
Kallelse/föredragningslista
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Datum: 2019-04-04 Tid: kl. 09:00
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Sverker Bernhardsson (C)
Ordförande
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Kallelse/föredragningslista

1. Utbildning - Verksamhetsbesök Miliseum (KFN 
2019/001)

Sven Engkvist 09:00

2. Utbildning - Verksamhetsbesök öppna 
ungdomsverksamheten (KFN 2019/001)

Tommy Wallin 10:15

3. Utbildning - Verksamhetsbesök biblioteket i 
Skillingaryd (KFN 2019/001)

Lo Claesson 11:30

4. Information om Meetings Plus (KFN 2019/001) Beata Vilkhed 14:00

5. Budgetförutsättningar 2020 (KFN 2019/016)  

6. Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans (KFN 
2019/031)

 

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

 

8. Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond 
(KFN 2019/011)

 

9. Kulturarvspengar 2019 (KFN 2019/043)  

10. Riktlinjer - Ungdomsarrangemang 2019 (KFN 
2019/055)

 

11. Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade aktiviteter 
(KFN 2019/032)

 

12. Region Jönköpings län - Dansa utan krav! (KFN 
2019/052)

 

13. Fågelforsleden – Natur- och kulturled, Skillingaryd 
(KFN 2019/051)

 

14. Medborgarförslag - Gratis tillgång för pensionärer till 
kommunens badhus på vissa tider under veckans alla 
dagar då badhuset är öppet. (KFN 2019/044)

 

15. Markarbete vid skidanläggningen Kyllås (KFN 
2019/050)

 

16. Vaggeryds IP - Begäran om höjning av driftsbudget 
fr.o.m. 2019 (KFN 2019/053)

 

17. RSMH Skillingaryd-Vaggeryd - Ansökan om bidrag till 
friskvårdsdag (KFN 2019/046)

 

18. Equmenia Vaggeryd - Ansökan om bidrag till Torpaliv 
2019 (KFN 2019/047)

 

19. Smålandsidrotten - Inbjudan till kommun och 
regionkonferensen (KFN 2019/048)
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Kallelse/föredragningslista

20. Nämnden som representant vid offentliga 
tillställningar (KFN 2019/001)

 

21. Delgivningar (KFN 2019/007)  

22. Redovisning av delegationsbeslut (KFN 2019/006)  

23. Rapporter & Information om pågående ärenden (KFN 
2019/008)

 

24. Övriga frågor  

Page 3 of 106



5 

Budgetförutsättningar 2020

KFN 2019/016
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott (KFB)

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Budgetförutsättningar 2020 (KFN 2019/016)
Beslut
Beredningen godkänner förvaltningens redovisning kring arbetsgången för en oförändrad 
budgetram inför 2020, samt begäran om utökad ram till kulturskolan och idrottsplatserna.
Ärendet redovisas och beslutas om vid nämndens sammanträde den 4 april.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen presenterar budgetförutsättningar för 2020 utifrån 
kommunfullmäktiges styrdokument.
Under 2018 hade kultur- och fritidsnämnden en stabil verksamhet med balans mellan mål, 
medel och kvalité. Där tre av fem nämndmål för 2018 blev uppnådda, ett mål mer än till 50%. 
uppfyllt och ett mål påbörjades.
Nämndens verksamhetsmål för 2020 kommer att tas fram hösten 2019 med utgångspunkt från 
fullmäktiges nya mål. Med oförändrade budgetram för 2020 kan verksamheten fortsätta som 
planerat. Ett litet frågetecken finns dock vad gäller kulturskolans verksamhet i förhållande till 
tilldelade medel. 
 
Det finns goda förutsättningar att även fortsättningsvis kunna bibehålla en stabil verksamhet 
där balans råder mellan mål, medel och kvalité.
 
Förvaltningen presenterar förslag till inriktningsmål för att uppnå balans mellan mål, medel 
och kvalitet för 2020. 
Förslag till beslut
Nämnden godkänner omfördelning av investeringsmedel från 2019 till 2020 och noterar 
omfördelningen av kostnader  för nattvandringpå 146 tkr överförs till kultur- och 
fritidsnämnden för att administrera utbetalning av bidrag till de föreningar som deltar i 
vandringarna.
 
Nämnden ämnar begära ökat anslag på 100-200 tkr för ramhöjning av kulturskolans 
driftbudget och arvodesmedel till idrottsplatserna enligt kommunstyrelsens beslut § 66.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 30, 2019-03-07
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Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans

KFN 2019/031
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans (KFN 2019/031)
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 rikstagen.  
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden omdisponerar  55 000 kr ur kontot för kulturarrangemang till 
kulturskolans verksamhet bild och form.
Resterande underskott på 135 000 kr återkommer nämnden till efter att 
vårpropositionen antagits av riksdagen. 

Expedieras till 
Kulturskolan
Ekonomi

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 31, 2019-03-07
 Kulturskolans information
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ANSTÄLLD PERSONAL 77%

KULTURSKOLANS BUDGET 2018

KÖPT PERSONAL 5%

LOKALHYRA 12%

SUMMA 94%

ÅTERSTÅR 6%

INNEBÄR I MEDEL CA 250 TKR

STÄD 50 TKR

I DE 6% INGÅR:

NOTER, BÖCKER, KONTORSMATERIAL,

INSTRUMENT, UNDERHÅLL, UTBILDNING, 

FORTBILDNING, KOPIERING, FIKA & 
MAT OSV. OSV. 

RESULTAT 2018 -111 TKR
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BUDGET 2019

VERKSAMHETSBUDGET 2019

-334 TKR

VILKA NEDDRAGNINGAR HAR VI GJORT?

- EJ 145 TKR I BIDRAG

- ARBETSTIDSEFFEKTIVISERING

(BILD&FORM, TRÄBLÅS VÄRNAMO)

UTÖVER DETTA HAR VI EN MERKOSTNAD

FÖR IST DRIFT PÅ CA 30 TKR

PGA NUVARANDE BUDGET LIGGER KVAR TILL

HÖSTTERMINSSTARTEN 2019 KOMMER VI TROTS

VIDSTÅENDE ÅTGÄRDER GÖRA ETT NEGATIVT

RESULTAT PÅ CA 190 TKR

FÖR ATT FÅ 2019 I BALANS KRÄVS DÄRMED

YTTERLIGARE 190 TKR NEDDRAGNING PÅ TJÄNST. 

DETTA SKULLE DESSUTOM BEHÖVA HÄMTAS HEM

UNDER TIDEN AUG-DEC 2019.

2020 ÄR BUDGET I BALANS – FÖRUTSATT ATT VI INTE

FÅR EN ÖKNING I ELEVUNDERLAGET. (UNDANTAGET

DANSLINJEN)
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BUDGET 2020

- ENLIGT 2019 ÅRS BERÄKNING HAR VI EN MKT STRAM BUDGET I BALANS, UTAN UTRYMME FÖR UTVECKLING, HÖJNING AV

TJÄNST SAMT ETT MINIMALT RÖRLIGT KAPITAL. 

- VI KAN INTE ANTA FLER ELEVER ÄN DE SOM SLUTAR (UNDANTAG DANS). ELEVKÖERNA KOMMER VÄXA.

- HÄRI LIGGER 0 KR I INVESTERINGAR OCH UPPDATERINGAR. (PGA RIKTADE INVESTERINGSMEDEL 2019)

- VI KOMMER HA ÖKADE KOSTNADER FÖR TELEFONI OCH DATORER.

- INGET UTRYMME FÖR STÖRRE ARRANGEMANG, T EX MUSIKALEN. 

- INGET UTRYMME FÖR MARKNADSFÖRING.

- INGET UTRYMME FÖR UTBILDNING/FORTBILDNING. 

KULTURSKOLAN ÄSKAR DÄRMED OM 200 TKR I RAMHÖJNING 2020. 
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Kulturskolan - Åtgärder för budget i balans (KFN 2019/031)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till beredningen och ger förvaltningschefen 
med kulturskolans ledning i uppdrag att titta på andra möjligheter med mer långsiktiga 
lösningar för en budget i balans.
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.
Beslutsgång
Ersättaren Lars Seger (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets 
handläggning.
Ordförande redogör ärendet. Förvaltningschefen redovisar den historiska bakgrunden till 
effektiviseringen.
Nämnden för dialog kring ärendet.
Michael Anderberg (MP) föreslår återremittering av ärendet och att nämnden ger 
förvaltningschefen med kulturskolans ledning i uppdrag att titta på andra 
möjligheter  med mer långsiktiga lösningar för en budget i balans.
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras under sammanträdet och finner förslaget 
avslaget av nämnden.
Ordförande ställer frågan om ärendet återremitteras till beredningen enligt Anderbergs förslag 
och finner förslaget antaget av nämnden.
 

