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Plats och tid

Nämndrummet kl. 14:00-16:30

Beslutande ledamöter

Sverker Bernhardsson (C) (ordförande), Tommy Ottosson (S)
(vice ordförande), Malin Gustavsson (L), Tuula Ingner (S),
Michael Anderberg (MP), Lars Seger (M) ersätter Linnea
Graab (M), Patrick Åhlin (SD) ersätter Jan Sjögren (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Anna-Maria Toftgård (C)
Joy Kanyange (S)
Övriga närvarande

Göran Svensson (Förvaltningschef kultur- och fritid) §§147167
Beata Vilkhed (Sekreterare) §§147-167

Utses att justera

Michael Anderberg (MP)

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare ............................................
Beata Vilkhed
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Sverker Bernhardsson (C)
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............................................
Michael Anderberg (MP)
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Justerandes sign

Dagordning
Programbudget 2020
Kultur- och fritidsnämnden - Föreningspolitiskt program
Kultur- och fritidsnämndens reglemente - Konstutskottet
Kulturpriset 2019
Utdelning av Sophie Sagers Jämnställdhetsutmärkelse
Sophie Sagers Jämnställdhetsutmärkelse 2019
Idrottsliga prestationer 2019
Motion - Ställplats för husbil och husvagn i Bondstorp
Medborgarförslag - SPA-avdelning i Vaggeryds sim- och sporthall
Medborgarförslag - Ny lokal för Waggeryds Atletklubb
Trim Friskvårdscenter - Hyresavtal
Skillingaryds Frisksportklubb - Omdisponering av särskilt bidrag 2018
Kulturarvspengar 2019
Förfrågan till Stiftelsen Regementsheden angående Bissefällarnsamlingen
Bissefällarnsamlingen - Inköp av digitalutrustning
Hok 2:110, ny förskola - Namngivning av kvarter
Hok 2:110, ny bostadsbebyggelse - Namngivning av kvarter och gata
Kultur- och fritidsnämnden - Decembersammanträde 2019
Rapporter & Information om pågående ärenden
Anmälningsärenden
Övrig fråga - Tillbudshändelse Vaggeryds Bibliotek

Utdragsbestyrkande
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§146

Dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Tillkommande ärenden:
- Hok 2:110, ny bostadsbebyggelse - Namngivning av kvarter och gata
Utgående ärende:
- Motion - Kanotled genom Vaggeryd
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§147

Programbudget 2020 (KFN 2019/016)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna programbudgeten för 2020.
I beslutet ingår hyreshöjning för lokaler i sporthallarna from halvårsskiftet 2020. Nämnden
kommer under våren 2020 fatta ett detaljerat beslut om nivån på hyreshöjningen. Vidare en
omfördelning av resurser från museiverksamhet till öppen ungdomsverksamhet. Slutligen ett
effektiviseringskrav på 60 tkr som åtgärdas genom minskad budgetram för Gemensam
administration och anslaget till studieförbundens verksamhet.

Reservationer
Tommy Ottosson (S) reserverar sig mot nämndens beslut med motiveringen att
socialdemokraterna har lagt ett eget förslag till programbudget 2020.

Sammanfattning
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson redogör för ärendet och de
budgetförutsättningar som gäller för 2020 utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30
Nämndens verksamhetsmål för åren 2020-2022 är framtagna med utgångspunkt från
fullmäktiges nya mål för mandatperioden. Kommunfullmäktiges beslut innebär ett
effektiviseringskrav på 60 tkr år 2020. Vidare utebliven kompensation för inflation.
Nämndens totala driftbudgetram för år 2020 uppgår till 31 001 tkr.
Förvaltningens förslag är att effektiviseringskravet på 60 tkr uppnås genom reducerade anslag
på kontot till nämndens förfogande samt studieförbundens lokalsubventioner. För att möta
ökade hyreskostnader, vilket inte kompenseras för, finns behov att bl.a. justera
hyresavgifterna i sporthallarna. Övriga kostnadsökningar hanteras inom ramen för respektive
verksamhets budgetram.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-17 att godkänna inriktningen på
Programbudget 2020.
MBL-förhandlingar har genomförts.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14

Tommy Ottosson (S) reserverar sig mot nämndens förslag.

