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Dagordning
Hjortsjöns camping - Framtida drift
Kulturskolan - Rekrytering av ny kulturskolechef
Sim- och sporthall - Heltidsprojekt
Motion - Trygga duschrum
Medborgarförslag - Mobila hotspots
Särskilt bidrag 2019
Samlingslokaler – 2019 års bidrag
Kulturföreningarnas verksamhetsbidrag 2019
Byte av belysning på elljusspåret vid Grönelund, Skillingaryd
Förfrågan till Stiftelsen Regementsheden angående Bissefällarnsamlingen
Movalla IP - Ökat investeringsanslag gällande duschutrymmen
Vaggeryds IP - Begäran om ökad driftsbudget
Extra insatt ärende - Investeringsanslag Vaggeryds IP - Renovering
kompressor 3
Trim Friskvårdscenter - Hyresavtal
Fotbollscup under jullovet
Bissefällarnsamlingen - Inköp av digitalutrustning
Remiss - Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i Jönköpings län
Kultur- och fritidsnämnden – Ändring av sammanträde 2020
Rapporter & Information om pågående ärenden
Anmälningsärenden
Sim- och sporthall - Underhållsplan för verksamhetens lokaler
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§168

Dagordning
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen med följande ändringar:
Ändring av dagordning:
Ärende 21 Extra insatt ärende - Investeringsanslag Vaggeryds IP - Renovering kompressor 3
flyttas upp som ärende 13 i dagordningen.
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§169

Hjortsjöns camping - Framtida drift (KFN 2019/092)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden delegerar till presidiet att fortsätta förhandlingen om ett nytt avtal
för Hjortsjöns camping under åren 2020- 2022. Utgångspunkten för den fortsatta
förhandlingen är det beslutsunderlag som ordföranden redovisat för nämnden.
Nämnden kan tänka sig ett avtal med ett mindre överskridande av budget. Något som får
regleras i efterhand.

Sammanfattning
Hjortsjöns camping har under säsong 2019 drivits av utomstående arrendator.
Kultur- och fritidsnämnden behöver ta ställning till hur framtida driftsskötsel ska hanteras och
inför ett nytt avtal inför 2020 behöver en upphandling ske.
Nuvarande arrendator närvarar beredningens sammanträde och påpekar kring de åtgärder som
skulle vara färdiga under sommaren inte har införlivats.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordförande föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna förvaltningens redovisning om
att budgeten för Hjortsjöns camping 2020 kommer att överskridas och regleras under 2020.
Tuula Ingner (S) föreslår att vice ordförande närvarar vid vidare avtalsförhandlingar.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner båda bifallna.

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 148, 2019-11-28
Kultur- och fritidsnämnden protokoll 140, 2019-10-17
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§170

Kulturskolan - Rekrytering av ny kulturskolechef (KFN 2019/059)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja rekryteringen
av en ny kulturskolechef under januari månad. Inriktningen på tjänsten skall vara densamma
som när nämnden behandlade ärendet under våren 2019.

Sammanfattning
Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen Göran Svensson aktualiserar behov av
återinsättande av ny kulturskolechef.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2019-05-16 Kultur- och fritidsnämnden avbryter
rekryteringen av en ny kulturskolchef tills en ny förvaltningschef har tillträtt.
Sedan dåvarande Kulturskolchefen avslutat sin tjänst 2019-08-31 är Christer Sandén
tillförordnad kulturskolechef t.o.m. 2020-08-07.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

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

Expedieras till
Kulturskolan

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 151, 2019-11-28
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 76, 2019-05-29
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§171

Sim- och sporthall - Heltidsprojekt (KFN 2019/121)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge sim- och sporthallschefen att arbeta vidare med
projektet för att säkerställa målet om att heltidsanställningar förutsatt att förändringarna inte
påverkar nuvarande driftbudget.