Expedieras till 
Kulturskolan

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 16, 2019-02-21
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Bibliotek - Återbesättande av tjänst som 
bibliotekschef

KFN 2018/080
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Bibliotek - Återbesättande av tjänst som bibliotekschef (KFN 
2018/080)
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.
 
Förvaltningen redovisera att rekryteringen av ny chef för bibliotekstjänsten är igång och 
annonseringen har kommit igång.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsten som bibliotekschef återbesätts.
Nämnden utser presidiet och förvaltningschefen att ingå i rekryteringsprocessen.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 101, 2018-06-27
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Ella och Ingeborg Jonssons 
musikutbildningsfond

KFN 2019/011
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond (KFN 2019/011)
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.
Förslag till beslut
Stipendier ur Ella och Ingeborg Jonassons musikutbildningsfond tilldelas år 2019 motivering 
att nämnden vill lyfta stipendiaterna p.g.a. sitt deltagande i kulturlivet i kommunen:
Gustav Ahlgren, Lunnevads folkhögskola, Vikingstad.
Markus Sandberg, Örebro Musikhögskola
 
Stipendiesumman är 5 000 kr vardera.
Stipendiet delas ut under nationaldagen 6 juni.

Beslutsunderlag
 Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond 2019
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Förteckning över utdelade stipendier
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Ella och Ingeborg Jonssons 
musikutbildningsfond 2019
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Vaggeryd 2019-03-12

Till Kultur- och fritidsnämnden i Vaggeryds kommun

Utlåtande om stipendiater ur Ella och Ingeborg Jonssons 
musikutbildningsfond år 2019

Härmed översänder vi, Kulturskolans personal, ett utlåtande om stipendiater ur Ella 
och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond år 2019, som Kultur- och 
fritidsnämnden har att fatta beslut om.
-------

Minnesanteckning förd vid möte i Kulturskolan 2019-03-12
om Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond år 2019

Närvarande: Christer Sandén, Anna Jorendal, Ann-Sofie Claesson, Stefan 
Sturesson, Katja Knutson Liljedahl och Jan Eric Victor

Stipendier ur Ella och Ingeborg Jonssons musikutbildningsfond. 
Vi hade tre ansökningar om stipendium, att ta ställning till, som kommit in till 
Kultur- och fritidsförvaltningen i Vaggeryds kommun i tid, att ta ställning till: 
 Gustav Ahlgren,980616-7210, Lunnevads folkhögskola, Vikingstad.
 Markus Sandberg, 950206-1899, Örebro Musikhögskola
 Ludvig Ros, 950406-8298, Lunds Universitet, Musikhögskolan Malmö.

Alla sökande uppfyller de kriterier som gäller för att ha rätt till stipendiet. 

Kulturskolans personal vill efter samråd göra följande utlåtande till Kultur- och 
fritidsnämnden:
Vi önskar att stipendier ges till – 
Gustav Ahlgren och Markus Sandberg, som båda har startat sin 
musikutbildning i Kulturskolan i Vaggeryds kommun och fortfarande har ett 
engagemang i kommunens musikliv. Vi vill gärna uppmuntra dem i deras 
fortsatta utbildning på sina instrument och som pedagoger.
För Gustav Ahlgren är det första gången han erhåller stipendiet. Markus 
Sandberg har erhållit stipendiet en gång tidigare. Ludvig Ros har erhållit 
stipendiet de senaste två åren.

/Jan Eric Victor
Kulturskolchef
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Sida
1(1)

Förteckning över sökande samt utdelade stipendier

2018, Stipendiat
Ludvig Roos
Oliva Seger

2017, Stipendiat
Ludvig Roos
Elvira Seger
Olivia Seger

2016, Stipendiat
Carl Ericsson
Kristoffer Torp

2015, Stipendiat
Daniel Möllås

2014, Stipendiat
Elvira Seger
Olivia Seger
Aaron Lindström

2013, Stipendiat
Samuel Josefsson

2012, Stipendiat
Isak Andersson

2011, Stipendiat
Björn Sandberg

2010, Stipendiat
Carl Ahlgren

2009
Ingen utdelning

2008, Stipendiater
Björn Sandberg
Hanna Eriksson
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Från: noreply@vaggeryd.se
Till: beata.vilkhed@vaggeryd.se
Cc:
Bcc:
Ärende: Nominering Ella och Ingeborg musikutbildningsfond.
Skickat: 2019-03-04 11:48:27
Bilagor: Intyg Gustav Ahlgren.pdf
Inbäddade bilagor:

För- och efternamn:
Gustav Ahlgren

Födelsedatum (ÅÅ-MM-DD):
98-06-16

g.ahlgren98@gmail.com
0727206996
Lunnevads Folkhögskola
59048
Vikingstad

Berätta kort om dig själv och din anknytning till Vaggeryds kommun:
Jag är uppvuxen och har gått i skolan i Vaggeryds kommun. Under min uppväxt har jag bl. a.
idrottat och musicerat i diverse föreningar samt på kulturskolan. Efter min gymnasieexamen började
jag studera klassisk trombon på Lunnevads Folkhögskola. Nu går jag mitt andra år på skolans
klassiska- och jazzinriktning. Förra året kom jag in på musikerutbildningen på Malmö
Musikhögskola samt var behörig för samma utbildning på Högskolan för Scen och Musik i
Göteborg. Istället för att börja där valde jag att studera två inriktningar samtidigt på Lunnevad och
bli så bred musiker som möjligt och lära mig nya genrer. I år söker jag musikhögskola igen men
både som klassisk- och jazzmusiker.

Jag studerar på:
Lunnevads Folkhögskola

Studerade höstterminen:
Lunnevads Folkhögskola

Påbörjade vårterminen:
Lunnevads Folkhögskola

Referensperson på skolan:
Anna Englund Bohm

Befattning:
Linjeledare för klassisk linje, Lunnevads Folkhögskola

Telefon/mobil:
070 559 43 58
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Referensperson i Vaggeryds kommun:
Adrian Roach

Befattning:
Oboist, Jönköpings Sinfonietta

Telefon/mobil:
073 734 50 92

Blir jag beviljad stipendium ur musikutbildningsfonden ska pengarna användas till:
Pengarna kommer användas till att betala min utbildning samt till instrument. T. ex kan pengarna gå
till att köpa sordiner eller andra instrumenttillbehör. De kan även komma till bra användning vid
eventuellt instrumentbyte. I första hand kommer de gå till utbildningen samt sordiner.

Intyg från skolan:
Intyg Gustav Ahlgren.pdf

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är sanna och korrekta.

Samtycke
2019-03-04 11.48
Jag samtycker till och förstår att Vaggeryds kommun registrerar och behandlar de personuppgifter
som jag lämnar genom formuläret för att kunna hantera ärendet på ett smidigt sätt och fullgöra
arbetsuppgifter kopplade till det.

Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.vaggeryd.se/personuppgift
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Från: noreply@vaggeryd.se
Till: beata.vilkhed@vaggeryd.se
Cc:
Bcc:
Ärende: Nominering Ella och Ingeborg musikutbildningsfond.
Skickat: 2019-03-10 17:10:02
Bilagor: Julkonsert OP Program.pdf; Registreringsintyg.pdf
Inbäddade bilagor:

För- och efternamn:
Markus Sandberg

Födelsedatum (ÅÅ-MM-DD):
95-02-06

markus.molnarp@hotmail.com
0706344321
Hagmarksgatan 11b
70216
Örebro

Berätta kort om dig själv och din anknytning till Vaggeryds kommun:
Jag är född och uppvuxen i Tofteryd i Vaggeryds kommun. Jag gick mina första skolår fram till
sjätte klass i Tofthagaskolan för att sedan börja högstadiet på Fågelforsskolan i Skillingaryd. Under
hela min uppväxt har musiken haft en viktig funktion och jag har i unga år spenderat mycket tid
med att vara delaktig i Ekhults missionshus musikverksamhet, främst genom att vara med och
kompa ungdomskören.
Musiken fortsatte ta stor plats under högstadiet och tog mig vidare till Per Brahegymnasiets
estetutbildning där jag vidareutbildades i piano, musikteori, ensemblespel och kör, bland mycket
annat. Gymnasieåren fylldes med konserter av många slag, samt musikresor, och avslutades med en
examensföreställning på Jönköpings Teater där jag var delaktig både med pianospel, sång och dans.
Efter gymnasiet bar det av till ett års fortsatta studier på afrolinjen på Liljeholmens folkhögskola i
Rimforsa. Där var huvudfokus ensemblespel inom de afroamerikanska genrerna med stort fokus på
improvisation och samspel. Året på Liljeholmen avslutades med en ensembleturné där konserter
hölls både i Småland, Östergötland, Närke och Dalarna.
Jag har sedan hösten 2015 varit bosatt i Örebro och började hösten 2018 studera Konstnärligt
kandidatprogram med inriktning komposition på Örebro Musikhögskola, en utbildning som
beräknas vara färdig 2021.
Utöver studier har mitt musikaliska fokus i Örebro hamnat mer och mer på körsång och jag sjunger
sedan hösten 2015 i körerna Olaus Petri Cantores och Olaus Petri ungdomskör OPQ under ledning
av Mats Bertilsson. I körerna har vi utöver regelbundna högmässor och sedvanliga högtider de
senaste åren även framfört större verk så som Bach:s Juloratorie, Mozart Requiem, Brahms
Requiem och Mozarts C-mollmässa, tillsammans med både Drottningholms Barockensemble och
Svenska kammarorkestern. Utöver körerna i Olaus Petri är jag även aktiv i Svenska kyrkans
nationella ungdomskör(NUK).
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Sedan jag var 5 år har jag på ett eller annat sätt medverkat i Tofteryds bygdeförenings revy,
Tofterydsrevyn, som har framförts varje jämnt år från 1998 fram till senaste upplagan 2018. Jag har
medverkat genom både sång, dans och agerande på scen och planerar att fortsätta medverka på ett
eller annat sätt många år till.
Min musikverkan i Vaggeryds kommun de senaste åren har utöver tofterydsrevyn bestått av
medverkan på sommarmusik i Tofteryds kyrka ett par gånger, samt nu senast julkonsert i Tofteryds
kyrka den 15:e december 2018, där jag var med och spelade piano samt sjöng i kören.

Jag studerar på:
Örebro Musikhögskola

Studerade höstterminen:
2018

Påbörjade vårterminen:
2019

Referensperson på skolan:
Simon Schierup

Befattning:
Linjeledare Kompositionsprogrammet

Telefon/mobil:
0730686785

Referensperson i Vaggeryds kommun:
Anna-Maria Toftgård

Befattning:
Församlingsmusiker

Telefon/mobil:
0708477324

Blir jag beviljad stipendium ur musikutbildningsfonden ska pengarna användas till:
Om jag blir tilldelad stipendium kommer pengarna användas delvis till kurslitteratur/noter, delvis till
införskaffande av ett elpiano, eller eventuellt inspelningsutrustning.

Intyg från skolan:
Registreringsintyg.pdf

Annan relevant bilaga, till exempel konsertprogram:
Julkonsert OP Program.pdf

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är sanna och korrekta.

Samtycke
2019-03-10 17.10
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Jag samtycker till och förstår att Vaggeryds kommun registrerar och behandlar de personuppgifter
som jag lämnar genom formuläret för att kunna hantera ärendet på ett smidigt sätt och fullgöra
arbetsuppgifter kopplade till det.

Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.vaggeryd.se/personuppgift
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Från: noreply@vaggeryd.se
Till: beata.vilkhed@vaggeryd.se
Cc:
Bcc:
Ärende: Nominering Ella och Ingeborg musikutbildningsfond.
Skickat: 2019-03-10 17:07:29
Bilagor: Intyg.pdf; Intyg (1).pdf
Inbäddade bilagor:

För- och efternamn:
Ludvig Ros

Födelsedatum (ÅÅ-MM-DD):
95-04-06

ludvig.ros95@gmail.com
0725172165
Duvhöksgatan 6A
21558
Malmö

Berätta kort om dig själv och din anknytning till Vaggeryds kommun:
Jag heter Ludvig och kommer ursprungligen från Tofteryd. Just nu studerar jag till musiklärare nere
i Malmö där jag får musicera och praktisera en hel del!
Under min tid i Tofteryd så spelade och sjöng jag mycket i Tofteryds missionshus där det var kör-
och konsertverksamhet. Jag har också varit med i Tofterydsrevyn sen jag började gå där jag får
agera och inte minst sjunga, och ibland även spela om det behövs. Jag har mycket att tacka min
hemkommun och framförallt Tofteryd för att jag musicerar än idag och för det är jag väldigt
tacksam!

Jag studerar på:
Musikhögskolan i Malmö

Studerade höstterminen:
2018

Påbörjade vårterminen:
2019

Referensperson på skolan:
Pelle Holmberg

Befattning:
Gitarrlärare

Telefon/mobil:
0709710943

Page 24 of 106



Referensperson i Vaggeryds kommun:
Anna-Maria Toftgård

Befattning:
Kantor

Telefon/mobil:
0708477324

Blir jag beviljad stipendium ur musikutbildningsfonden ska pengarna användas till:
De pengarna som jag fått tidigare år har gått till hemmastudio (monitorer, ljudkort, midi-klaviatur
och Logic Pro X) och pedaler till min gitarr. Och nu hade jag velat utöka mitt pedalbord och/eller
köpa en fin mikrofon som den sista byggstenen till min hemmastudio! Så det hade varit riktigt kul
att göra min studio komplett. Jag har fått extremt god användning av min studio i de kurser som jag
läser för tillfället och utan det här stipendiet hade det inte varit möjligt!

Intyg från skolan:
Intyg (1).pdf

Annan relevant bilaga, till exempel konsertprogram:
Intyg.pdf

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är sanna och korrekta.

Samtycke
2019-03-10 17.07
Jag samtycker till och förstår att Vaggeryds kommun registrerar och behandlar de personuppgifter
som jag lämnar genom formuläret för att kunna hantera ärendet på ett smidigt sätt och fullgöra
arbetsuppgifter kopplade till det.

Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.vaggeryd.se/personuppgift
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Kulturarvspengar 2019

KFN 2019/043
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Kulturarvspengar 2019 (KFN 2019/043)
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.
 
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.
Förslag till 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.

Page 1 of 2Page 27 of 106



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga budgeterade medel 2019 till hembygdsföreningar och för kulturminnesvård fördelas 
av nämnden vid ett senare tillfälle under året.

Expedieras till 
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-12
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 82, 2018-05-23
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-03-12                 Sida 1 av 1

Dnr KFN 2019/043
Kultur- och fritidsförvaltningen

Till  kultur- och fritidsnämnden

Kulturarvspengar 2019

Förslag till beslut
 

Sammanfattning av ärendet
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.

Beslutet ska skickas till
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun

Handläggare
Beata Vilkhed handläggare

Göran Svensson ansvarig förvaltningschef
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Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun

Budget Utfall  Budget 
2018 2018 2019

Intäkter

Kommunala anslag 145000 145000 145000

Kapitalupplösning 6500 ‐3017 2000

  Övriga intäkter 15000 19250 30000

Summa intäkter 166500 161233 177000

Kostnader

Lönedelkostnad Camilla 72000 71673 75000

Lokalhyra 12000 12000 12000

Kontorskostnader 12000 14351 15000

Bilresor 1500 1500

Övrigt 5000 2773 3000

Skyltar 4000 5129 3000

Kvarnaberg väg + marknadsföring 25000

Dator till Hbr (Camilla) 7500

Uthus skolmuseet 20000

Braskabo ladugård 10000

Taktegel Nisses Lada Svenarum  25000 22583

Skanner Magnisa 5506

Kulturhus Värdering 30000 22218

Boksponsring  5000 5000 5000

166500 161233 177000
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Riktlinjer - Ungdomsarrangemang 2019

KFN 2019/055
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Ungdomsarrangemang 2019 (KFN 2019/055)
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 8 till 25 år. Åldern mellan 8 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.
Förslag till 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.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ansökningsprocessen kan starta 5 april.
 
En delårsutvärdering lämnas till nämnden under september sammanträdet.
 