Expedieras till
Ekonomi

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 130, 2019-10-31
KFN nämnd beslut och dialog nya mål mandatperiod 2019-10-17
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§148

Kultur- och fritidsnämnden - Föreningspolitiskt program (KFN
2019/110)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 2019 års delmål om att ta fram ett föreningspolitiskt
program kvarstår som delmål 2020 inom ramen för nämndens antagna mål 1 för
mandatperioden 2020-2023.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har som 2019 års mål att stärka sin position som en god
kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv i hela kommunen. Som delmål
ingår det att ta fram ett föreningspolitiskt program.
Förvaltningen har gjort en undersökning om närliggande kommuner har tagit fram ett
föreningspolitiskt program. Undersökning visar på att kommuner runt om i länet och landet
har antagna bl.a. kultur- och fritids-, fritids- och friluftspolitiska program.
Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll §143, 2019-10-17
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§149

Kultur- och fritidsnämndens reglemente - Konstutskottet (KFN
2019/004)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till beredningen.
Ordförande får i uppdrag att kontakta parlamentariska gruppen gällande regelverket kring
konstutskottets uppdrag och utformning.
Beredningen får i uppdrag att träffa konstutskottet för dialog kring konstutskottets framtida
utformning med utgångspunkt från gällande regelverk som antagits av kommunfullmäktige
inför mandatperioden 2020-2023.

Sammanfattning
Bakgrund
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt
i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag,
författning eller enligt statlig myndighets beslut. Reglementet reglerar socialnämndens ansvar
och beslutanderätt. Syftet med socialnämndens reglemente är att komplettera de bestämmelser
som finns i kommunallagen med föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens
sammanträden och handläggning av ärenden. Reglementet tydliggör också gränsdragningar
mellan socialnämnden, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om socialnämndens reglemente.
Socialnämnden beslutar om socialnämndens delegationsordning, vilket är en vidaredelegation
av socialnämndens beslut till arbetsutskott samt till olika funktioner.
I samband med beslut i fullmäktige kring flytt av försörjningsstöd och ny kommunallag
förnyas socialnämndens reglemente. Reglementen och delegationsordningar ses över av
samtliga nämnder och kommunstyrelsen för att effektivisera verksamheten och säkerställa
beslutsordningen.
Enligt SKLs rekommendation
Nämnders reglementen bör i så stor utsträckning som möjligt följa SKLs uppdaterade
rekommendation från 2018 som harmonierar med nya kommunallagen, detta skapar en större
möjlighet till insyn för medborgare, politiker, tjänstemän och samverkansaktörer.
Förändringar gentemot gällande reglemente är bl.a. förtydligande kring bl.a.
sammanträdesformer:
Nya ekonomiska riktlinjer enligt beslut KF 2018-06-25 § 109
Kommungemensamt förhållningssätt till vision, värdegrund m.m.
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Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Expedieras till
Konstutskottet

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll §130, 2019-10-17
Skrivelse med förslag, Parlamentariska gruppens förslag inför mandatperioden 20192022
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§150

Kulturpriset 2019 (KFN 2019/012)
Beslut
Vaggeryds kommuns kulturpris 2019 tilldelas:
Lilli-Ann Bertilsson, Hagshult.
Lilli-Ann Bertilsson uppfyller mer än väl kultur- och fritidsnämndens målsättning att
kulturpriset ska uppmuntra framstående insatser i skilda konstnärliga områden.
Med sina insatser har Lilli-Ann på olika sätt sett till att berika Hagshultsbornas kulturella
upplevelser inte minst då med sin mångåriga insats på Hagshults bibliotek.
Det är därför med största respekt för hennes insatser som kultur- och fritidsnämnden beslutat
utse Lilli-Ann Bertilsson till mottagare av Vaggeryds kommuns kulturpris 2019.
Prissumman är 10 000 kr.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar ut årligen vid årets slut kulturpris, Sophie Sagers
Jämställdhetsutmärkelse och idrottsliga prestationer.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-17 att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram
förslag till pristagare inför nämndens novembersammanträde.
Arbetsgruppen har träffats och enats om förslag till beslut för årets olika priser.
Enligt stadgar för Vaggeryds kommuns kulturpris §1 är målsättningen att stimulera
konstnärligt skapande och att förmedla detta skapande till en bred allmänhet. Priset skall
därvid vara ett stöd och en uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga
områden.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Expedieras till
Lilli-Ann Bertilsson

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll §141, 2019-10-17
Stadgar för Vaggeryds kommuns kulturpris
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§151

Utdelning av Sophie Sagers Jämnställdhetsutmärkelse (KFN
2019/014)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela ut Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse 2019.