Sammanfattning
Sim- och sporthallschefen Kent-Åke Svensson aktualiserar behovet att rekrytera och höja
anställningsgraden för deltidsanställd personal inom sin verksamhet. Kommunen strävar efter
att alla som vill ha en heltidstjänst ska erbjudas möjlighet till det och nyanställningar ska i
möjligaste mån vara heltidstjänster.
Åtgärden görs för att möta dagens och framtidens behov ur konkurrens- och
kompetensförsörjning.
Heltidsprojekt är ett nationellt projekt som drivs av fackförbundet Kommunal och Sveriges
kommuner och landsting. Att fler arbetar heltid är avgörande för att möta framtidens
rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Yrkanden
Tuula Ingner (S) föreslår bifall till beredningens förslag.

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

Expedieras till
Sim- och sporthall

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 153, 2019-11-29
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§172

Motion - Trygga duschrum (KFN 2019/104)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå motionen med hänvisning till sim- och
sporthallschefens yttrande om att åtgärden med avskilda duschplatser försämrar
ungdomars integritet.
Nämnden kommer i samband med renovering och ombyggnation av simhallen i Vaggeryd att
beakta frågan om integrering för ungdomar.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion daterad 2019-09-24
med förslag att enskilt duschbås installeras i alla sim- och sporthallar som brukas av skolan i
Vaggeryds kommun.
Kommunstyrelsens tjänstemannaberedning beslutade 2019-10-08, att remittera motionen till
kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande
senast 3 februari 2020.
Sim- och sporthallschefen Kent-Åke Svensson har yttrat sig kring motionen och föreslår
avslag till motionen med hänvisning till att åtgärden i motionen inte skydda elevers integritet
utan försämrar integriteten enligt erfarenheter och att största problemet är att det är tillåtet att
ha med mobiltelefoner i dusch- omklädningsrummen.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

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

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Sim- och sporthall

Beslutsunderlag




Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 152, 2019-11-28
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse 2019-11-21
Motion - Trygga duschrum
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§173

Medborgarförslag - Mobila hotspots (KFN 2019/100)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att
mobila hotspots inte är en aktuell fråga utifrån att dagens mobila nät har utvecklats och
behovet av hotspots inte är aktuellt som för några år sedan.

Sammanfattning
En medborgarmotion har inlämnats 2019-09-16 med förslag att kommunen bygger ett tak
med sittplatser under, belysning, laddmöjlighet för telefon och gratis Wifi vid skateparken i
Skillingaryd. Även papperskorgar i direkt anslutning till platsen.
Förvaltningen har varit i kontakt med IT enheten kring frågan om planerade Wifi zoner i
kommunen och möjligheten till att tillsätta en plats enligt medborgarförslaget.
En förfrågan har även lämnats till kultur- och fritidsförvaltningens övriga verksamheter hur
man ställer sig till Wifi zoner ur ett allmänt perspektiv.
Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

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

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag




Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 154, 2019-11-28
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22
Remiss till kultur- och fritidsnämnden för yttrande
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§174

