen enligt överlämnad 
kulturutredning som Hembygdsrådet sammanställt och till grundarbete av Braskabo ladugård 
i Bondstorp.

Rådet har kostnader på 177 000 kr för år 2019 och kommer att tänk upp kostnaderna med
intäkter och kapitallösningar.

Totalt finns år 2019, 149 000 kr budgeterat, vilket är en oförändrad budget.
Av dessa medel är 50 000 kr öronmärkta för hembygdsföreningarnas räkning. Resterande 
medel fördelas av nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare år avsatt 145 000 kr till hembygdsrådet i 
verksamhetskostnader. Bidraget anslås ur budgeten för hembygdsföreningar och 
kulturminnesvård.
 
Representant för hembygdsrådet Ola Hugosson närvarar beredningens sammanträde 2019-03-
21 och föredrar ärendet.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utöver de insatser som hembygdsrådet planerar under året har det kommit till förvaltningens 
kännedom att Järnboden i Vaggeryd som är en byggnad i kommunal ägo behöver ses över 
under 2019 p.g.a. läckage i taket.
 
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör ärendet.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag och finner det antaget av 
nämnden.

Expedieras till 
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun

Beslutsunderlag
 §30 KFB Kulturarvspengar 2019
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-12
 Hembygdsrådet budget 2019
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53

Ungdomsarrangemang 2019 (KFN 2019/055)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner riktlinjerna för ungdomsprojekt 2019.
Målgruppen som kan söka projektpengar är 12 till 25 år.
Nämnden delegerar till presidiet och förvaltningen att godkänna ansökningar som delges 
nämnden efter antagna riktlinjer.
 
Ansökningsprocessen kan starta 5 april.
En delårsutvärdering lämnas till nämnden under september sammanträdet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden anslog 2019-03-07, 50 000 kr till ungdomsprojekt för året 2019.
Målet med ungdomsanslaget är att lyfta och få en bild över hur ungdomskulturen utvecklas i 
kommunen. Och att avsätta en årlig budget för ungdomsprojekt utifrån satta riktlinjer och 
förutsättningar med stöd till barn- och ungas kultur för ett tillgängligt kulturliv.
 
Nämnden behöver ta ställning till förutsättningar, riktlinjer, målgrupp och vilka grunder 
projekten ska uppfylla för att bli beviljade.
 
Projektpengar kan sökas av målgruppen 12 till 25 år. Åldern mellan 12 och 17 år ska ha en 
kontaktperson med handledning och stöd av ex. vis pedagoger  inom kultur- och 
fritidsverksamheter, skola eller annan tjänsteman inom kommunen ex. vis. fältassistenter.
Målgruppen som är myndig kan komma in med en ansökan utan en kontaktperson.
 
Bidragsberättigade projekt/initiativ måste uppfylla följande:

 sökande ska vara mellan 12 till 25 år och har någon anknytning till Vaggeryds 
kommun.

 åldern mellan 12 till 17 år ska ha en kontaktperson som står för ansökan och projektet.
 åldern mellan 18 till 25 år ansvara för projektet utan krav på kontaktperson.
 ska inte gynna enskilda personers ekonomiska intressen.
 ska inte syfta till välgörande ändamål.
 ska genomföras i Vaggeryds kommun.

 
Projektet ska följa Vaggeryds kommuns värdegrund och bygga på demokratisk grund, vara 
partipolitiskt obundet, vara drogfritt, erbjuda gratis inträde till ett eventuellt evenemang och 
vara öppet för alla som är intresserade av projektet.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare Beata Vilkhed redogör ärendet.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag och finner det antaget av 
nämnden.

Beslutsunderlag
 §34 KFB Ungdomsarrangemang 2019
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-03-06
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54

Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade aktiviteter (KFN 2019/032)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden anslår 20 000 kr till teater för mindre barn i samband med 
Skillingaryds dagen.
Fördelning av resterande del av pengarna beslutar nämnden om i maj månad.

