
  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 18 april 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 18 april 2018 kl 14.00-16.30 

 

 

 17.3014.0016.30 

Kl. 08:30 –  

 

 

 

 

Beslutande 

 

 

Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S) ordförande, Fredrik Håkansson (KD) förste vice 

ordförande §21-28 §30-32, Maini Karlsson (C) andre vice ordförande, Johanna Danielsson (KD), 

Sven Krafft (S), Lars-Ejert Steifeldt (M),  

Tjänstgörande ersättare: Bo-Göran Svensson (SD) 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Frank Isaksson, tf. kultur- och fritidschef  

Ulrika Petersson, administratör 

Erika Tor Rundblad, tf. enhetschef servicförvaltningen §21-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Bo-Göran Svensson 

Justeringens  

plats och tid 

Kultur- och fritidsenheten, Sävsjö   

 

 

 

Ordförande 

 

 

......................................................................... 

 

 

 

Paragrafer 

 

§21-32 

  

 

/Susanne Sjögren/ 

 

 

................................. 

 

 

Sekreterare 

 

 

….....................…………………………………… 

 

 

 

 /Frank Isaksson/ 

 

 

 

 

Justerande 

 

Justerande 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

 /Bo-Göran Svensson/ 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden   

Sammanträdesdatum 2018-04-18  

Datum för  

anslagsuppsättande 

2018-05-02 Datum för 

anslagsnedtagande 

2018-05-23 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

  

Underskrift  

........................................................................... 

/Ulrika Petersson/ 
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§ 21 Diarienummer: 34.2018-820 
 
Översyn av taxor 
 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsenhetens taxor för idrottsanläggningar i Sävsjö kommun ses över 
mellan åren. Tf. kultur- och fritidschef har gjort en enklare jämförelse med 
angränsande kommuners tariffer. Vi tycks ha mycket förmånliga taxor för juniorer 
och seniorer, medan vi tar skäligt betalt, främst för hyresgäster bosatta utanför 
kommunens gränser. 
 
Barn och ungdomars träningsförhållanden bör vara fortsatt goda och det är viktigt att 
våra taxor följer omgivande kommuner, med särskild hänsyn till våra föreningars 
lokala förhållanden. 
 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens taxor vid Sävsjö kommuns fritidsanläggningar. 

Muntlig framställan av jämförelse med angränsande kommuners tariffer. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge Frank Isaksson i uppdrag att se över och ge förslag på hur tarifferna kan 
justeras. 
 
att Frank Isaksson samtidigt tar fram förslag på hur delegation kring årlig procentuell 
höjning skulle kunna se ut. 
 
att fastställa förslaget om 5 kr höjning enligt punkt 4 i skrivelsen 
Verksamhetsförändring kultur- och fritidsnämnd 2019. 
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§ 22 Diarienummer: 36.2018-820 
 
Verksamhetsförändring 2019 
 

Sammanfattning 

I skrivelse av Ola Bengtsson, föreslås följande verksamhetsförändringar i sammanfattning. 

 

1. Kostnadsökning lokalt aktivitetsstöd, 20-22 tkr inom befintlig rambudget 

Kostnadsökning för det lokala aktivitetsstödet med 0,25 kr hanteras inom kultur- och 

fritidsnämndens budgetram genom föreslagna taxehöjningar. 

2. Kostnadsökning konsumentrådgivning, 60 tkr  

Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 tecknat avtal med Konsumet höglandet, Nässjö 

kommun, gällande konsumentrådgivning.  

3. Fortsatt arbete med allaktivitetscenter 

Förstudien ska presenteras kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens utskott, 

vilka beslutar om en projektering med ritningsmaterial och djupare kostnadskalkyler skall 

genomföras. 

4. Taxehöjningar 

Gällande taxorna för samtliga idrott- och fritidsanläggningar föreslås en höjning med 5 kr per 

timme, föreningsdriven barn- och ungdomsverksamhets träning och match undantas från 

höjningen. Totalt handlar det om ca 4 700 timmar som berörs av höjningen, detta beräknas 

generera 23 500 kr. 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse Verksamhetsförändringar kultur- och fritidsnämnd, upprättad av Ola 

Bengtsson, utredare åt serviceförvaltningen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom skrivelsen Verksamhetsförändringar kultur- och fritidsnämnd. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, Ekonomichef Marie Hogmalm 
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§ 23 Diarienummer: 8.2018-803 

Investeringsbudget 

Sammanfattning 

 
I en skrivelse svarar Ola Bengtsson med analys av vad som skulle ske om man skjuter 
på tidigare äskade medel från 2019-2020 till 2020-2021. 
 