Särskilt bidrag 2019 (KFN 2019/009)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela 2019 års särskilda bidrag följande.
Bondstorps IF - Byte av diskmaskin
Beräknad kostnad 10 000 kr.
Beslut: 50 % av kostnaden dock max 5 000 kr.
Bjarg Islandshästförening - Bidrag till innestaket
Beräknad kostnad 10 650 kr.
Beslut: 30 % av kostnaden dock max 3 200 kr.
Vaggeryds Tennisklubb - Grusning av tennisbanor
Beräknad kostnad 9 000 kr.
Beslut: 30 % av kostnaden dock max 3 000 kr.
Föreningen Munkaleden - Bidrag till reparation av bron över Härån
Beräknad kostnad 50 000 kr.
Beslut: 20 000 kr.
Skillingaryds Frisksportklubb - Bidrag till spåraggregat
Beräknad kostnad 41 400 kr.
Beslut: 50 % av kostnaden dock max 20 700 kr.
Hooks IF - Byte av hydroforpump
Beräknad kostnad 50 000 kr.
Beslut: 30 % av kostnaden dock max 15 000 kr.
Hagafors-Svenarums Samhällsförening - Målning av Kvarnen
Beräknad kostnad 50 000 kr.
Beslut: 50 % av kostnaden dock max 25 000 kr.
Eksäter SAM - Byte av pump för utökad kapacitet till snökanonanläggning
Beräknad kostnad ca 1 000 000 kr.
Beslut: 150 000 kr.
Tidigare beviljade särskilt bidrag KFN 2018-12-19 som reserveras till 2020:
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Vaggeryds SOK - Bidrag till förråd
Beräknad kostnad 90 000 kr.
Beslut: 30 % av kostnaden, dock max 27 000 kr.
Vaggeryds-Skillingaryds Ridklubb - Bidrag till ny högtalaranläggning
Beräknad kostnad 40 631 kr.
Beslut: 30 % av kostnaden, dock max 12 000 kr.
Ekeryds Församling - Bidrag till installering av fiber
Beräknad kostnad 37 300 kr.
Beslut: 50 % till anslutningsavgift, dock max 10 000 kr.
Vaggeryds Muay Thai- och kickboxningsklubb - Träningsredskap för
funktionshindrade
Beräknad kostnad 39 319 kr.
Beslut: 30 % av kostnaden, dock max 12 000 kr.
Skillingaryds FK - Bidrag till renovering av snöskoter ( 2019-11-14 § 158 )
Beräknad kostnad 30 000 kr.
Beslut: 12 000 kr.
Tidigare beviljade särskilt bidrag KFN 2017-12-13 som reserveras till 2020:
Hagafors Tennisklubb - Renovering av tennisbana
Beräknad kostnad 57 700 kr.
Beslut: 30 % av kostnaden, dock max 17 300 kr.
Bratteborgs Ryttarsällskap - Bidrag till fibernät, vattenfilter samt renovering av
underlag i ridhus
Beräknad kostnad 265 000 kr. Beslut: 150 000 kr. Återstår att utbetala 100 000 kr.
Bondstorps Idrottsförening - Bidrag till installation av bredband via fiber på Ekbacken,
Bondstorp
Beräknad kostnad 20 000 kr.
Beslut: 50 % av kostnaden, dock max 10 000 kr.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått 8 ansökningar om särskilt bidrag för år 2019. Antal
föreningar som sökt i år är 8 stycken.
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Två (2) föreningar önskar att tidigare sökta och beviljade särskilt bidrag från 2018 och 2017
flyttas över till 2020.
Ansökningar finns redovisade i separat sammanställning.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

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

Expedieras till
Respektive förening

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 160, 2019-11-28
Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning särskilt bidrag 2019
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§175

Samlingslokaler – 2019 års bidrag (KFN 2019/010)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande fördelning av 2019 års anslag till
samlingslokaler.
Folkets Hus, Vaggeryd 490 000 kr
Ekbacken, Bondstorp 30 000 kr
Folkets Hus, Hok 30 000 kr

Sammanfattning
Folkets Hus föreningarna i Vaggeryd och Hok, Bondstorps IF får årliga anslag till drift och
skötsel av sina respektive samlingslokaler.
Organisationerna har lämnat sina årsredovisningar för verksamhetsåret 2018 samtidigt med
begäran om förnyade anslag till årets verksamhet.
Totalt finns 555 000 kronor att fördela i årets budget.
Folkets Hus, Vaggeryd 490 000 kr
Ekbacken, Bondstorp 30 000 kr
Folkets Hus, Hok 30 000 kr
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

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

Expedieras till
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Hok
Bondstorps IF
Byggnadsföreningen ”Framåt” u.p.a. Folkets Hus i Vaggeryd

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 162, 2019-11-28
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22
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§176

Kulturföreningarnas verksamhetsbidrag 2019 (KFN 2019/118)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela 2019 års verksamhetsbidrag till
kulturföreningarna enligt följande och med utgångspunkt från inkomna bidragsansökningar.
Nämnden beslutar att flytta fram ansökningsdatumet till 2020-01-15 som sista
ansökningsdatum för de föreningar som inte har lämnat in sin ansökan.
Föreläsningsföreningar
Hagshults 3 000 kr
Åker 3 000 kr
Hembygdsföreningar
Byarum 7 000 kr
Bondstorp 7 000 kr
Svenarum 7 000 kr
Tofteryd-Hagshults 7 000 kr
Åker 7 000 kr
Waggeryds Museiförening 7 000 kr
Musikorganisationer
Skillingaryds Manskör 10 000 kr
Gota Stream Big Band 8 000 kr
Betels Musikkår 2 000 kr
Övriga föreningar
Vaggeryds Konstförening 5 000 kr
Östbo Historiska Sällskap 3 000 kr
Götaströms Fordonshistoriska Klubb 2 000 kr
Skillingaryds Fotoklubb 2 000 kr
Föreningen Munkaleden 2 000 kr
Skivaryds Samlarklubb 2 000 kr
Skillingaryds Teaterförening 60 000 kr
Totalt 144 000 kr