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-03-06
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Datum Sida

2019-03-21 1(3)

Förslag till riktlinjer för ungdomsprojekt 2019, budget 
50 000 kr
Ungdomsbidraget är ett pilotprojekt för att stödja barn- och ungas kultur för 
ett tillgängligt kulturliv. 
Fokusområden kan vara bild och skapande, dans/film, musik/konserter, 
teater, spel, skrivverkstad m.m. det är ungdomarna som styr projekten om 
vilka utbud som kommer att erbjudas under 2019 och vilka 
samarbetspartners är.

Utgångspunkt för bidraget
Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål för 2019
Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och 
verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen. 

Lokala kulturpolitiska mål 2018-2020
Vaggeryds kommun ska vara en god kulturkommun i samverkan med region, 
föreningar och civilsamhället med fokus på barn och ungdomar.

Kommunen ska främja det fria kulturlivet, ungdomskultur och fortsätta att 
stödja  föreningarnas verksamhet i samverkan med externa parter.

För att optimalt nå de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska 
målen bör en samverkan tillämpas inom kommunens nämnder och 
förvaltningar som bedriver kulturverksamheter. 

Mål
Att lyfta och få en bild över hur ungdomskulturen utvecklas i kommunen. 

Att avsätta en årlig budget för ungdomsprojekt utifrån satta riktlinjer och 
förutsättningar med stöd till barn- och ungas kultur för ett tillgängligt 
kulturliv. 

Projektägare
Kultur- och fritidsnämnden

Delegation 
Presidiet med förvaltningen får i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att 
godkänna vilka projekt som blir beviljade pengar utifrån de ansökningar 
som kommer in. 

Vikten i delegationen är att ungdomarna ska kunna påbörja projekten inom 
rimlig tid. 
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Summa för ett projekt kan uppgå mellan 5 000 – 10 000 kr och är 
tillgängligt vid projektets start.
Ett projekt kan startas när ansökan är godkänd. 

Delgivning av godkända projekt
Förvaltningen redovisar godkända projekt för nämnden med en skriftlig 
motivering. Ett godkännande av projekt ska bygga på den lokala 
kulturplanen och kultur- och fritidsnämndens övergripandemål för året. 

Ansökan projekt
En projektplan görs med handledning och stöd av kontaktpersoner inom 
kultur- och fritidsverksamheter, skola eller annan tjänsteman inom 
kommunen ex. vis. fältassistenter. 

En kontaktperson ska vara myndig och kan bestå av en förälder, 
ungdomsledare inom en förening eller studieförbund. Projektplanen ska vara 
godkänd/signerad av kontaktperson. 

I projektplanen ska det framkomma vilka stödfunktioner som finns i 
projektet. 

Projektledare är de ungdomar som söker pengar till projektet. 

Projektplan 
Förvaltningen tar fram ett enkelt ansökningsformulär för beskrivning av 
projektplan.

Kostnader för projekten betalas främst genom faktura. 
Eventuella småkostnader tas genom kontaktpersoners verksamhetsdagskassa 
som redovisas med kvitton till förvaltningen som i sin tur kompenserar 
verksamheterna i efterhand. 

En redovisning ska göras vid avslutat projekt.

Redovisning
En redovisning ska innehålla en ekonomisk- och verksamhetsredovisning.  
Redovisningarna kan göras skriftligt, muntligt, i form av filmvisning eller 
vad som anses vara lämpligt för specifikt tillfället. 

Utvärdering
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar en delårsutvärdering till nämndens 
septembersammanträde 
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Målgrupp 
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. 

En kontaktperson kan även bestå av en ungdomsledare inom en förening 
eller studieförbund. 

Projektplanen ska vara godkänd/signerad av kontaktperson.

Målgruppen som är myndig (18 till 25 år) kan komma in med en ansökan 
utan en kontaktperson. 

Projektplanen ska vara signerad av projektledaren som med signeringen av 
kontaktperson för projektet. 

Grundkriterier projektet måste uppfylla
Bidragsberättigade projekt/initiativ 
• kan sökas av den som är 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
Projektet ska 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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Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade 
aktiviteter

KFN 2019/032
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade aktiviteter (KFN 2019/032)
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.
Förslag till 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.  

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 32, 2019-03-07
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade aktiviteter (KFN 2019/032)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner att 50 000 kr anslås till ungdomsprojekt och att 
resterande del av ärendet återremitteras till beredningen.
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
Beslutsgång
Förvaltningen redovisar planen för kulturarrangemang 2019.
Nämnden för dialog kring ärendet.
 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska beslutas under sammanträdet och finner förslaget 
avslaget av nämnden.
Nämnden för dialog kring ärendet.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ordförande ställer frågan om nämnden godkänner 50 000 kr till ungdomsprojekt och att 
resterande del av ärendet återremitteras till beredningen och finner förslaget antaget av 
nämnden.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 21, 2019-02-21
 Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-02-15
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Datum Sida

2019-02-15 1(3)

Till kultur- och fritidsnämnden

Kulturarrangemang 2019 – Budgeterade aktiviteter
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 
evenemang

60 000 kr

Ungdomsprojekt 50 000 kr
Summa 150 000 kr

Övrigt 30 000 kr
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Busskostnader – Budget 20 000 kr
För att lokalt tillgängliggöra kulturlivet för barn och ungdomar föreslås att 
en summa avsätts till kostnader för bussresor inom kommunens olika 
arrangemang för barn och ungdomar. 

Busskostnad inom kommunen för tur/retur är ca: 2 000 kr. 
Tanken är att en arbetsgrupp bestående av tjänstemän inom kultur- och 
fritidsförvaltningen ska välja ut ett antal olika arrangemang inom 
kommunen med fri kulturupplevelse för barn och ungdomar.

Summering: Ett pilotprojekt för att skapa samverkan mellan nämnder i 
Vaggeryds kommun och stödja barn- och ungas kultur genom 
tillgängligt kulturliv inom kommunen. Fokusområden ör barn och 
unga och skolsamverkan.

Teater – Budget 20 000 kr
Förslag på två olika teaterföreställningar en som vänder sig till förskolebarn 
och ska anordnas under Skillingarydsdagen som är under maj månad.  

Summering: Teaterföreställningarna utgår ifrån prioriteringarna barn och ungas 
kultur med fokusområde teater och spel. 

Sensommar evenemang – Budget 60 000 kr
Sensommar evenemang är en helg som utgår ifrån mer digitala upplevelser 
och happening.
Tanken är att involvera föreningar genom att erbjuda en symbolisk summa 
för medverkan.

En teaterföreställning är tänkt att köpas in som heter Utvandrarna, där olika 
föreningar erbjuds att medverka med aktiviteter. Detta ska ske på Torpet 
med en uppbyggd scen. 
Ett sensommar evenemang under augusti/september med fokus på 
ungdomar under högstadiet och gymnasiet. Även  här är det tänkt att erbjuda 
gratis bussförbindelser. 

Summering: Teaterföreställningarna utgår ifrån prioriteringarna barn och ungas 
kultur med fokusområde teater och spel. Evenemanget är även ett 
sätt att öka dialog och samarbete med föreningslivet. 

Ungdomsprojekt – Budget 50 000 kr
Summa 50 000 kr avses som ett pilotprojekt för att uppmuntra till 
ungdomsprojekt som ungdomar själva kan söka pengar till. Tanken är att 
förvaltningen tar fram ansökningsformulär för projektplan och att de olika 
verksamheterna inom kultur- och fritid är kontaktpersoner som stöd till 
ungdomarna. Projekten ska ske under handledning av vuxen.
Ett projekt kan innebära 5 000 kr i bidrag. 
Tanken är att projekten ska kunna sättas igång inom rimlig tid. 
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Summering: Ett pilotprojekt för att stödja barn- och ungas kultur genom 
tillgängligt kulturliv. Fokusområden kan vara bild och skapande, 
dans/film och teater, spel m.m. det är ungdomarna som styr 
projekten om vilka utbud som kommer att erbjudas under 2019. 
Ungdomsprojekten är även ett sätt att få en bild över hur 
ungdomskulturen utvecklas i kommunen.

Övrigt – Budget 30 000 kr
Lämnas som en fri pott för oförutsedda evenemang/arrangemang och redan 
beslutade uppdrag som graffitivägg som konstutskottet ansvarar för. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens reglemente
Kulturplan 2018-2020
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 183, 2018-11-21

Handläggare
Beata Vilkhed, handläggare för ärendet
 
Göran Svensson, ansvarig chef kultur- och fritidsförvaltningen
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Region Jönköpings län - Dansa utan krav! 