Bland annat vägs de mest nödvändiga investeringskostnaderna och föreningslivets 
behov av visioner. Tidigare äskade kostnader om 4,5 mkr för utveckling av framförallt 
verksamheten i Sävsjö Ishall motiveras, särskilt med tanke på behov av flexisarg och 
att kylanläggning samt ismaskin måste bytas inom kort. Den senare skulle kunna 
tecknas på leasingavtal, men i så fall måste en utökning av driftbudgeten i stället ske, 
på ca 1-1,5 mkr årligen.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Investeringsbudget kultur- och fritidsnämnd upprättad av Ola Bengtsson, 

utredare åt serviceförvaltningen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom skrivelsen Investeringsbudget kultur- och fritidsnämnd. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, Ekonomichef Marie Hogmalm 
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§ 24 Diarienummer: 35.2018-805 
 

Kulturhusets Valborgs- och Nationaldagsfirande 

Sammanfattning 

I en skrivelse från Kulturhuset belyser man den klausul som hindrar dem från att söka bidrag 

till Valborg och Nationaldagen – två traditionella arrangemang riktade till allmänheten.  

De två utpekade arrangemangangen anordnas i huvudsak utanför husets fyra väggar och är 

av en art som kan betraktas som del av kulturarvet. 

 

Beslutsunderlag 

Brev från Kulturhuset ställt till kultur- och fritidsnämnden. 

Tjänsteskrivelse Kulturhusets valborgs- och nationaldagsfirande upprättad av Frank 

Isaksson, tf. kultur- och fritidschef. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ge Kulturhuset möjlighet att söka bidrag för valborgs- och nationaldagsfirande. 

 
 
Beslutet skickas till 

Kulturhuset 
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§ 25 Diarienummer: 10.2018-873 

Sävsjö Hembygdsförenings förfrågan om lokal 
 
Sammanfattning 

Sävsjö hembygdsförening har ställt frågan om att förlägga föreningens arkiv och 
forskningsaktiviteter till bibliotekets källare.  
 
Diskussioner i frågan hänvisas direkt till bibliotekchefen som på grund av utdraget 
återställande fortfarande utreder hur källaren bäst används för bibliotekets ändamål, 
enligt de förutsättningar renoveringen kommer att ge. 

 

Beslutsunderlag 

Brev från hembygdsföreningen ställt till kultur- och fritidsnämnden. 

Tjänsteskrivelse Lokal Sävsjö Hembygdsförening, upprättad av Frank Isaksson, tf. kultur- 

och fritidschef. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom skrivelsen Lokal Sävsjö Hembygdsförening. 

 
Beslutet skickas till 

Sävsjö Hembygdsförening 
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§ 26 Diarienummer 38.2018-800 

Studieresa Malmö 

Sammanfattning 
 

Fritidschefernas regionala nätverk, samt presidierna anordnar årligen en gemensam 

studieresa. I år tänker man åka till Malmö den 24-25 maj och väl där väntar ett gediget 

program med besök i anläggningar, föreningar och forskning på området. 

 

Lars-Ejert Steifeldt (M) har anmält intresse samt Frank Isaksson, tf. kultur- och fritidschef. 

  

Beslutsunderlag 

Inbjudan 

Program  

Tjänsteskrivelse Studieresa Malmö, upprättad av Frank Isaksson, tf. kultur- och fritidschef. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Lars-Ejert Steifeldt, samt Frank Isaksson godkänns att åka som representanter för Sävsjö 

kommun med de kostnader som det medför i anmälningsavgift och övriga gängse 

ersättningar. 
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§ 27 Diarienummer: 39.2018-805 

Arrangemangsbidrag till Vrigstad Marknad 

Sammanfattning 
 

Vrigstad marknad har sökt arrangemangsbidrag om 10.000 kr, vilket motsvarar den 

kostnad det tidigare kostade att ställa fram kommunens elverk vid två tillfällen. 

 

Då elverket efter omorganisationen inte längre är i vår ägo kan vi inte hjälpa till direkt med 

detta, utan beviljar arrangemangsbidrag och hänvisar föreningen att i elverksfrågan ta direkt 

kontakt med Sävebo. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Arrangemangsbidrag Vrigstad Marknad, upprättad av Frank Isaksson, tf. 

kultur- och fritidschef. 

 

    

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Vrigstad IF beviljas 12.000 kr i stöd för både vår- och höstmarknad. 

att marknaden måste visa i marknadsföringsmaterial att de fått stöd av Kultur & Fritid 

Sävsjö Kommun, för att bidraget ska utbetalas.  

 

Beslutet skickas till 

Vrigstad IF 

 

 

 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 18 april 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 28 Diarienummer: 37.2018-805 

Arrangemangsbidrag Valborgsfirande Vrigstad 

Sammanfattning 
 

Ansökan om Arrangemangsbidrag om 25.000 kr har inkommit från Vrigstad 

Samhällsförening. 

