
 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2022-09-07 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Sävsjö Skyttecenter konferens, Sävsjö kommun, onsdag 7 september 2022 kl. 
14:00 – 17:00 

 Beslutande Susanne Sjögren (S), ordförande 
Benjamin Petersson (KD), förste vice ordförande 
Henrik Starkman (M), andre vice ordförande 
Bonnie Ekblad (KD), frånvarande 
Maini Karlsson (C) 
Kjell Lundkvist (SD) 
Sven Krafft (S) 
 

Övriga deltagare 

 

Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen 
Ulrika Petersson, administratör 
Anders Varga, tf. enhetschef kultur- och fritid 

Utses att justera Kjell Lundkvist (SD),    

Justeringens  
plats och tid 

 2022-09-14 kl. 09:30.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

§ 72-84  

 

 

Susanne Sjögren, S 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Ulrika Petersson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Kjell Lundkvist (SD),   
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Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-09-07 

Anslagsdatum: 2022-09-16 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-10-07 

Förvaringsplats för protokollet: Serviceförvaltningen, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Ulrika Petersson 
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§ 72 Diarienummer:  

 

Godkännande av ärendelista 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna ärendelista för dagens sammanträde 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om ärendelistan kan godkännas och 
behandlas på dagens sammanträde. 
 
Inledning 
 

1. Närvaro  
2. Val av justerare samt tid och plats  
3. Godkännande av ärendelista  
4. Ekonomisk rapport  
5. Information från kultur- och fritidsenheten  
6. Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande  
7. 75-årsjubileum 

  
Beslutsärenden 
 

8. Investeringsbidrag 2022  
9. Medborgarförslag gällande förslag att anlägga en hundrastgård  
10. Samråd - översiktsplan för Sävsjö Kommun  
11. Arrendator Vallsjöbadens Fritidsanläggning  

 
Avslutning 
 

12. Meddelande   
13. Anmälan av delegationsbeslut   
14. Övriga ärenden   
15. Godkännande av mötets genomförande   

 

4



 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2022-09-07 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 73 Diarienummer:  

 

Ekonomisk rapport 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Ingen ekonomisk rapport tillkommer eller aktualiseras under dagens sammanträde. 
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§ 74 Diarienummer:  

 

Information från kultur- och fritidsenheten 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen Erika Tor Rundblad och enhetschefen för kultur- och fritid Anders 
Varga informerar om: 
 

• Personalfest 
• Lotterikontrollant 
• Badbuss för sommarsimskolan 
• Verksamhetsplan 
• Campingen klimatanpassning  
• Rekryteringar 
• IOGT-NTO 
• Skyltar 
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§ 75 Diarienummer:  

 

Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Man lyfter ämnet med de ökade el- och energikostnaderna och hur det kan komma att 
påverka våra föreningar i kommunen.  
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§ 76 Diarienummer:  

 

75-års jubileum 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Enhetschefen för kultur- och fritid Anders Varga informerar nämnden om de 
evenemang som varit som föreningsdagen, firandet på torget och men också vad som 
kommer hända framöver under jubileumsåret.  
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§ 77 Diarienummer: KFN 2022/16 

 

Investeringsbidrag 2022 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att bevilja höstens investeringsbidrag enligt följande Stockarydortens 
Hembygdsförening 11 000 kr, Hultagårds Bygdegårdsförening 7700 kr och IFK 
Stockaryd 50 000 kr, samt 
 
att bevilja höstens investeringsbidrag klimat enligt följande IOGT-NTO Lf 4250 
Majblomman 38 750 kr 
 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har år 2022 584 600 kr att fördela i investeringsbidrag till 
bidragsberättigade organisationer. Vid vårens investeringsbidrag fördelades  
226 567 kr vilket gör att det till hösten finns 358 033 kr att fördela.   
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 30 augusti 2022. 
2. Lista enligt föredragning. 

 

Beslutet skickas till 
Stockarydortens Hembygdsförening 
Hultagårds Bygdegårdsförening 
IFK Stockaryd 
IOGT-NTO Lf 4250 Majblomman 
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§ 78 Diarienummer: KFN 2022/109 

 

Medborgarförslag gällande förslag att anlägga en 
hundrastgård 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunen i dagsläget avstår från att prioritera hundrastgårdar och hänvisar till 
möjligheten att organisera en föreningsdriven verksamhet, samt  
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag med frågan om kommunen planerar att 
anlägga en hundrastgård. Förslagsställaren vill att det ska vara ett ställe dit 
hundägarna kan ta sina hundar för att de ska kunna löpa fritt och umgås med andra 
hundar.  
 