KFN 2019/052
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Region Jönköpings län - Dansa utan krav! (KFN 2019/052)
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.
Förslag till 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 för den nya verksamhetsformen.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Page 1 of 1Page 46 of 106



Dansa utan krav! i din kommun 
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Syfte & Upplägg 
 

Att kunna erbjuda en förebyggande och behandlande insats för unga 

tjejer med återkommande psykosomatiska problem.  

   
Kravlösdans 75 min 2 ggr i veckan i 

8 månader 
 

Uppvärmning, danskoreografi, eget 

skapande/gruppövning, stretch,   

avslappning och reflektion. 
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Kriterier för deltagande 
 

 
 Tjej 13-19 år 

 

 Huvudvärk 

 

 Ofta trött 

 

 Stressad 

 

 Prestationskrav 

 

 Ont i nacke/axlar 

 

 Orolig 

 

 Ont i magen 

 

 Utanförskap 
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Rörelseglädje, Kravlöshet, Icke dömande attityd 

 
• Dans som fysisk aktivitet, fokus på 

rörelseglädje och inte prestation.  
 

• Att ha kul tillsammans med andra och att få 

uppleva dansen som ett  positivt sätt att röra 

sig till musik. 
 

• Inga krav på förkunskaper! Prova på olika 

dansstilar. 
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Interventionsstudie i Örebro med 

dansgrupp och kontrollgrupp  
 

• Målgrupp: flickor 13-18 år. 

• Förbättrad självskattad hälsa 

• Minskning av sömnproblem, 

trötthet och psykosomatiska 

symptom.  

• Hälsoekonomiska vinster 

• Resultaten höll i sig upp till 1 

år efter avslutad intervention 
 

 

Influencing self-rated Health Among Adolescent Girls with Dance intervention.pdf Duberg A.  m.fl. 
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    Dansgrupp 

 
• 15-20 tjejer vid informationsmöte 

• Minst 8 deltagare vid uppstart 

• Grupperna är heterogena  

• Bortfall 20-40%  
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Stödfunktion 

• Folkhälsa erbjuder stöd för att komma igång med 

verksamheten och även sedan vid frågor och utmaningar 

som kommer upp. 

 

• Kan inledningsvis delta i lokal arbetsgrupp vid behov. 

 

• Erbjuder nätverksträff med workshop 1-2 gånger/år för 

utbildade dansinstruktörer i länet. 

 

• Samlar sammanställningar från utvärderingar från alla 

grupper i Jönköpings län. 
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Rekrytering & stödresurs 

• Barn – och ungdomshälsan deltar                          

i rekrytering av tjejer 
 

• Vid behov kan dansinstruktören 

kontakta Barn- och ungdomshälsan för 

frågor och stöd. 
 

• Dansinstruktören kan även vid behov 

förmedla kontakt till barn- och 

ungdomshälsan. 
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Kommunens roll 

• Projektägare 
 

• Finansiering – om möjligt uppdelat på flera förvaltningar eller 

om det finns särskilda pengar avsatta för att jobba med 

psykisk hälsa.  
 

• Elevhälsan som rekryteringsbas, möter målgruppen.  

Elevhälsan har möjlighet att erbjuda interventionen och stötta 

tjejerna att ta steget att våga vara med.  
 

• Samordnaren  
 

• Marknadsföring och sammankalla till arbetsgrupp.  
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Kostnadsförslag…endast förslag beroende på vad 

som ingår i dansinstruktörens uppdrag 

• Dansinstruktör ca. 60 000 (inkl. soc. avgifter ) baserat på 25 500 kr, 

20 % i 8 månader).  

 

• Förberedelse, genomförande, kontakt med föräldrar, BUH, 

elevhälsa v.b.  

 

• Marknadsförning, rekrytering, informationsmöten och workshops 

ingår dansinstruktörens ovanstående 20%. 

 

• Även aktuellt med en vuxen/dansassistent motsvarande kostnad ca 

19 000 kr (inkl. soc. avgifter). 
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Kontakt 

  

Ida-Klara Johansson 

Folkhälsoutvecklare 

070-590 56 05 

Ida-klara.johansson@rjl.se 

 

 

 

 

 
 

 
 

www.1177.se/jonkopings-lan/dansfortjejer 
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Fågelforsleden – Natur- och kulturled, 
Skillingaryd

KFN 2019/051
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

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

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19
 Minnesanteckningar projektmöte 2019-03-13
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MINNESANTECKNINGAR
Datum Sida
2019-03-13 1(3)

Projektmöte 
Fågelforsleden natur- och kulturled Lagan

Tid: 13 mars 2019 kl. 18.00
Plats: Banvakten, Skillingehus

Närvarande parter
Kenneth Adolfsson, Götaströms golfklubb
Ola Hugosson, Hembygdsrådet
Dan Damberg
Stig Grunditz
Lennart Fritz
Hans Göransson, Tekniska kontoret
Göran Svensson, Kultur- och fritidsförvaltningen
Lina Larsson, miljöstrateg 
Monica Johansson Grönkvist, planeringsingenjör Tekniska kontoret
Jerry Karlsson, Tekniska nämnden

1. Skyltar
Monica berättar om skyltarna som ska stå längs med Lagan inom projektet 
Vattennära mötesplatser vid Lagan.  Monica berättar om kopplingen 
mellan ekosystemtjänster, Agenda 2030-målen och miljömålen samt 
rekreation och upplevelsekvalitéer. En karta ”Upptäck Lagan!” visas med 
olika delområden och vilka ekosystemtjänster som är kopplade till dessa. 
Bidrag har beviljats med 1,1 miljoner från Boverket för delen som avser 
Vaggeryd. Fokus och syftet är att området ska hänga ihop och få ihop de 
båda projekten. Ola vill ha tillgång till materialet för att kunna komma med 
synpunkter. Förslaget blir att delar av LONA-gruppen ska träffa 
projektgruppen för Vattennära mötesplatser för att diskutera vilka 
symboler som ska finnas på skyltarna och även vilka områden som ska 
pekas ut. Mötet bör ske inom närtid för att det ska kunna gå att färdigställa 
skyltarna i tid. 

2. Invigning
Invigningen blir lördagen den 25 maj kl 10-14. Alla kan delta vid detta 
tillfälle och det sammafaller bra med golfens dag.

Program
Själva invigningen blir kl 12 vid Götaströms bruk. Vi fortsätter leta 
invigare: Plan A var Landshövdingen men hon har tackat nej. Plan B är 
Länsrådet, Kenneth kollar om hon kan delta. Plan C är Catharina 
Kristensson, Göran kollar om hon kan. Anders kommer till invigningen 
och kan anordna med skott. Vem kan spela en fanfar? Göran kan kolla med 
kulturskolan, frälsningsarmen eller missionsskolan.
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Göran har kollat med Frisksportklubben och de kan tänka sig att ställa upp 
med kaffe och korvservering. Vi köper in korv med mera via kommunens 
kostenhet. Plats Götaströms bruk. Tidpunkt:?

Götaströms golfklubb anordnar prova på golf. Plats: samling 
golfbanan/klubbhuset. Tidpunkt: ?

Ola har stämt av med Missionskyrkan att vi kan låna deras kanoter för att 
kunna erbjuda att paddla kantor. Plats:? Tidpunkt:?

Stig anordnar en fisketävlingen, alla behöver ha ett eget spö med sig. 
Fisketävlingen sker vid Åhult och startar kl 10 och avlsutas vid 12. Vid 
kl 12 sker prisutdelning vid Götaströms bruk. Priser är oklart och 
behöver ordnas.

K-G kommer att hålla en visning av kraftstationen vid Fågelforsdammen. 
Tidpunkt?

Naturskyddsföreningen anordnar håvningen av smådjur. Plats: ? 
Tidpunkt:? 

Dan håller i en guidning av Götaströms bruk. Tidpunkt:?

Lina anordnar en skattjakt för barn vid Götaströms bruk. Pågår mellan 
10-14. Priser är oklart och behöver ordnas.
 
Lina och Göran kollar om det går att låna minibussar. Kultur- och fritid har 
en minibuss och AME har en minibuss. Transporterna ska gå både från 
Skillingaryd och Vaggeryd. Övriga bilar ska hänvisas till Götaströms gk. 
Vi har inga chaufförer och har inte bestämt vilka tider som bussarna 
ska gå.  