Sammanfattning
I kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 finns 90 000 kronor avsett som bidrag till
kulturföreningar samt 60 000 kr för Skillingaryds Teaterförening.
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Fördelningen av anslaget till föreningarna grundas på nämndens bedömning av
respektive föreningens verksamhet.
Därutöver finns 50 000 kr, som är speciellt riktade till hembygdsföreningarna och deras
kulturarvsarbete. Medel som fördelas genom särskilt beslut i nämnden.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordförande föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner beredningens förslag till årets
verksamhetsbidrag till kulturföreningen med ett tilläggsförslag och beslutar att flytta fram
ansökningsdatumet till 2020-01-15 som sista ansökningsdatum för de föreningar som inte har
lämnat in sin ansökan.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut beredningens förslag med
tilläggsförslag och finner båda bifallna.

Expedieras till
Respektive förening

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 163, 2019-11-28
Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning
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§177

Byte av belysning på elljusspåret vid Grönelund, Skillingaryd (KFN
2019/094)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna en begäran till kommunstyrelsens arbetsutskott
att få fullfölja upphandling av ny belysningen på elljusspåret i Skillingaryd. Detta inom ramen
för de i investeringsbudgeten avsatta medlen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har avsatt 900 000 kr i investeringsbudget 2019 till ny belysning på
elljusspåret i Skillingaryd.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2019-10-17 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra
upphandlingen av ny belysning med stöd av upphandlingsenheten.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordförande föreslår kultur- och fritidsnämnden lämna in en begäran till kommunstyrelsens
arbetsutskott att gå vidare med upphandling av ny belysningen till elljusspåret i Skillingaryd.

'Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut ordförandes förslag och finner det
bifallet.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 158, 2019-11-28
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 133, 2019-10-17
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§178

Förfrågan till Stiftelsen Regementsheden angående
Bissefällarnsamlingen (KFN 2019/101)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka olika
finansieringsmöjligheter för en eventuell flytt av Bissefällarnsamlingen till Miliseum.
Museichef Sven Engkvist ombedes att kontakta kommunens fastighetsenheten för att ta fram
olika kostnadsförslag för att anpassa den sk Stallbyggnaden till museilokal för
Bisefällarnutställningen. Hänsyn måste tas till byggnadens antikvariska värden.

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."
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-11-28 att ge beredningen i uppdrag att föra dialog
med museichefen Sven Engkvist för hur man skulle kunna arbeta vidare med frågan.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.
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Stiftelsen Regementsheden
Fastighetsenheten
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Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 155, 2019-11-28
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§179

Movalla IP - Ökat investeringsanslag gällande duschutrymmen (KFN
2019/018)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anslå ytterligare 60 000 kr ur investeringsbudgetens
konto till idrottsplatser för att åtgärda ytterligare fuktskador i samband med renovering av
duschutrymmen på Movalla IP.
Nämnden har därmed avsatt sammanlagt 310 000 kr till projektet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade §99, 2019-06-27 att anslå 250 000 kr ur
investeringsbudgeten för 2019 till renovering av duschutrymmen på idrottsplatsen.
Styrelsen i föreningen Movalla IP har kommit in med en begäran om utökning av anslaget
med anledning av att ytterligare fuktskador har upptäckts.
Beräknad kostnad för åtgärd utöver planerad budget är 60 000 kr.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

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

Expedieras till
Föreningen Movalla IP

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 165, 2019-11-28
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 99, 2019-06-27
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§180