Sammanfattning
Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse är till att utveckla och förbättra jämställdheten i
kommunen där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter.
Utmärkelsen är till att uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer,
studieförbund, skolor och företag som jobbar för ett jämställt samhälle. Utmärkelsen delas ut i
form av en gåva på 10 000 kr och diplom vid kommunfullmäktiges årsavslutning och ges för
ett aktivt arbete för att öka jämställdheten.
Att man är en god ambassadör och/eller förebild inom jämställdhetsarbetet.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Lars Seger (M) föreslår att nämnden inte delar ut någon Sophie Sagers
Jämställdhetsutmärkelse 2019.
Tuula Ingner (S) föreslår att nämnden delar ut Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse 2019.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och
fritidsnämnden bifaller Ingners förslag.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att Ingners förslag är huvudförslag.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Ingners förslag
Nej-röst för det förslag som kultur- och fritidsnämnden utser till motförslag
Omröstningsresultat i huvudomröstningen
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, med 6 Ja-röster för Ingners förslag mot 1 Nej-röster
för Segers förslag, att bifalla Ingners förslag.
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning.

Justerandes sign
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Stadgar Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse
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§152

Sophie Sagers Jämnställdhetsutmärkelse 2019 (KFN 2019/014)
Beslut
Vaggeryds kommuns Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse 2019 tilldelas Skillingaryds
Innebandyklubb.
Prissumma är 10 000 kr till föreningen.

Sammanfattning
Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse är till att utveckla och förbättra jämställdheten i
kommunen där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter.
Utmärkelsen är till att uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer,
studieförbund, skolor och företag som jobbar för ett jämställt samhälle. Utmärkelsen delas ut i
form av en gåva på 10 000 kr och diplom vid kommunfullmäktiges årsavslutning och ges för
ett aktivt arbete för att öka jämställdheten.
Att man är en god ambassadör och/eller förebild inom jämställdhetsarbetet.

Expedieras till
Skillingaryds Innebandyklubb

Beslutsunderlag


Stadgar Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse

Justerandes sign
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§153

Idrottsliga prestationer 2019 (KFN 2019/013)
Beslut
Vaggeryds kommuns idrottsliga prestationer 2019 tilldelas.
Axelina Johansson, Hagafors

Sammanfattning
Varje år uppmärksammar Vaggeryds kommun idrottsliga prestationer till personer boende i
kommunen eller tillhörande förening, ansluten till Riksidrottsförbundet och där föreningen har
sitt säte i kommunen.
För att utmärkelsen ska erhållas ska den idrottsmässiga prestationen vara SM-guld eller högre
som VM-, EM- och OS guld. Mästerskapet ska vara sanktionerat av Riksidrottsförbundet. Det
egna förbundets regler för junior, senior och veteranklasser tillämpas.
Nämnden har möjlighet att ge utmärkelsen för andra idrottsmässiga prestationer utöver
mästerskap sanktionerade av Riksidrottsförbundet om nämnden finner den idrottsmässiga
prestationen värd att uppmärksammas. Utmärkelsen gäller junior, senior eller
veteranmästerskap och utgör en gåva, dock ej penninggåva, och tilldelas den eller de personer
som utfört prestationen. Utmärkelsen kan tilldelas en och samma person högst en gång per
åldersklass, junior, senior och veteran.
Överlämnandet av utmärkelsen ska ske vid någon offentlig tillställning och under lämpliga
former.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Expedieras till
Axelina Johansson

Beslutsunderlag


Riktlinjer idrottsliga prestationer
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§154