Kommunikation och markandsföring
En av våra kommunikatörer, Simone, tar fram en kort inbjudningstext 
(”Save the date”) som föreningar kan skicka ut till sina medlemmar. 
Information kommer även läggas ut på kommunens turistweb inom kort.

När vi har programmet klart (med tider etc) så kommer det att komma ut 
en nyhet på kommunens web-plats. Det är därför viktigt att vi färdigställer 
tiderna med programmet så snart som möjligt. 

När programmet är klart kommer vi också trycka upp affischer som vi kan 
sätta upp. 

Den 4 maj marknadsför kommunen (kanslienheten) Fågelforsleden på 
Skillingaryds marknad. T ex kan vi ha affischer, vandringsbroshyrer att 
dela ut och en roll-up med ledens sträckning. 
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Det kommer även komma ett reportage i nästa HÄR-tidningen om 
Fågelforsleden, ur en vandrande familjs perspektiv. Beräknat 
utgivningsdatum är i början av maj.

Invigningen kommer att kommuniceras på sociala medier (instagram och 
facebook). Troligen kommer vi göra en liten film om invigningen som 
föreningarna gärna får sprida och dela.

När det närmar sig invigningen kommer vi ev ha en annons i 
skillingaryd.nu. det beror på om projektet har pengar till den kostnaden. 

Kostnaden för invigningen
Kostnad för korv, kaffe, dricka samt priser till tävlingarna: 5000 kr
Priser: 3000 kr
Annons: 5000 kr
Ersättning till föreningar: 3000 kr
Oförutsett: 4000 kr
Tält till serveringen: 0-1500 kr 

Göran gör en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden för att be om 
delfinansiering av invigningen. 

3. Nästa möte 

Nästa möte bestäms till kl 18 den 25 april i Banvakten.

Vi bestämmer namnet till: Fågelforsleden – natur och kultur längs med 
Lagan. 
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Medborgarförslag - Gratis tillgång för 
pensionärer till kommunens badhus på vissa 
tider under veckans alla dagar då badhuset är 
öppet.

KFN 2019/044
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Medborgarförslag – Gratis tillgång för pensionärer till kommunens 
bad (KFN 2019/044)
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.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Vaggeryds 
kommun har starkt subventionerat årspris för vuxna som är genomsnittligt lägre än års priset 
för vuxna och pensionärer i GGVV kommunerna.

Expedieras till 
Delges kommunfullmäktige
Sven B. Svensson

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsförvaltningen bilaga till tjänsteskrivelse
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-03-11                 Sida 1 av 1

Dnr KFN 2019/044
Kultur- och fritidsförvaltningen

Till  kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag – Gratis tillgång för pensionärer till 
kommunens bad

Förslag till beslut
Avslag på medborgarförslaget med hänvisning till att Vaggeryds kommun har starkt 
subventionerat årspris för vuxna som är genomsnittligt lägre än års priset för pensionärer i 
GGVV kommunerna.

Sammanfattning av ärendet
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. 

Beslutet ska skickas till
Delges kommunfullmäktige
Sven B. Svensson

Handläggare
Beata Vilkhed handläggare 

Göran Svensson ansvarig chef 
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Jämförelse av badavgifter inom GGVV

Badavgifter Vaggeryd Gnosjö Värnamo Gislaved
1 bad vuxen 40 kr 45 kr 50 kr 40 kr
1 bad ungdom 20 kr 25 kr 25 kr 20 kr
1 bad pensionärer * 25 kr 40 kr 30 kr

10 kort vuxen 350 kr 400 kr 450 kr 350 kr
10 kort ungdom 170 kr 200 kr 225 kr *
10 kort pensionär * 200 kr 360 kr 275 kr

Årskort vuxen 800 kr 1 200 kr 1 500 kr 1 200 kr
Årskort ungdom 350 kr 600 kr 500 kr 500 kr
Årskort pensionär * 600 kr 1 200 kr 900 kr

Årskort familj 1 100 kr 1 800 kr 2 250 kr 1 800 kr

Simskola 400 kr 425 kr 650 kr 450 kr
(12 tillfällen) (10 tillfällen) (10 tillfällen) (10 tillfällen)

Fri entré Barn 0-6 år Barn 0-7 år * Barn 0-9 år

*Inget utbud
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunfullmäktige 2019-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

Medborgarförslag - Gratis tillgång för Pensionärer till kommunens 
badhus på vissa tider under veckans alla dagar då badhuset är 
öppet (KS 2019/050)
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 
beredning och besvarande, som sedan ska delges kommunfullmäktige.
 
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats 2019-02-15 med förslag om gratis tillgång för pensionärer 
till kommunens badhus på vissa tider under veckans alla dagar då badhuset är öppet.
 
 
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.

Page 1 of 1Page 67 of 106



Page 68 of 106



15 

Markarbete vid skidanläggningen Kyllås

KFN 2019/050

Page 69 of 106



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Markarbeten vid skidanläggningen Kyllås (KFN 2019/050)
Sammanfattning
I 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.
Förslag till 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.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19
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Vaggeryds IP - Begäran om höjning av 
driftsbudget fr.o.m. 2019

KFN 2019/053
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Vaggeryds IP - Begäran om höjning av driftsbudget fr.o.m. 2019 
(KFN 2019/053)
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.
Förslag till 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.
 

Expedieras till 
Föreningen Vaggeryds IP
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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              Datum 2019-03-18

Föreningen Vaggeryds i Idrottsplats (VIP)                 Kultur och fritidsnämnden 
Vaggeryds kommun                 Vaggeryds Kommun
Kontakt person :
Peter Johansson

Vaggeryds idrottsplats: Begäran om höjning av driftsbudget pga ökade priser 
på Elnät och Elenergi.
Vi har fått höjda nätavgifter från Vgd Energi som ger ökade kostnader om 30000:-/år och 
spotpriserna på El i  Nordpool har varit i stigande trend under flera år som gör att vi behöver 
en höjning i budgeten för El med 85000.-/år.

Vi har också noterat en mycket stor förbättring av funktionen och verkningsgraden på vår 
kylanläggning efter de senaste årens renoveringar. Vår uppskattning är att vi har dubblat 
mängden kyla per insatt kwh! 

Detta har gett en klart höjd kvalite för brukarna WIK Bandy och Kommuninnevånarna som 
nyttjar den flitigt genom skolorna och allmänhetens åkning.

För att kunna bibehålla nuvarande standard så behöver vi ett ökat anslag med:

115.000:- from 1/1 2019.

Peter Johansson
ordförande. VIP
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RSMH Skillingaryd-Vaggeryd - Ansökan om 
bidrag till friskvårdsdag

KFN 2019/046
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

RSMH Skillingaryd-Vaggeryd - Ansökan om bidrag tillfriskvårdsdag 
13 april (KFN 2019/046)
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.
Förslag till 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.

Expedieras till 
RSMH Skillingaryd-Vaggeryd

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2019-03-11
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-03-11                 Sida 1 av 1

Dnr KFN 2019/046
Kultur- och fritidsförvaltningen

Till  Kultur- och fritidsnämnden

RSMH Skillingaryd-Vaggeryd - Ansökan om bidrag tillfriskvårdsdag 
13 april

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anslå medel för att täcka föreningens utgifter under 
friskvårdsdagen men dock högst på 2 500 kr i bidrag till föreningen RSMH Skillingaryd-
Vaggeryd.

Bidraget betalas ut så snart verksamhets- och ekonomisk rapport har lämnats till nämnden.
Bidraget anslås ur kontot specialbidrag.

Sammanfattning av ärendet
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.

Beslutet ska skickas till
RSMH Skillingaryd-Vaggeryd

Handläggare
Beata Vilkhed handläggare

Göran Svensson ansvarig chef
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RSMH Skillingaryd-Vaggeryd                                                Hagafors 2019.03 01

Ansökan om bidrag till Friskvårdsdag

Lokalföreningen RSMH Skillingaryd-Vaggeryd söker bidrag från Kultur och 
Fritidsförvaltningen för hyra av bassängen i simhallen lördagen den 13 april till en 
kostnad på 900:- för 1,5 tim. och för övriga kostnader den här dagen ca: 1100:-
Sammanlagt söker lokalföreningen ett bidrag på 2000:-

Lokalföreningen RSMH Skillingaryd-Vaggeryd ska ha en Friskvårdsdag lördagen den 
13 april då bassängen är bokad för Vattengympa 1,5 tim. för en kostnad på  900:-
Det kommer även bli mat m.m. den dagen som kommer kosta ca. 1100:- och då tar vi 
in en kostnad av deltagarna på 40:- per person. Vi beräknas bli mellan 15 – 20 
deltagare den här dagen. Det här är fjärde året som vi har en liknande Friskvårdsdag.