Vaggeryds IP - Begäran om ökad driftsbudget (KFN 2019/106)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan om ökat anslag till föreningen Vaggeryds IP
kommer att hanteras inför budgeten 2021.
Frågan om rekrytering av ny vaktmästare till idrottsplatsen är ett ställningstagande som
föreningen Vaggeryds IP har att hantera.
Nämndens mening är att anställningen skall hanteras inom befintlig budgetram. Finns det
svårigheter att följa budgetramen är det av stor vikt att styrelsen Vaggeryds IP för en
tidig dialog om finansiering av tjänsten med nämnden.
Någon möjlighet att under 2020 skjuta till ytterligare medel till föreningen och inom ramen
för nämndens budgetram finns inte.
Av den anledningen har nämnden överlämnat ärendet till kommunstyrelsen som ansvarig för
den pågående idrottsplatsutrednigen och bifogar skrivelsen 2019-11-27 från Föreningen
Vaggeryds IP till beslutet.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en begäran om ökat driftanslag på 365 000 kr från
styrelsen Föreningen Vaggeryds IP.
Begäran sker pga. ändrade personalbehov.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2019-10-17 att överlämna begäran till kommunstyrelsen
med hänvisning till att nämnden inte har någon möjlighet att bevilja föreningens Vaggeryds
IP begäran inom nuvarande budget.
Nämnden finner skrivelsens fråga nödvändig för hantering inom kommunstyrelsen som har
beslutandeansvar gällande pågående idrottsplatsutredning.
Föreningen Vaggeryds IP har lämnat in en ny skrivelse 2019-11-27 avseende begäran om ökat
driftsanslag. Nämndens tidigare beslut 2019-10-17 har expedierats till föreningen.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Yrkanden
Michael Anderberg (MP) föreslår ett tilläggsförslag till beredningsutskottets förslag att kulturoch fritidsnämnden inte ser några bekymmer med att påbörja en rekrytering av ny vaktmästare
förutsatt att anställningen hanteras inom befintlig budgetram och om det finns svårigheter att
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följa budgetramen är det av stor vikt att styrelsen Vaggeryds IP har en dialog om
anställningen med nämnden.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens och Anderbergs
tilläggs förslag och finner båda bifallna.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Föreningen Vaggeryds IP

Beslutsunderlag





Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 166, 2019-11-28
Förening Vaggeryds IPs skrivelse 2019-11-27
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 131, 2019-10-17
Föreningen Vaggeryds IP ansökan 2019-10-11
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§181

Extra insatt ärende - Investeringsanslag Vaggeryds IP - Renovering
kompressor 3 (KFN 2019/018)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningschefen mandat att attestera den aktuella fakturan
och samtidigt ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förfarandet kring avvikelsen på 40 000
kr.
Merkostnaden på 40 000 kr anslås ur investeringsbudgetens konto för idrottsplatser.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-06-27 att anslå 90 000 kr till Vaggeryds
IP för renovering av kompressor.
Arbetet är nu slutfört och kostnaden för renoveringen uppgår till 130 000 kr exkl moms.
Alltså en merkostnad på 40 000 kr över beslutat anslag.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Yrkanden
Tuula Ingner (S) föreslår att kultur- och fritidsnämnden delegerar till förvaltningschefen att
attestera den överstigna fakturan och ge förvaltningen i uppdrag att undersöka förfarandet
kring avvikelsen på 40 000 kr.

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

Expedieras till
Föreningen Vaggeryds IP

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens protokoll 99, 2019-06-27
Fakturaunderlag Vaggeryds IP
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§182

Trim Friskvårdscenter - Hyresavtal (KFN 2019/111)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Trim Friskvårdscenters begäran om
förkortad svtalstid i ett nytt hyresavtal. Avtalstiden i ett nytt hyresavtal löper from 2020-0701 och är på 6 månader och med en uppsägningstid på 3 månader.

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.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2019-11-14 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
uppsägningstiden och tiden för kontraktets upphörande. Nuvarande kontrakt upphör 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.
Förvaltningschefen Göran Svensson föredrar ärendet.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämnden kan bifalla beredningens förslag och finner
det bifallet.
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Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 157, 2019-11-28
TRIM Friskvårdscenter skrivelse 2019-10-31
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§183

Fotbollscup under jullovet (KFN 2019/117)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag med hänvisning till att det
inte har kommit in någon regelrätt ansökan och likställighetsprincipen måste tillämpas om att
behandla alla föreningar lika vid alla bidragsansökningar.
Föreningen är välkommen att hyra Skillingaryds Arena den 28-29 december och enligt de
regler som gäller för alla hyresgäster.