Sammanfattning
2019 års förslag till fördelning av pengar för kulturarrangemang utgår ifrån den lokala 
kulturplan som godkändes av kultur- och fritidsnämnden §208, 2018-12-19.
Fyra lokala kulturpolitiska mål för 2018-2020 är framtagna för att stödja nationella, regionala 
och kulturpolitiska målen med visionen att Vaggeryds kommun ska vara en bra 
kulturkommun i samverkan med regionen och GGVV (Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, 
Värnamo) kommunerna.
Kommunen ska främja det fria kulturlivet, ungdomskultur och fortsätta att stödja 
föreningarnas verksamhet i samverkan med externa parter och stödja kulturarvet och den 
lokala kulturhistorien för kommande generationer.
De lokala kulturpolitiska prioriteringarna är barn och ungas kultur, civilsamhället och det 
ideella kulturlivet, tillgängligt kulturliv och kulturell infrastruktur med stöd till kulturskapare.
Fokusområden inom ramen för kulturpolitiska prioriteringar barn och unga, teater, 
skolsamverkan och kulturarv.
 
Planeringen av årets kulturarrangemang bygger på att tydliggöra den lokala ambitionen kring 
kulturen i kommunen. Öka dialog och samverkan med föreningslivet och samverkan mellan 
nämnder i Vaggeryds kommun.
Förslag till fördelning av 2019 års budget på 180 000 kr
Busskostnader 20 000 kr
Teater, mindre barn 20 000 kr
Sensommar arrangemang 60 000 kr
Ungdomsprojekt 50 000 kr
Övrigt 30 000 kr
Kultur- och fritidsnämnden anslog 50 000 kr till ungdomsprojekt 2019-03-07. Resterande del 
av ärendet återremitteras till beredningen.
 
Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare Beata Vilkhed redogör ärendet.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag och finner det antaget av 
nämnden.

Expedieras till 
Bibliotek

Beslutsunderlag
 §33 KFB Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade aktiviteter
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 32, 2019-03-07
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-02-15
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§55

Region Jönköpings län - Dansa utan krav! (KFN 2019/052)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser aktivitetsformen "Dansa utan krav" som en värdefull 
verksamhet och ser tydliga behov av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden.
Innan nämnden beslutar i ärendet lämnas ärendet till barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden för yttrande om en samverkansmodell med samfinansiering mellan 
nämnderna för den nya verksamhetsformen.

Sammanfattning
En skrivelse har kommit in till kultur- och fritidsnämnden gällande forskningsbaserad åtgärd 
för flickor med psykiskt dåligt mående.
 
Skrivelsen föreslår att kommunen anordnar aktiviteten "Dansa utan krav" som stöds genom 
Region Jönköpings län. Aktiviteten vänder sig till flickor i åldern 13-19 år i syfte att förbättra 
mående och ökad livskvalitet.
 
Aktiviteten består i ett 8 månaders program, 2 gr i veckan under 75 min per tillfälle. Perioden 
för ett projekt är tänkte från skolstart till skolavslutning på våren.
 
Beräknad kostnad för ett 8 månaders projekt är ca: 90 000 kr och innefattar två pedagoger, en 
utbildningsinsats betalas genom Region Jönköping och en bekostas av Vaggeryds kommun.
Flera kommuner i länet har anordnat aktiviteten i olika samverkansformer.
 
Aktiviteten är en ny form av verksamhet som kultur- och fritidsnämnden inte har budgeterade 
medel till och inte kan avsätta pengar till projektet.
 
Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare Beata Vilkhed redogör ärendet.