2022-02-21 beslutade kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag om att 
kommunen ska anlägga hundrastgård. Det som skulle kunna göra det möjligt att 
anlägga en hundrastgård är om en stabil förening med ett större antal medlemmar tar 
på sig ansvaret för att anlägga och sköta om driften av en hundrastgård. Föreningen 
uppmanas att i första hand söka bidrag för att anlägga hundrastgården hos extern part 
till exempel Leader Linné och i samband med det ansöka hos Sävsjö kommun om 
delfinansiering. Om en ansökan kommer in till Sävsjö kommun om att en förening vill 
anlägga en hundrastgård kommer samhällsbyggnadsavdelningen se över var i 
kommunen det kan vara lämpligt att anlägga en hundrastgård på kommunal mark för 
att ett nyttjanderättsavtal av marken ska kunna tecknas med föreningen. 
Bedömningen är att det i dagsläget är svårt för kommunen att avsätta resurser och 
prioritera hundrastgårdar.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 25 augusti 2022. 
1. Medborgarförslag. 
2. Beslut i kommunfullmäktige den 21 februari 2022 § 8 med tillhörande 

tjänsteskrivelse gällande två medborgarförslag om hundrastgård. 
3. Svar på medborgarförslag om att anordna hundrastgård 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Diarienummer: KFN 2022/110 

 

Samråd - översiktsplan för Sävsjö Kommun 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ställa sig positiva till att förslaget för översiktsplan går vidare i planprocessen, samt 
 
att som medskick hänvisa till kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-09-08, § 86  

Sammanfattning 
På kultur- och fritidsnämndens sammanträde deltog samhällsplanerare Andreas 
Grennborg och presenterade kortfattat den nya översiktsplanen. 

Varje kommun ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 
Översiktsplanen behandlar kommunens framtida utveckling och ska bland annat ge 
vägledning för framtida planering av ny bebyggelse, infrastruktur och naturområden.  

Ett förslag till ny översiktsplan för Sävsjö kommun har tagits fram och är på samråd 
till och med den 20 september 2022 och ger kultur- och fritidsnämnden möjlighet att 
yttra sig. Den nya översiktsplanen är digital och finns att läsa på kommunens hemsida 
Översiktsplan - Sävsjö kommun (savsjo.se).  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 30 augusti 2022. 
2. Samrådsbrev daterat 20 juni 2022. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsenheten 
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§ 80 Diarienummer: KFN 2022/111 

 

Arrendator Vallsjöbadens Fritidsanläggning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ge enhetschefen i uppdrag att söka efter framtida arrendatorer för Vallsjöbadens 
fritidsanläggning 

Sammanfattning 
Vallsjöbadens fritidsanläggning har långa anor och har genom åren agerat 
smultronställe för hungriga och danssugna gäster. Det har varit tuffa år för 
arrendatorn under pandemin vilket ledde till att inför säsongen 2022 fick 
socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet i uppdrag att ansvara för driften under en 
säsong. Vallsjöbadens fritidsanläggnings framtida drift behöver säkras inför 
kommande säsonger. Förslagsvis görs detta först och främst genom att söka 
arrendator som är villig att driva det i samma anda som tidigare samtidigt som det 
finns en öppenhet för alternativ drift.  
 
De senaste åren har storleken på arrendet setts över med utgångspunkt att den som 
driver anläggningen måste hitta ekonomi att bära dess totala omkostnader. Detta 
innebär utmaningar då Vallsjöbadens karaktär bygger på en tradition med mycket 
ideella insatser. Därför bör samtal med intresserade föras lösningsorienterat, särskilt 
med ideella organisationer vilka vi har möjlighet att stötta på olika sätt.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad den 30 augusti 2022. 
2. Driftsbudget Vallsjöbaden. 
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§ 81 Diarienummer: KFN 2022/104 

 

Meddelande 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Följande meddelande delges kultur- och fritidsnämnden vid dagens sammanträde. 
 

1. Beslut kommunfullmäktige, 2022-06-20 - budget 2023-2025. 
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§ 82 Diarienummer:  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut tillkommer eller aktualiseras under dagens sammanträde. 
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§ 83 Diarienummer:  

 

Övriga ärenden 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden tillkommer eller aktualiseras under dagens sammanträde. 
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§ 84 Diarienummer:  

 

Godkännande av mötets genomförande 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera att samtliga ledamöter känner sig tillfreds med mötets genomförande 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar den 18 maj 2020 § 59, att tillåta deltagare på distans för 
ledamöter i kommunens styrelser.  
 
Vid dagens sammanträde medverkade samtliga på plats i Sävsjö Skyttecenter.  
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