Sammanfattning
En förfrågan har lämnats in från arbetsmarknadsenheten till kultur- och fritid.
Somaliska kvinnoföreningen Skillingaryd planerar att ha en fotbollscup under julledigheten
för de barn och ungdomar som inte har något att göra när många firar jul eller är bortresta.
Cupen planeras lördag-söndag 28-29 december eftersom kommunen inte hyr ut lokaler under
röda dagar.
Kostnaden för Skillingaryds Arena är 220 kr/h.
28 december kl. 13.00-20.00 = 1 540 kr
29 december kl. 09.00-17.00 = 1 760 kr
Total kostnad lokalhyra 3 300 kr.
I skrivelsen tas följande frågeställningar upp.
1. Kan förvaltningen hjälpa föreningen med någon form av föreningsstöd?
Föreningen kan söka aktivitetsbidrag för alla aktiviteter som ordnas för barn- och ungdomar.
Det finns även möjlighet att söka ungdomsbidragsprojekt pengar. Ungdomsprojekt pengarna
kan endast sökas av barn- och ungdomar mellan 12-25 år. Alla ungdomar under 18 år ska ha
en myndig kontaktperson som ansvarar för projektet. Kontaktperson kan vara förening,
förälder, fritidsledare på UC/UG eller annan kommunanställd.
2. Varför har kommunen stängt 23-24 december om andra kommuner har det?
Kommunen har inga ekonomiska förutsättningar att kräva att anställda arbetar under röda
dagar för den formen av verksamhet.
Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.
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Yrkanden
Michael Anderberg (MP) föreslår att nämnden anslår 3 000 kr för lokalkostnader till
fotbollscupen under jullovet.
Tuula Ingner (S) föreslår att nämnden beslutar enligt beredningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut beredningens och Anderbergs
förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller beredningens förslag.

Expedieras till
Arbetsmarknadsenheten
Somaliska kvinnoföreningen i Skillingaryd

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 164, 2019-11-28
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22
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§184

Bissefällarnsamlingen - Inköp av digitalutrustning (KFN 2019/095)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta ytterligare 10 000 kr för att åtgärda de brister
som finns i utställningen. Medlen anslås ur kontot för Bissefällarnsamlingen.

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.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-11-14 att avsätta 15 000 kr för inköp av digital
utrustning inom ramen för kontot Bissefällarnsamlingen.
Förvaltningen fick även i uppdrag att titta över behov av ytterligare åtgärder av nuvarande
utställning av Bissefällarnsamlingen inom befintliga lokaler på Skillingehus.
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 156, 2019-11-28
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§185

Remiss - Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i
Jönköpings län (KFN 2019/113)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande enligt
bilaga och överlämnar underlaget till kommunledningskontoret för samordning av ett
kommunövergripande svar till Länsstyrelsen.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har mottagit en remiss gällande strategiskt tillgängliggörande av
intressant natur i Jönköpings län.
Enligt remissutgåvan har Vaggeryds kommun förvaltningsansvar för ett (1) naturvårdsområde
Östermoskogen. Utöver det område som kommunen förvaltar finns det nio (9) beskrivna
naturvårdsområden som länsstyrelsen ansvarar för men som gränsar till Vaggeryds kommun.
Brokullen, Gärahovs storäng, Lilla Kungsbackens domänreservat, Lyngemadssjön, Långö
mosse och Svanasjön och Mässeberg.
Till strategin finns två (2) dokument kopplade, en reservatslista och fastställda riktlinjer för
tillgängliga skyddade områden i Jönköpings län.
Kultur- och fritidsnämnden berörs av relevans kring olika typer av tillgänglighet och om det
finns brister angående poängsättningen av naturtyper och upplevelser. Nämnden ska även
yttra sig kring naturreservat som är kopplade till nämndens ansvarsområde och om det finns
friluftsområden som saknas i strategin. Samt om strategin kan bidra till inspiration och
samverkan mellan Länsstyrelsen, kommuner/stiftelser kring tillgängligt friluftsliv inom och
utanför skyddade områden.
Strategin vänder sig främst till de kommunala förvaltningar som ansvarar för
tillgänglighetsfrågor och skötsel av natur- och friluftsområden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med kommunledningskontorets miljö- och
hållbarhetsstrateg diskuterat strategin, vilka punkter och frågeställningar som tillhör kulturoch fritid och vilka som är kommunövergripande. Även tekniska kontoret är tillfrågade om
yttrande utifrån driftperspektivet. Ett slutligt yttrande kommer att samordnas av
kommunledningskontoret och överlämnas till Länsstyrelsen senast 20 januari.
Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.
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Yrkanden
Tuula Ingner (S) föreslår bifall till beredningsutskottets förslag.