Beslutsgång
Michael Anderberg (MP) föreslår förtydligande kring skrivelsens betydelse 
gällande samverkansmodell, att i samverkan innebär det även samfinansiering av den nya 
verksamhetsformen.
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag med Andersbergs förslag 
om förförtydligande och finner det antaget av nämnden.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Beslutsunderlag
 §35 KFB Region Jönköpings län - Dansa utan krav!
 Dansa utan krav i din kommun.pdf
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§56

Invigning av Fågelforsleden – Natur- och kulturled ut med Lagan 
(KFN 2019/051)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avsätter 20 000 kr till invigning av Fågelforsleden.
Pengarna tas ur kontot för nämndens förfogande.

Sammanfattning
Lördagen den 25 maj kommer den nya leden utmed Lagan från Dulebäck i norr till Östra 
Lägret i söder att invigas.

Detta LONA-projekt som påbörjades 2016 och pågår t.om. 2019 är nu dags att inviga.

Projektägare är kultur- och fritidsförvaltningen.

Länsstyrelsen har sammanlagt anslagit 270 000 kr till projektet som totalt är 
kostnadsberäknad till 540 000 kr. 270 000 kr avser egen arbetsinsats från deltagande 
föreningar och kommunen.

Projektgruppen har beslutat att begära en delfinansiering av invigningskostnaderna av kultur- 
och fritidsnämnden.

Kostnaden för invigningen är beräknad till ca 20 000 kr.

Om nämnden är villig att anslå medel till invigningen, som förväntas besökas av ca 500 
gäster, så är det kontot till nämndens förfogande som ska nyttjas eftersom det inte finns några 
kommunala medel avsatta till detta LONA projekt.
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör ärendet.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag och finner det antaget av 
nämnden.

Expedieras till 
Projektgruppen för Fågelforsleden

24 (41)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §37 KFB Invigning av Fågelforsleden – Natur- och kulturled ut med Lagan
 Minnesanteckningar projektmöte 2019-03-13
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§57

Medborgarförslag - Gratis tillgång för pensionärer till kommunens 
badhus på vissa tider under veckans alla dagar då badhuset är 
öppet. (KFN 2019/044)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till beredningen med uppdrag till 
förvaltningen att utreda möjlighet med att införa subventionerad badtaxa för pensionärer.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har överlämnat en medborgarmotion till kultur- och fritidsnämnden för 
beredning och besvarande som ska delges kommunfullmäktige.
Medborgarförslaget handlar om gratis tillgång för pensionärer till kommunens badhus på 
vissa tider under veckans alla dagar då badhusen är öppna.
Förslaget hänvisar till att gratis bad och simning får fler pensionärer i aktivitet, social samvaro 
med motions som förebygger skador.
Vaggeryds kommun är den kommun i GGVV området som inte har subventionerade priser för 
pensionärer.
Däremot har kommunen starkt subventionerande årskort för vuxna jämfört med 
grannkommunerna.
 
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör ärendet.

Beslutsgång
Malin Gustavsson (L) föreslår att ärendet återremitteras och förvaltningen får i uppdrag att 
utreda innebörden i att utreda möjligheten till att införa subventionerad badtaxa för 
pensionärer
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras till 
beredningen enligt Gustavssons förslag och finner Gustavssons förslag antaget av nämnden.
 

Expedieras till 
Sim- och sporthallen

Beslutsunderlag
 §38 KFB Medborgarförslag – Gratis tillgång för pensionärer till kommunens bad
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Kultur- och fritidsförvaltningen bilaga till tjänsteskrivelse
 Kommunfullmäktiges protokoll 23, 2019-02-25
 Medborgarförslag 2019-02-15
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§58

Markarbete vid skidanläggningen Kyllås (KFN 2019/050)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avsätter 60 000 kr enligt förvaltningens förslag till markarbeten 
vid Kyllås skidanläggning.
 
De arbeten som ska göras är:
- Förbättra underlaget i den övre delen av befintlig backe.
- Påbörja markarbete, som innebär att på sikt möjliggöra en förlängning av skidbacken mot 
toppen av Kyllåshöjden.