Syftet med Friskvårdsdagen är gemenskapen och att våra medlemmar av olika 
orsaker inte orkar, törs eller har någon att göra aktiviteter med. Vi känner varandra 
och instuktören på Vattengympan är känd. De som inte är med på Vattengympan 
förbereder maten och ”håller kaffet varmt” på Karlavagnen på Jupiter. Det är också 
tänkt att någon håller i promenad med eller utan stavar, eller ha litet besök på 
gymmet i källaren. Det kommer även finnas möjligheter att måla. Gemenskapen är 
huvudsyftet med dagen.

Inbjudan kommer att skickas till Tellus, BST och även andra RSMH lokalföreningar i 
länet.

Efter önskemål blir det Friskvårdsdag i år också.

Redovisning skickas i efterhand. 

Med vänlig hälsning  Sirkka Rothzén Ordförande i RSMH Skillingaryd-Vaggeryd
    Birgitta Dagsberg Kassör
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Equmenia Vaggeryd - Ansökan om bidrag till 
Torpaliv 2019

KFN 2019/047
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Equmenia Vaggeryd – Ansökan om bidrag till Torpaliv 2019 (KFN 
2019/047)
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.
Förslag till 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.

Expedieras till 
Equmenia Vaggeryd

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-03-11                 Sida 1 av 1

Dnr KFN 2019/047
 Kultur- och fritidsförvaltningen

Till  kultur- och fritidsnämnden

Equmenia Vaggeryd – Ansökan om bidrag till Torpaliv 2019

Förslag till 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 av ärendet
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.

Beslutet ska skickas till
Equmenia Vaggeryd

Handläggare
Beata Vilkhed handläggare 

Göran Svensson ansvarig chef 
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Från: ungdomsledaren@equmeniakyrkanvaggeryd.se
Till: beata.vilkhed@vaggeryd.se
Cc:
Bcc:
Ärende: Bidrag Torparliv 2019
Skickat: 2019-03-05 16:05:05
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

Hej,
Här kommer ansökan angående bidrag för Torpaliv i sommar!

Ansökan om bidrag till dagkolloverksamheten Torparliv på Skomakarbygget

vecka 25 & 26.

Vi i Equmenia Vaggeryd vill precis som tidigare år anordna dagkolloverksamhet på
Skomakarbygget. Verksamheten riktar sig till barn som slutat årskurserna 1-3. Vi kommer ha
ca. 45 barn uppdelade på dessa två veckor och de kommer få en oförglömlig upplevelse under
sommaren. Under veckorna genomförs projekt av olika slag som exempelvis matlagning,
pyssel och spårning. Barnen får även vara med och lära sig att ta ansvar för de djur som finns
på plats under veckan.

För att verksamheten och de olika projekten under veckorna ska gå att genomföra har vi ca 7
anställda ledare, inkl. en ungdomsledare.

Kostnaderna för Torparliv uppgår till ca 50 000 kr. Inkomster sker genom deltagaravgifter, som
ligger på 560kr, men dessa täcker inte alla kostnader. Vi är därför som förening beroende av
ett ekonomiskt stöd från kommunen. Vi ser Torparliv som en viktig händelse i vår verksamhet
där både deltagare och ledare får vara en del av en härlig gemenskap och ha roligt
tillsammans. Vi söker i år bidrag för att kunna genomföra Torparliv så bra som möjligt och vi
söker inte något annat bidrag eller sponsring för dessa veckor!

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar Equmenia Vaggeryd

genom Albin Ullerås - Ungdomsledare
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Smålandsidrotten - Inbjudan till kommun och 
regionkonferensen 

KFN 2019/048
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Smålandsidrotten - Inbjudan till kommun och regionkonferensen 
(KFN 2019/048)
Beslut
Inbjudan tas upp på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 4 april med möjlighet för 
nämndens ledamöter att anmäla sig till arrangemanget.
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 (www.strategi2025.se) 
och tar upp områden som idrottsrörelsens utmaningar, folkbildning, jämställdhet och 
idrottsanläggningar.
Beslutsunderlag

 Smålandsidrotten information
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Vi möts väl på
Riksidrottsmötet?

RIKSIDROTTSMÖTET, JÖNKÖPING (23) 24–26 MAJ 2019

Kommun- och 
regionkonferens
VÄLKOMMEN TILL Riksidrottsmötet 
(RIM)! Smålandsidrotten arrangerar 
i anslutning till Riksidrottsmötet en 
kvalitativ mötesplats – Kommun- 
och regionskonferens – med 
stora inslag av erfarenhetsutbyte. 
Dagarna varvas med gemensamma 
pass och valbara workshops. 
Programmet fokuserar på 
idrottsrörelsens utmaningar kopplat 

till idrottsrörelsens Strategi 2025 
(www.strategi2025.se) och tar upp 
områden som idrottsrörelsens 
utmaningar, folkbildning, 
jämställdhet och idrottsanläggningar. 
Konferensen pågår 23–24 maj. 
Hoppas vi ses i maj!

Smålands Idrottsförbund
SISU Idrottsutbildarna Småland

23–24
majKo

m
m

un
- o

ch regionkonferens
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Välkommen till kommun- och regionkonferens!
Torsdag 23 maj Scandic Elmia
09.45 Registrering och fika

10.30 Idrottsrörelsens framtida utmaningar
Idrottsrörelsen behöver utvecklas och förnyas för att svara upp mot människors 
önskemål, idag och i framtiden. Föreningsidrotten, liksom det svenska 
föreningslivet i sin helhet, har en viktig roll att spela. Viktiga framtidsfrågor 
handlar om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer och om idrottsrörelsens 
och föreningslivets särart.
MEDVERKANDE: Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna 
samt Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna.

12.00 Lunch

13.00 Valbara pass 1
(välj A eller B)

Evenemang – Varför jobba med idrott och turism? Paneldiskussion 

A Tävling och evenemang är en del av idrottens kärna och livsnerv. Evenemang 
ger också ökad turismexport, stolthet, sammanhållning och marknadsföring. 

Vad är vinsterna av att ha ett evenemang? Hur mycket genererar evenemanget till 
kommunen?
MEDVERKANDE: Patrik Oscarsson, RF, verksamhetsområdeschef för Intressepolitik och media, 
Ante Jankovic, Destination Jönköping, Johan Göransson, turistchef Öland och moderatorn 
Sofie Gunnarsson, platsutvecklare på Attraktiva Oskarshamn

Aktiv hela livet – Linköpings kommuns idrottspolitiska program

B Linköpings kommun har fått stor uppmärksamhet för sitt idrottspolitiska 
program ”Aktiv hela livet”, där huvudfokus är att skapa förutsättningar för 

idrott hela livet men också att skapa en jämställd och inkluderande idrott. Detta 
görs bl.a. genom jämställda föreningsbidrag, jämställd sponsring samt jämställda 
elitidrottsstöd. Bidragssystemet är förenklat från tidigare 15 bidrag till 3 bidrag och 
dessa söks via en form av speed-dating! Allt för att underlätta för föreningarna!
MEDVERKANDE: Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef Linköpings kommun

14.00 Paus

14.30 Valbara pass 2
(välj A eller B)

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

A Kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande 
i idrottsrörelsen. Vi vet att jämställdhet främjar utveckligen av både organi-

sationer och individer. Vi vet också att jämställdhet inte är en kvinnofråga, det är 
en rättvisefråga. Under det här passet belyser vi jämställdhetsfrågan kopplat till 
idrottsrörelsens eget arbete med sikte mot 2025. Vad behöver idrottsrörelsen 
göra? Vilka utmaningar står man inför? Och vad kan kommuner och regioner göra 
för att flytta fram positionerna mot en jämställd idrott?
MEDVERKANDE: Jenny Svender, RF

Idrottsrörelsen, folkbildningen och framtiden

B I snart 34 år har SISU Idrottsutbildarna verkat som idrottsrörelsens eget 
studieförbund och bidragit med bildning och utbildning till föreningar och 

förbund. När vi tar sikte på 2025 och börjar forma framtidens idrottsförening ser vi 
folkbildningen som en viktig del i det arbetet, både ur ett individperspektiv där det 
handlar om att bilda och utbilda individer, men också ur ett föreningsperspektiv, 
där det främst handlar om att stärka och utveckla föreningar och förbund. Vad har 
idrottsrörelsen för tankar kring framtidens folkbildning? Kan vi genom folkbildning-
en fortsatt värna och stärka föreningsdemokratin och allas lika värde? 
MEDVERKANDE: Sture Gustafsson, SISU Idrottsutbildarna, Charlotta Stenhem, 
SISU Idrottsutbildarna Örebro

15.30 Paus och fika

16.00 Valbara pass 3
(välj A eller B)

Hur säkerställer vi meningsfull fritid och social hållbarhet?