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

Expedieras till
Kommunledningskontoret, miljö- och hållbarhetsstrateg
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Beslutsunderlag




Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 159, 2019-11-28
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-25
Yttrande kultur- och fritid
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§186

Kultur- och fritidsnämnden – Ändring av sammanträde 2020 (KFN
2019/087)
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2 april börjar kl. 15:00 istället för 14:00 och den 4
september ändras till 3 september.
Nämnden beslutar om ett extra insatt sammanträde fredagen 17 januari kl.14:00-16:00.

Sammanfattning
I samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2 april har budgetberedningen bokat
in möten med alla nämnder.
Kultur- och fritidsnämndens presidium är inbokat mellan kl.13:00 och 14:00.
Ett datumfel har påträffats kring septembersammanträdet och behöver ändras från
4 september till torsdagen 3 september.
Handläggaren Beata Vilkhed föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordförande föreslår ett tillägg till ärendet och det är att nämnden beslutar om ett extra insatt
sammanträde fredagen 17 januari kl.14:00 till 16:00 utan gruppmöte i samband med att den
nya förvaltningschefen har tillträtt.

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

Beslutsunderlag



Kultur- och fritidsnämndens protokoll 135, 2019-10-17
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-10
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§187

Rapporter & Information om pågående ärenden (KFN 2019/008)
Tuula Ingner informerar om följande gällande konstutskottets olika uppdrag:
- Den offentliga utsmyckningen av Mejeriet har tilldelats konstnären Ulrika Berger.
- Bondstorps skola har mottagits sin offentliga utsmyckning som gjorts av den lokala
konstnären Eva Albrektsson.
- Bullerbyns förskolas offentliga utsmyckning är färdig och blivit invigd.
- Åvikens förskolas offentliga utsmyckning är på gång.
- Konstutskottet har blivit tillfrågade att medverka kring planering av teaterfoajéns
ombyggnation.
Förvaltningschefen Göran Svensson informerar om följande:
- Nuläges rapport kring idrottsplatsutredningen.
- Ekonomisk redovisning t.o.m. november månad.
- Tillbudsärende på biblioteket i Vaggeryd.
- Kultur- och fritids medverkan under medborgardialogen i Bondstorp.
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§188

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

Beslutsunderlag






Kommunfullmäktiges protokoll 133 2019-11-25
Kommunfullmäktiges protokoll 134, 2019-11-25
Kommunfullmäktiges protokoll 136, 2019-11-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 200, 2019-12-04
Kultur- och fritidsnämndens berednings protokoll 147, 149, 150,161, 2019-11-28

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Mötesdatum
2019-12-12

35 (35)

§189

Sim- och sporthall - Underhållsplan för verksamhetens lokaler (KFN
2019/123)
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta
fastighetsenheten för att få ta del av underhållsplanen för de sim- och sporthallar som kulturoch fritid hyr.

Sammanfattning
Lars Seger (S) ställer frågan att få ta del av underhållsplanerna från fastighetsenheten gällande
simhallarna och sporthallarna som kultur- och fritid hyr av kommunen.

Yrkanden
Lars Seger (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att kontakta fastighetsenheten för att få
ta del av underhållsplanen för de sim- och sporthallar som kultur- och fritid hyr av
kommunen.

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

Expedieras till
Sim- och sporthall
Fastighetsenheten
Paragrafen är justerad
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