Sammanfattning
kultur- och fritidsnämndens driftbudget finns årliga medel avsatta till skidbacken i Kyllås.
Beloppet uppgår till 41 000 kr, varav 10 000 kr avser kapitalkostnader.
De återstående 31 000 kr är avsedda för olika anläggningsarbeten.
Nämnden fattade vid sammanträdet 2019-02-07 § 8 beslut om att föra över 31 000 kr från 
budget 2018 till budget 2019 ur kontot Skidbacke Kyllås. Motsvarande summa 31 000 kr 
finns även att tillgå i budget 2019. Detta gör att det totalt finns 62 000 kr att disponera för 
insatser i Kyllåsbacken.
Förvaltningen har fört diskussioner med företrädare för Eksäter SAM, som driver 
anläggningen, om hur medlen skulle kunna användas på ett lämpligt sätt.
De arbeten som är aktuella att göra är:
- Förbättra underlaget i den övre delen av befintlig backe.
- Påbörja markarbete, som innebär att på sikt möjliggöra en förlängning av skidbacken mot 
toppen av Kyllåshöjden.
 
Arbetet är planerat att utföras under sommaren 2019. Kommunen är ägare av det aktuella 
markområdet.
 
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör ärendet.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag och finner det antaget av 
nämnden.

Expedieras till 
Eksäter SAM
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §39 KFB Markarbeten vid skidanläggningen Kyllås
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§59

Vaggeryds IP - Begäran om höjning av driftsbudget fr.o.m. 2019 
(KFN 2019/053)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Föreningen Vaggeryds IP begäran om ökat driftsbudget för 
2019 p.g.a. ökade elkostnader.
Ökade kostnaden för nätavgifter har nämnden tidigare kompenserat föreningen med enligt 
kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-12-19 § 199.
 
Den resterande beräknade del på 75 000 kr av 115 000 kr för ökade kostnader för el kommer 
nämnden att beakta i den pågående idrottsplatsutredningen. Nämnden uppmuntrar Föreningen 
Vaggeryds IP till samverkan mellan Jönköpings Bandy och Jönköpings kommun inför 
kommande försäsongens tid för att kunna hålla en budget i balans.

Sammanfattning
Föreningen Vaggeryds IP har lämnat in en begäran till kultur- och fritidsnämnden om höjning 
av driftsbudget p.ga. ökade priset på elnät och elenergi.
 
Föreningen vill ha ökning av anslag med 115 000 kr fr.o.m. 1 januari 2019.
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2018-12-19 att fördelar 100 000 kr med 50 000 kr till 
Föreningen Movalla IP och 50 000 kr Föreningen Vaggeryds IP. Det höjda anslaget avser att i 
första hand täcka en förväntad ökning av energikostnader.
 
Enligt kommunfullmäktiges fastställda effektiviseringskrav för budgetåret 2019 ingår även en 
besparing på 10 000 kr vardera idrottsplats. Vilket innebär en höjning med 40 000 kr till 
Föreningen Vaggeryds IP att täcka förväntad ökning av elnätpriset.
 
Förvaltningen har varit i kontakt med Jönköpings kommun och Jönköpings bandy där 
båda parter välkomnar en samarbete mellan Vaggeryds kommun och Föreningen Vaggeryds 
IP.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag och finner det antaget av 
nämnden.
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Föreningen Vaggeryds IP

Beslutsunderlag
 §44 KFB Vaggeryds IP - Begäran om höjning av driftsbudget fr.o.m. 2019
 Föreningen Vaggeryds IP begäran 2019-03-18
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§60

RSMH Skillingaryd-Vaggeryd - Ansökan om bidrag till friskvårdsdag 
13 april (KFN 2019/046)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anslå pengar för att täcka föreningens utgifter under 
friskvårdsdagen men dock högst på 3 000 kr i bidrag till föreningen RSMH Skillingaryd-
Vaggeryd.
Det höjda bidraget är för att uppmärksamma föreningens arbete för sina medlemmar och för 
att utöka årets program med något extra som föreningen anser vara lämpligt till tillställningen 
den 13 april.
 