A Meningsfull fritid och fysisk aktivitet är viktiga delar för social hållbarhet. En 
förutsättning är att det finns ytor för idrott och fritidsaktiviteter. Samtidigt vet vi 

att stora delar av anläggningsbeståndet är gammalt och att nya bostadsområden 
växer fram där idrottsanläggningar och ytor för fysisk aktivitet saknas. Hur löser vi 
de utmaningarna tillsammans?
MEDVERKANDE: Martin Englund, projektledare Plats för idrott, RF/SISU Idrottsutbildarna

Idrottsservice Småland AB

B Många idrottsföreningar och specialdistriktsidrottsförbund (SDF) är i behov av 
att få hjälp med sin ekonomiska hantering och administration. Smålandsidrot-

ten driver sedan två år tillbaks idrottsservicebolaget Idrottsservice Småland AB, 
för att underlätta den ekonomiska administrationen. Bolaget skräddarsyr tjänster 
efter föreningars och förbunds behov, till en idrottsanpassad prisnivå. Du får veta 
mer om vilka tjänster som föreningarna och förbunden kan få hjälp med.
MEDVERKANDE: Ida Nilsson och Axel Nyqvist , Idrottsservice Småland AB

17.00 Konferensen slut för dagen

19.00 Middag 3-rätters
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Välkommen till kommun- och regionkonferens!
FAKTA
DATUM:
Torsdag 23 maj – fredag 24 maj
PLATS:
Scandic Elmia och Elmia Kongress & 
Konserthus, Jönköping
MÅLGRUPP:
Politiker och anställda som jobbar 
med idrott- och fritidsfrågor i 
kommuner och regioner i Småland.

ANMÄLAN
Görs på smalandsidrotten.se/rim. 
Sista anmälningsdag är 16 april.

KOSTNAD
Deltagaravgift: 1 000 kr inklusive logi, 
750 kr/deltagare utan logi.

KONTAKT
SMÅLANDSIDROTTEN
AnnaLena Aronsson, 036-34 54 07
annalena.aronsson@smalandsidrotten.se
HEMSIDA: smalandsidrotten.se/rim

Fredag 24 maj Elmia Kongress & Konserthus
08.30 Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer 

Vad kännetecknar goda utvecklingsmiljöer i idrott? Rapporten publicerades 2017 
och knyter an till idrottsmiljöns betydelse utifrån tre perspektiv – organisation, 
kultur och materiella resurser, sociala faktorer och tränarnas idrottsliga och 
pedagogiska kompetens. Resultaten i rapporten är av värde både för föreningar 
och förbund, men även för kommun och region. Hur kan vi göra för att skapa så 
goda idrottsmiljöer som möjligt tillsammans? 
MEDVERKANDE: Per Göran Fahlström, Mats Glemne och Susanne Linnér, 
forskare Linnéuniversitetet i Växjö

10.00 Fika

10.30 Mats Trondman: Nutidens ungdomar i idrottsrörelsen – hur kan vi skapa 
moderna idrottsföreningar som attraherar, behåller och utvecklar?
Med mycket inlevelse och humor föreläser Mats om ämnen som identitet, ungas 
utsatthet, barndom och tonår – om den förlängda ungdomstiden och dess konse-
kvenser. Hur har barn och ungdomar det i Sverige idag? Hur kommunicerar barn 
och ungdomar? Hur får vi våra barn och ungdomar att bli mer engagerade? Vad 
är och gör en bra vuxen? Mats är idag en av landets mest eftertraktade förläsare 
inom området barn- och ungdomskultur och han lämnar garanterat ingen oberörd. 
MEDVERKANDE: Mats Trondman, professor kultursociologi vid Linnéuniversitetet 
och Stockholms universitet

12.00 Lunch

13.00 Invigning av Riksidrottsmötet

 

Om Riksidrottsmötet 2019
RIKSIDROTTSMÖTET (RIM) HÅLLS 
vartannat år och är det samlade 
namnet för Riksidrottsförbundets och 
SISU Idrottsutbildarnas årsmöten – 
RF-stämman och SISU-stämman. 2019 
arrangeras RIM på Elmia i Jönköping, 
24-26 maj. Smålandsidrotten är 
lokal arrangör. Ungefär 200 ombud 
från alla specialidrottsförbund 
beslutar bland annat om gemensam 

verksamhetsinriktning för idrotten 
och viktiga gemensamma 
policyfrågor. Stämman väljer också 
riksidrottsstyrelse och en del andra 
gemensamma organ. I anslutning till 
RIM genomförs flera mötesplatser 
med stark koppling till idrotten. 
Kommun- och regionkonferensen är 
en av dessa.

Idrottsfest!
Under Riksidrottsmötet (RIM)
anordnas en Idrottsfest 
lördagen den 25 maj. 
Festen innehåller middag 
och underhållning och 
är en gemensam fest för 
deltagare från idrottens olika 
organisationer och gäster i 
samband med RIM.
 Om du är intresserad så 
finns det en möjlighet att 
delta. Program och pris är 
klart vecka 8 och du kan 
kontakta Lena Larsson, 
lena.larsson@
smalandsidrotten.se, för mer 
information om anmälan. 
Deltagaravgiften och 
eventuell övernattning är 
något som du står för själv.
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Småland

Jönköping
Jönköping ligger vackert beläget längs Vätterns södra 
strand. Här kan du njuta av stadspuls, strandliv och 
naturupplevelser. Stadskärnan består av mysiga gränder 
och kanaler som öppnar sig mot tre sjöar. I det gamla 
brukssamhället Huskvarna, öster om Jönköping, finns en 
uppsjö av kulturskatter att upptäcka.

Residensstad
Jönköping är residensstad och administrativt centrum i 
regionen med flera statliga myndigheter: Länsstyrelsen, 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Domstolsverket.

Logistiknav
Jönköping är ett nav för logistiken i södra Sverige, en 
utpräglad handelsstad och genom Elmia ett centrum för 
mässor. Jönköping är Sveriges fjärde hotelltätaste kommun 
och Sveriges femte restaurangtätaste kommun.

Antal invånare och befolkningstillväxt
I Jönköpings kommun är befolkningstillväxten hög, ca 
1 000 invånare per år. Jönköping är en av Sveriges 10 
största kommuner, med ca 140 000 invånare. I Jönköpings 
kommun, till ytan ca 1 500 km², finns både större och mindre 
tätorter, djupa skogar, bördig jordbruksbygd och många 
sjöar och vattendrag.

Kommundelar
Jönköpings kommun bildades 1971 och består av flera 
kommundelar, som Jönköping, Huskvarna, Gränna, Visingsö 
och Norrahammar.

Län Invånare Yta (km2) Kommuner Residensstad

Jönköping 357 237 10 438 13 Jönköping

Kalmar 243 536 11 165 12 Kalmar

Kronoberg 197 519 8 425 8 Växjö

Totalt 798 292 30 028 33

Idrotten i Småland
68 specialidrotter 
1 800 idrottsföreningar med bredd och elit
300 000 medlemmar
50 000 ledaruppdrag

Och några hyfsat framgångsrika lag och atleter...

Page 88 of 106



20 

Nämnden som representant vid offentliga 
tillställningar

KFN 2019/001
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kultur- och fritidsnämndens 
beredningsutskott

2019-03-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

Övrig fråga - Nämnden som representant vid offentliga 
tillställningar (KFN 2019/001)
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ordna med exemplar som kan delas ut under nämndens 
sammanträde 4 april.
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.
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