Med en nationellt uppmärksammad artist är bedömningen att man har gjort en rimlig 

budget. Arrangemanget bedöms vara intressant för alla åldrar, med tydligt fokus på familj, 

barn och ungdom och är därmed intressant för boende i Vrigstad och övriga 

kommuninvånare. Dessa faktorer har använts som underlag när bidragets summa föreslagits. 

Ansökan inkom sent, men vi har ändå lyckats få med Sävsjö kommun som medarrangör på 

affischen, då vi hjälpt till att trycka upp enkla affischer i mindre upplaga. 

 

Beslutsunderlag 

Affisch 

Tjänsteskrivelse Arrangemangsbidrag Valborgsfirande Vrigstad, upprättad av Frank 

Isaksson, tf. kultur- och fritidschef. 

    

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Vrigstad Samhällsförening beviljas 12.800 kr i stöd för att täcka delar av arrangemangets 

kostnader. 

 

Beslutet skickas till 

Vrigstad Samhällsförening 
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§ 29 Diarienummer: 40.2018-805 

Invigning Hofgårdsvallen 

Sammanfattning 
 

IFK Sävsjö har inkommit med förfrågan om att arrangera invigning av friidrottsanläggningen 

den 10:e juni i samband med sin anrika friidrottstävling Sävsjö-spelen. I planeringen finns 

planerad bandklippning och invigningstal av Eva-Lena Frick.  

Utrymme kommer att finnas för tal av kommunens representant samt framförande av 

föreningens framtidsvisioner. Sponsorerna uppmärksammas och klubbemblemet sätts upp 

på måltornet. Det hela ackompanjeras av Musikskolan med trummor och blås. 

För dessa insatser räknar man på utgifter om ca 16.000 kr. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga till ansökan som beskriver arrangemangets upplägg. 

Tjänsteskrivelse Invigning Hofgårdsvallen, upprättad av Frank Isaksson, tf. kultur- och 

fritidschef. 

    

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att kostnader för invigningsarrangemanget upp till 16.000 kr bekostas av kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Fredrik Håkansson (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Beslutet skickas till 

IFK Sävsjö 
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§ 30 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Tf. förvaltningschef redogör för nedanstående fattade delegationsbeslut. 

 LOK-stöd kontosammanställning Drn 22.2018-832 

 Status – Hörslingor med tillhörande slingprotokoll ishallen Dnr 108.2017-820 

 Integrationsbidrag bnr:4530 Ankomsten, Vá Du Vill Dnr 14.2018-833 

 Arrangemangsbidrag bnr:4559 Nationaldagsfirande, Vrigstad Samhällförening       

Dnr 12.2018-832 

 Arrangemangsbidrag bnr:4529 Ultima Familia, Stockaryd Hembygdsförening         

Dnr 12.2018-832 

 Arrangemangsbidrag bnr:4561 Motionsloppet till förmån Indisk skola, Guds Kraft 

Dnr 12.2018-832 

 Arrangemangsbidrag bnr:4563 Friidrottstävling Hofgårdsvallen, IFK Sävsjö Dnr 

12.2018-832 

 Arrangemangsbidrag bnr:4565 10-årsjubileeum, Sävsjö Karateklubb Dnr 12.2018-832 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   
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§ 31  

Förvaltningsinformation 

Sammanfattning 

 Kultur för hälsa – Lars-Ejert och Maini informerar om sitt deltagande i konferensen 

28 februari 

 Lista över beaktningsvärda Idrottsinsatser 2017 vars diplom delades ut av Susanne 

Sjögren och Frank Isaksson i samband med föreläsningen som Smålandsidrotten & 

Hultsjö IF anordnade med fotbollslegendaren Tommy Söderberg den 16 april.       

Dnr. 41.2018-810 

 Biblioteken håller stängt 7 maj för utbildning. 

 Allmänna Arvsfondens svar om SkytteCenters ekonomiska föreningsstadgar.   

 Förslag från Elsie Sjögren om att kommunen borde anordna regelbundna 

uppträdande på torgets nybyggda estrad. Dnr 42.2018-829 

 Protokollutdrag från kommunstyrelsen om att kostnader för konsumentrådgivningen 

ska tas med i budgetberedningen. Samt muntlig information om att bjuda in Elisabet 

Rang till nämndsammanträde den 26 September.  

 Verksamhetsberättelse 2017 Kulturhuset SPIRA Jönköping 

 Årsmöte med Jönköpings läns folkrörelsearkiv  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   

  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 18 april 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 32 Diarienummer 7.2018-831 

Ekonomisk rapport 

Sammanfattning 

Tf. förvaltningschef redogör för det ekonomiska läget. 17% av den totala budgeten är använd 

första kvartalet. Medskickar att vår verksamhet är säsongsbetonad samt att många 

investeringar och statsbidrag ännu inte syns i utfallet. 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   

 