Bidraget betalas ut så snart verksamhets- och ekonomisk rapport har lämnats till nämnden.
Bidraget anslås ur kontot specialbidrag.

Sammanfattning
Föreningen RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Skillingaryd-Vaggeryd har 
lämnat in en ansökan om bidrag på 2 000 kr till friskvårdsdag 13 april som hålls för fjärde året 
i rad.

Syftet med friskvårdsdagen är gemenskap.

I summan ingår kostnad för hyra av bassäng 1,5 h 900 kr och övriga omkostnader beräknas på 
ca 1 100 kr. I friskvårdsdagen ingår en kostnad för varje deltagare på 40 kr och föreningen 
räknar med att det blir 15-20 deltagare.

Kultur- och fritidsnämnden bidrog med 2 500 kr för föreningens friskvårdsdag 2018 ur kontot 
för specialbidrag.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag och finner det antaget av 
nämnden.

Expedieras till 
RSMH Skillingaryd-Vaggeryd
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §40 KFB RSMH Skillingaryd-Vaggeryd - Ansökan om bidrag tillfriskvårdsdag 13 

april
 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2019-03-11
 RSMH Skillingaryd-Vaggeryds ansökan 2019-03-01

33 (41)



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Equmenia Vaggeryd – Ansökan om bidrag till Torpaliv 2019 (KFN 
2019/047)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Equmenia Vaggeryd 15 000 kr till 2019 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 25-26 då för barn som avslutat 
årskurserna 1 – 3. Det finns plats för 45 barn till verksamheten.

Anmälningsavgiften är 560 kr.
Kostnaden för en veckas verksamhet beräknas till cirka 50 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden beviljade 2018-06-27 15 000 kr till arrangemanget förutsatt att 
arrangemanget genomfördes i den omfattning som framgår av ansökan. Bidraget anslogs ur 
kontot specialbidrag.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Ordförande föreslår att nämnden godkänner beredningens förslag och finner det antaget av 
nämnden.

Expedieras till 
Equmenia Vaggeryd

Beslutsunderlag
 §41 KFB Equmenia Vaggeryd – Ansökan om bidrag till Torpaliv 2019
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11
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Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Equmenia i Vaggeryd ansökan 2019-03-05
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§62

Smålandsidrotten - Inbjudan till kommun och regionkonferensen 
(KFN 2019/048)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Moussa, Seger och Åhlin att medverka.
Avgiften för medverkan betalas ur kontot för nämndens förfogande.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en inbjudan från Smålandsidrotten till kommun- och 
regionskonferens i samband med  Riksidrottsmötet (RIM)  den 23-24 maj.
 
Dagarna varvas med gemensamma pass och valbara workshops. Programmet fokuserar på 
idrottsrörelsens utmaningar kopplat till idrottsrörelsens Strategi 2025 () och tar upp områden 
som idrottsrörelsens utmaningar, folkbildning, jämställdhet och idrottsanläggningar.
 
Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare Beata Vilkhed redogör ärendet.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Tommy Ottosson (S) anmäler Moussa Moussa (S) att delta i rikskonferensen. 
Lars Seger (M) har tidigare anmält intresse att delta i rikskonferensen. 
Patrick Åhlin (SD) anmäler intresse att delta i rikskonferensen. 
 
Ordförande frågar om nämnden godkänner att Moussa, Seger och Åhlin får möjlighet att 
medverka i rikskonferensen och finner att nämnden beviljar Moussa, Seger och Åhlin att 
medverka.

Beslutsunderlag
 §42 KFB Smålandsidrotten - Inbjudan till kommun och regionkonferensen
 Smålandsidrotten information
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Mötesdatum
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 2019-04-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63

Nämnden som representant vid offentliga tillställningar (KFN 
2019/001)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till beredningen och ger förvaltningen i 
uppdrag att titta på möjligheten att ta fram klädesplagg som tydligt visar att bäraren 
representerar kultur- och fritidsnämnden i Vaggeryds kommun.