Motion - Ställplats för husbil och husvagn i Bondstorp (KFN
2019/108)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta de föreningar
i Bondstorp som kan tänkas ha intresse i denna fråga och få deras syn på motionen.
Kultur- och fritidsnämnden tar ställning kring motionen efter föreningarnas yttrande.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (EMP) har inlämnat en motion om att skapa en
ställplats för husbilar och husvagnar i Bondstorp för att njuta av Rasjön i olika former.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2019-10-16, § 180 och beslutade att
återremittera det för att få med kultur- och fritidsnämndens yttrande.
Tekniska nämnden, TN 2019/077 har tidigare yttrat sig kring motionen med motivering, om
en förening eller en privat markägare önskar iordningställa ställplatser i Bondstorp, ser
kommunen positivt på dessa initiativ.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll §132, 2019-10-17
Remiss till kultur- och fritidsnämnden för yttrande
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§155

Medborgarförslag - SPA-avdelning i Vaggeryds sim- och sporthall
(KFN 2019/102)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till
nämndens tidigare beslut kring ämnet.
Tidigare beslut bifogas och delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning
En medborgarmotion har inlämnats 2019-09-16 med förslag att utveckla sim- och sporthallen
i Vaggeryd genom att anordna en SPA-avdelning, med bubbelpool och ångbastu.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 100 att överlämnar medborgarförslaget till
kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat kring frågan dnr KFN 2019/065 med att
avvakta utvecklingen av renoveringsbehovet innan man gör någon ytterligare åtgärd av
verksamheten i simhallen.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Waggeryds Atletklubb

Beslutsunderlag





Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll §134, 2019-10-17
Kommunfullmäktiges protokoll 100, 2019-09-30
Remiss till kultur- och fritidsnämnden för yttrande
Kultur- och fritidsnämnden protokoll §105, 2019-06-27
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§156

Medborgarförslag - Ny lokal för Waggeryds Atletklubb (KFN
2019/103)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till
nämndens tidigare beslut kring ämnet.
Tidigare beslut bifogas och delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning
En medborgarmotion har inlämnats 2019-09-16 med förslag att Waggeryds Atletklubb får
möjlighet att ta över Handbollsklubbens (HK) lokal och att HK bereds ny lokal.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 101 att överlämnar medborgarförslaget till
kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut, som sedan delges kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat kring frågan dnr KFN 2019/066 med avslag
på Waggeryds Atletklubbs begäran om utökade verksamhetslokaler med motiveringen att de
lokaler som föreningens vill få tillgång till används för annat verksamhetsändamål. Så länge
dessa verksamheter bedrivs är det inte aktuellt med några lokalmässiga förändringar.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Waggeryds Atletklubb

Beslutsunderlag





Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 135, 2019-10-31
Kommunfullmäktiges protokoll 101, 2019-09-30
Remiss till kultur- och fritidsnämnden för yttrande
KFN 2019/066 Waggerydsatletklubb - Ansökan om utökning av lokal
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§157

Trim Friskvårdscenter - Hyresavtal (KFN 2019/111)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna TRIM Friskvårdscentrets begäran om
uppsägning av nuvarande hyreskontrakt för lokal i Skillingaryds sim- och sporthall.
Uppsägningen av hyreskontraktet gäller för omförhandling av avtalsvillkoren för
uppsägningstid och tid för kontraktets upphörande.
Nuvarande kontrakt upphör därmed att gälla 2020-06-30.
Förvaltningen får i uppdrag att förhandla fram ett nytt hyreskontrakt med TRIM
Friskvårdscenter. Det nya avtalet ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
TRIM Friskvårdcenter i Jönköping AB bedriver sedan år 2011 gymverksamhet i Skillingaryds
sim- och sporthall.
Verksamheten är förlagd till en lokal som hyrs ut av kultur- och fritidsförvaltningen.
Hyresförhållandet mellan parterna regleras i ett hyreskontrakt undertecknat 2011-08.
Kontraktet löper sedan 2015 med en årsvis förlängning fr.o.m. 1 juli varje år och med 9
månaders uppsägning.
Företagets begäran är att nuvarande kontrakt upphör att gälla 2020-06-30 och ersätts med ett
nytt avtal. Detta innebär en förkortad uppsägningstid.
Skället till företagets begäran är att ytterligare 2 träningsanläggningar planeras att starta i
Skillingaryd. Se vidare företagets begäran 2019-10-30.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14

Expedieras till
TRIM Friskvårdcenter

Beslutsunderlag




Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 142, 2019-10-31
TRIM Friskvårdscenter skrivelse 2019-10-31
Hyresavtal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
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§158

Skillingaryds Frisksportklubb - Omdisponering av särskilt bidrag
2018 (KFN 2018/005)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna Skillingaryds Frisksportklubbs begäran om
omdisponering på 12 000 kr från 2018 års särskilt bidrag avsett för inköp av löpband till
reparation av snöskoter.