Sammanfattning
Lars Seger (M) lyfter frågan kring representation vid offentliga möten/konferenser och om det 
finns någon form av klädesplagg som ledamöterna kunde få där det tydligt framkommer att 
man representerar kultur- och fritidsnämndens i Vaggeryds kommun.
 
Förvaltningen informerar att det finns kommunövergripande tröjor med Vaggeryds kommun 
vapen och V symbol som tydligt speglar Vaggeryds kommun som helhet.
 
Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare Beata Vilkhed redogör ärendet.

Beslutsgång
Kultur- och fritidsnämnden för dialog kring ärendet.
Tuula Ingner (S) föreslår att ärendet återremitteras till beredningen med hänvisningen att 
nuvarande klädesplagg inte visar tydligt att det framkommer att bäraren representerar kultur- 
och fritidsnämnden i Vaggeryds kommun.
 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Ingners förslag och finner det antaget 
av nämnden.

Beslutsunderlag
 §46 KFB Övrig fråga - Nämnden som representant vid offentliga tillställningar
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§64

Delgivningar (KFN 2019/007)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Följande handlingar delges kultur- och fritidsnämnden.
 
Kommunfullmäktige dnr KS 2018/038, § 035 - Motion - Ändring av namn Götarps hage till 
Nestors
Kommunstyrelsen dnr KS 2019/039, § 062, 2019-03-06 - Handlingsplan för budget i balans
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2019/038, § 36, 2019-03-21 – Uppdrag 
kulturhistorisk inventering
Kommunstyrelsens arbetsutskott dnr KS 2019/002, § 040, 2019-02-20 - Information från 
kommundirektören
Kultur- och fritidsnämndens beredning dnr KFN 2019/008, § 045, 2019-03-21 – Rapporter 
och information om pågående ärenden
Socialstyrelsen dnr 9.2-9403/2019, 2019-03-21 - Statsbidrag sommarlovsstöd 2019
 

Beslutsunderlag
 §35 KF Motion - Ändring av namn Götarps hage till Nestors -.pdf
 Kommunstyrelsens protokoll 62, 2019-03-06
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 2019-03-21, delgivningar april
 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 40, 2019-02-20
 Socialstyrelsens beslut 2019-03-21
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§65

Redovisning av delegationsbeslut (KFN 2019/006)
Sammanfattning
De delegationsbeslut som fattats under perioden 2018-01-01 till och med 2019-03-
21  redovisas för nämnden.
 
Lotteritillstånd
Registrering LL § 17                             dnr KFN 2019/054
 
Bidrag
Ledarutbildning                                    dnr KFN 2019/006
 

Beslutsunderlag
 Bilaga redovisning av delegationsbeslut 2019
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§66

Rapporter & Information om pågående ärenden (KFN 2019/008)
Sammanfattning
Ordförande rapporterar om arbetet på Hjortsjöns camping, byggandet av det nya servicehuset 
och arbetet med rekrytering av arrendator för säsongen 2019.
 
Ordförande rapporterar om besöket på Järnboden som ingår i den kulturarvshistoriska 
utredning som Hembygdsrådet har gjort.
 
Tuula Ingner (S) informerar nämnden om konstutskottets uppdrag gällande den offentliga 
utsmyckningen enligt 1% regeln på Bullerbyns förskola, Åvikens förskola, Bondstorps skola 
och Mejeriet.
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§67

Övrig fråga - Idrottsplatsutredningen (KFN 2018/079)
Sammanfattning
Tommy Ottosson (S) ställer frågan när idrottsplatsutredningen beräknas bli färdig med 
hänvisning till kommunstyrelsen beslut gällande fortsättningen av utredningen.
 
Ordförande redogör nuläget för utredningen, men har inget bestämt datum när resultatet för 
utredningen kommer att presenteras.  
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