Sammanfattning
Skillingaryds Frisksportklubb har lämnat in en skrivelse 2019-10-09 med önskemål om att
omdisponera tidigare anslagna pengar på 12 000 kr för särskilt bidrag till ett nytt löpband i
motionsrummet på Grönelund.
Föreningen har behov av att omdisponera pengarna till reparation av en snöskoter. Kostnaden
för reparationen beräknas på 30 000 kr.
Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Expedieras till
Skillingaryds Frisksportklubb

Beslutsunderlag




Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 140, 2019-10-31
Skillingaryds Frisksportklubb - Ansökan särskilt bidrag 2019-10-09
§200 KFN Särskilt bidrag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14
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§159

Kulturarvspengar 2019 (KFN 2019/043)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden anslår ytterligare 10 500 kr till hembygdsrådet att disponeras för
de ändamål hembygdsrådet har redovisat i sin budget för år 2019.
Därmed har nämnden beviljat hembygdsrådet sammanlagt 135 000 kr i bidrag under 2019.
Anslaget tas ur kontot för kulturminnesvård.
Hembygdsrådets begäran att anslaget till Ålaryds skolmuseum omdisponeras från kontot
kulturminnesvård till kontot för museiverksamhet beviljas ej med motivering att i kontot för
museiverksamhet inte är avsett för fastighetsunderhåll.

Sammanfattning
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun har inkommit med en skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden i 2019-10-25 med begäran om att liksom tidigare år få 145 000 kr i anslag till
sin verksamhet.
Under 2019 har nämnden hitintills beviljat hembygdrådet sammanlagt 124 500 kr till
verksamhetskostnader och renovering av ladugården vid hembygdsgården Braskabo,
Bondstorp. Medel som är anslagna ur kontot för kulturminnesvård.
Vidare har nämnden avsatt 20 000 kr till reparation av de två uthus som finns i anslutning till
Ålaryds skolmuseum, vilket även det ur kontot för kulturminnesvård.
I 2019 års budget finns totalt 149 000 kr disponibla.
Hembygdsrådets önskan är att anslaget till Ålaryds skolmuseum omdisponeras från kontot
kulturminnesvård till kontot för museiverksamhet med motiveringen att skolmuseet är en
museal verksamhet.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Malin Gustavsson (KD) föreslår att nämnden beviljar 10 500 kr till hembygdsrådet.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut Gustavssons förslag och finner det
bifallet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14

Expedieras till
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun

Beslutsunderlag





Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 137, 2019-10-31
Hembygdsrådets skrivelse 2019-10-25
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 119, 2019-09-05
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 52, 2019-04-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
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2019-11-14
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§160

Förfrågan till Stiftelsen Regementsheden angående
Bissefällarnsamlingen (KFN 2019/101)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för svaret angående förfrågan om Miliseum kan ta emot
Bissefällarnsamlingen inom befintliga lokaler.
Stiftelsens Regementshedens förslag om att etablera Bissefällarsamlingen i andra byggnader i
anslutning till Miliseum är idag inte aktuellt.
Museichefen Sven Engkvist bjuds in till beredningens sammanträde i november för vidare
dialog kring ärendet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har som mål 2019 att tillgängliggöra och skapa mervärde kring
Bissefällarnsamlingen.
Planerna på att flytta Bisefällarnsamlingen till ny plats har inte nått någon planeringsmässig
framgång. Det råder stor osäkerhet att kunna hitta en lösning som samtidigt håller sig inom
ramen för befintliga ekonomiska resurser. Handlingsplan och aktiviteter har tagits fram för en
möjlig flytt av samlingen.
En förfrågan har lämnats till Stiftelsen Regementsheden om att ta emot Bissefällarnsamlingen
inom ramen för befintliga museilokaler.
Stiftelsen Regementsheden har besvarat förfrågan 2019-10-21:
"Stiftelsen ser goda möjligheter till att bistå med professionell exponering av samlingen inom
nuvarande lokalomfång. Den för ändamålet i särklass bästa lokal som är disponibel. är det så
kallade "Kompaniofficersstallet", en timmerbyggnad i omedelbar anslutning till Miliseum.
Stiftelsen har förarbetat ärendet och har inhämtat fastighetsägarens (Fortifikationsverket) och
Försvarsmaktens synpunkter på förslag om ändrad användning av denna byggnad. Ingendera
har något att invända mot förslaget."
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Tuula Ingner (S) föreslår bifall till beredningsutskottets förslag med ett tilläggsförslag om att
bjuda in museichefen till beredningen för vidare dialog kring ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14
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Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och Ingners
tilläggsförslag och finner det bifallet.

Expedieras till
Stiftelsen Regementsheden

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 138, 2019-10-31
Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd skrivelse 2019-10-21

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
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2019-11-14
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§161

Bissefällarnsamlingen - Inköp av digitalutrustning (KFN 2019/095)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta 15 000 kr för inköp av digital utrustning inom
ramen för kontot Bissefällarnsamlingen.
Anslaget anvisas ur kontot för museiverksamhet.
Förvaltningen får i uppdrag att titta över behov av ytterligare åtgärder av nuvarande
utställning av Bissefällarnsamlingen inom befintliga lokaler på Skillingehus.

Sammanfattning
Bissefällarnutställningen i Skillingehus behöver uppdatera den digitala utrustningen för
att underlätta för besökare att ta del av samlingen och utställningen utan behov av en guide.
Kostnaden beräknas gå på ca 11 000 kr, kostnaden tas från kontot Bissefällarnsamlingen.
Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.

Expedieras till
IT enheten

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 139, 2019-10-31
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 118, 2019-10-03

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14
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§162

Hok 2:110, ny förskola - Namngivning av kvarter (KFN 2019/089)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet p.g.a. att namnförslaget har en
företagskoppling.
Nämnden tackar Hoks Intresseföreningen för namnförslaget och ber föreningen att lämna ett
nytt förslag till kvartersnamn.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-04-17 § 115 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att framta en ny detaljplan för Hok 2:110 m.fl. för att
möjliggöra för en förskola. Detaljplanen har varit ute på samråd och planeras under hösten
2019 att gå in i granskningsskedet. Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för en ny
förskola.
Kommunfullmäktiges beslut 2003-06-30 § 56 innebar att Kultur- och fritidsnämnden tog över
beslutanderätten gällande ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn samt
beslutanderätten för namnsättning av nya gator och kvarter.
Namnsättning gäller ett område inom Hoks tätort som genom ny detaljplan ändras från
industriändamål till bland annat förskola och centrumändamål. Området ligger på norra sidan
om järnvägen och söder om ett befintligt bostadsområde (se Bilaga 1). Kultur- och
fritidsnämnden önskas ta beslut om kvartersnamn för område A, B och C (se bilaga 2).
Respektive område avgränsas av röd linje.
Innan kultur- och fritidsnämnden beslutar i frågan överlämnas ärendet till Svenarums
Hembygdsförening och Hoks Intresseförening för yttrande om förslag på namn.
Hoks Intresseförening har lämnat in förslag att kvartersnamnet ska vara JulLjus.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande förslår återremittering av ärendet till beredningen p.g.a. att namnförslaget har en
företagskoppling och finner det bifallet.

Expedieras till
Hoks Intresseförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14

Beslutsunderlag



Skrivelse namnsättning detaljplaner i Hok
Hoks Intresseförenings yttrande 2019-11-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14
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§163

Hok 2:110, ny bostadsbebyggelse - Namngivning av kvarter och
gata (KFN 2019/090)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Hoks Intresseförenings förslag.
Namn på den nya gatan är Sofias väg.
Nämnden tackar Hoks Intresseföreningen för ett gediget bakgrundsmaterial och för ett gott
arbete med namnsättningen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2018-01-24 § 014 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för Hok 2:110 m.fl.
för att möjliggöra bostäder. Detaljplanen har varit ute på samråd och planeras under hösten
2019 att gå in i granskningsskedet.
Kommunfullmäktiges beslut 2003-06-30 § 56 innebar att Kultur- och fritidsnämnden tog över
beslutanderätten gällande ändringar av befintliga gatu- och kvartersnamn samt
beslutanderätten för namnsättning av nya gator och kvarter.
Namnsättning gäller ett område inom Hoks tätort som genom ny detaljplan skapar
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Området ligger norr om Stationsgatan och gränsar i
väst och sydöst mot befintlig bostadsbebyggelse (se Bilaga 1). Kultur- och fritidsnämnden
önskas ta beslut om kvartersnamn för område A, B, C, D och E (se bilaga 2). Respektive
område avgränsas av röd linje. Kultur- och fritidsnämnden önskas därtill ta beslut om
gatunamn för ny gata benämnd "GATA" i bilaga 2.
Hoks Intresseförening har lämnat in förslag att gatunamnet ska vara Sofias väg.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Hoks Intresseförenings
förslag och ge gatunamnet Sofias väg och finner det bifallet.

Expedieras till
Kommunledningskontoret
Hoks Intresseförening

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14

Beslutsunderlag



Skrivelse namnsättning gatunamn i Hok
Hoks Intresseförenings yttrande 2019-11-12

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14
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§164

Kultur- och fritidsnämnden - Decembersammanträde 2019 (KFN
2019/112)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att årets decembersammanträde avslutas på
Järnvägshotellet med kultur- och fritidsförvaltningens alla anställda.

Sammanfattning
Förvaltningen tar upp frågan kring kultur- och fritidsnämndens sammanträde 12 december.
Förslag finns att avsluta arbetsåret med att nämnden tillsammans med alla anställda på kulturoch fritidsförvaltningen samlas på Järnvägshotellet i Skillingaryd efter nämndens
sammanträde.

Expedieras till
Ledningsgruppen kultur- och fritid

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 145, 2019-10-31

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
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§165

Rapporter & Information om pågående ärenden (KFN 2019/008)
Tuula Ingner (S) informerar om konstutskottets arbete kring:
- Konst och kulturhelgen 28-29 mars.
- Kommande invigning av det offentliga konstverket på Bullerbyns förskola.
- Skissuppdraget för offentliga utsmyckningen på Mejeriet.
Sverker Bernhardsson (C) informerar om seminariet som var den 22 oktober med fokus på
"Samhällsutmaningar som en del av vardagen - Om bibliotekens betydelse för
lokalsamhället".
Förvaltningen informerar om_
- LONA-projekt som nämnden ansvarar för är inne i sin slutfas
- Om återinvigningen av elljusspåret i Vaggeryd.
- Nytt arrendeavtal håller på att tittas över gällande Hjortsjöns camping.
- Arbetet med idrottsplatsutredningen.
- Om förvaltningens närvaro på konferens kring Föreningsstöd som var den 11 november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14
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§166

Anmälningsärenden (KFN 2019/007)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Beslutsunderlag







Kommunfullmäktige protokoll 121, 2019-10-28
Kommunstyrelsens protokoll 208, 2019-11-06
Kommunstyrelsens protokoll 213, 2019-11-06
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 2019-10-31, §131, 133, 136, 144
RF-SISU Småland 2020
KFN 2019/107 Hembygdsrådet Vaggeryds kommun - Tillsyn, planering och underhåll
för kommunens egna kulturbyggnader

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-11-14

34 (35)

§167

Övrig fråga - Tillbudshändelse Vaggeryds Bibliotek (KFN 2019/116)
Sammanfattning
Sverker Bernhardsson (C) ställer frågan kring lägesrapportering gällande en händelse på
Vaggeryds bibliotek.
Förvaltningen informerar att händelsen är rapporterad som tillbudshändelse och samtal förs
med barn- och utbildningsförvaltningen gällande förebyggandet av åtgärder inför framtiden.

Expedieras till
Bibliotek

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista: §151
Ärende: Utdelning av Sophie Sagers Jämnställdhetsutmärkelse, KFN 2019/014
Voteringslist(or)
Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse utdelning 2019
Ledamot
Sverker Bernhardsson (C), ordförande
Tommy Ottosson (S), vice ordförande
Malin Gustavsson (L), ledamot
Tuula Ingner (S), ledamot
Michael Anderberg (MP), ledamot
Lars Seger (M), ersättare
Patrick Åhlin (SD), ersättare
Resultat

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
6

1

0

