
  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 16 maj 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 16 maj 2018 kl 14.00-16.40 

 

 

 17.3014.0016.30 

Kl. 08:30 –  

 

 

 

 

Beslutande 

 

 

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

ordförande, Johanna Danielsson (KD), Sven Krafft (S), Tjänstgörande ersättare: Bo-Göran 

Svensson (SD) 

 
Övriga deltagare Frank Isaksson, tf. kultur- och fritidschef  

Ulrika Petersson, administratör 

Erika Tor Rundblad, tf. enhetschef servicförvaltningen 

Martina Gronowska § 33 § 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera 

Hazze Eklöf § 42 

Sven Krafft 

Justeringens  

plats och tid 

Kultur- och fritidsenheten, Sävsjö   

 

 

 

Ordförande 

 

 

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

 

 

 

Paragrafer 

 

§33-42 

  

 

/Susanne Sjögren/ 

 

 

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

 

 

Sekreterare 

 

 

….....................…………………………………… 

 

 

 

 /Frank Isaksson/ 

 

 

 

 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 /Sven Krafft/ 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden   

Sammanträdesdatum 2018-05-16  

Datum för  

anslagsuppsättande 

2018-05-25 Datum för 

anslagsnedtagande 

2018-06-15 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

  

Underskrift  

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

/Ulrika Petersson/ 
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Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 33 Diarienummer: 7.2018-831 
 
Ekonomisk rapport 
 

Sammanfattning 

Tf. förvaltningschef Erika Rundblad och förvaltningens ekonom Martina Gronowska 
föredrog det ekonomiska läget för kultur- och fritidsenheten för årets första fyra 
månader. Inga större påverkningar på prognosen väntas bortsett från minskade 
personalkostnader på grund av att Ola Bengtsson slutat sin anställning. I samband 
med detta når vi upp till det uppsatta målet om att kostnadseffektivisera med 1%. 
 
Periodens kostnader bör uppgå till 33% av årets budget där vi i dagsläget ligger på 
27%. Lägre driftkostnader och intäkter räknas på familjebadet då vi tvingas hålla 
stängt i tre veckor på grund av renovering. Fördröjningen av friidrottsanläggningen 
gör att oförutsedda insatser kan komma att behöva göras. 
 
Under perioden har man börjat jobba med investeringsprojekten som upprustning av 
Vallsjöbadens kök & VA samt ishallens omklädningsrum. Likaså har arbetet med 
läktarhissen i sporthallen samt beachhandbollsplanen påbörjats. 
 
Tf. kultur- och fritidschef Frank Isaksson fyllde i med analys kring närstående 
bidragsutbetalningar samt den påverkan de kraftiga lovbidragen ger på 
fritidsgårdarnas budgetpost. Han föredrog dessutom en prioritering över insatser som 
planeras kring ishall och omklädningsrum, samt kostnader kring den 
fjärrvärmeindragning som görs i det närmsta. 
 
 
 

Beslutsunderlag 
 
Månadsrapport - Kultur och fritidsnämnden 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att återremittera investeringsbudgeten gällande 2,7 miljoner för ishall och 
omklädningsrum till junimötet som eget ärende.  
 
att i övrigt lägga ekonomisk rapport till handlingarna. 
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§ 34 Diarienummer: 43.2018-821 
 
Medborgarförslag gällande Sävsjö Ishall 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens utskott har bett om kultur- och fritidsnämndens yttrande gällande två 

medborgarförslag om att göra betonggolv i ishallen. Detta för att kunna bruka hallen för 

bland annat inlinesåkning och andra arrangemang året om. 

 

Tf. kultur- och fritidschef Frank Isaksson har författat en skrivelse som i grund ställer sig 

positiv till idén, med förbehåll att det kräver en mer omfattande analys innan man kan 

föreslå att göra ingrepp på befintlig anläggning, särskilt som det redan idag finns behov av att 

byta ut befintligt kylaggregat och sarg. 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag betongunderlag ishallen. 

Medborgarförslag. 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens utskott 2018-04-24. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom skrivelsen Medborgarförslag betongunderlag ishallen. 

att aktualisera frågan i samband med ett byte av sarg och kylanläggning. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 35 Diarienummer: 48.2018-868 

Hyresbidrag 

Sammanfattning 

 
I en skrivelse föredrar Frank Isaksson två nystartade föreningars behov av 
hyresbidrag för föreningens aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hyresbidrag, upprättad av Frank Isaksson. 

Bidragsbesked nr: 4621, 4622. 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Kännstubba bordtennisklubb årligen beviljas 4800 kr i Hyresbidrag.  

att Rörviks samhällsorientering årligen beviljas 6120 kr i Hyresbidrag.  

 

Beslutet skickas till 

Kännstubba bordtennisklubb 

Rörviks samhällsorientering 
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§ 36 Diarienummer: 44.2018-339 
 

Synpunkter gällande projekt Städa Sverige 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har bett kultur- och fritidsnämnden om synpunkter gällande projektet 

Städa Sverige. I en skrivelse förklarar Frank Isaksson att gatu- och parkenheten sedan många 

år har varit med i detta projekt, men att det råder oklarheter om hur mycket insatser som 

kommer tillbaka till vår kommun, varför vi uppmanar att detta eftersöks av beställaren, gata- 

och parkenheten. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Synpunkter gällande projekt Städa Sverige, upprättad av Frank Isaksson. 

Verifikatlista för Sävsjö kommuns insats i projektet 2010-2016. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom tjänsteskrivelsen Synpunkter gällande projekt Städa Sverige. 
 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 37 Diarienummer: 47.2018-005 

Utseende av dataskyddsombud 
 
Sammanfattning 

Höglandskommunerna har tillsammans med Höglandsförbundet anställt ett 
gemensamt dataskyddsombud som ska utföra de uppgifter som finns specificerade i 
den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. 
Kultur- och fritidsnämnden blir då personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingarna som görs inom dess område och ska utse en fysisk 
person till dataskyddsombud. 
 
Kommunstyrelsens utskott uppmanar kommunens samtliga nämnder att utse Erik 
Selander till dataskyddsombud. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Utseende av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden, upprättad av 

förvaltningschef Erika Tor Rundblad. 

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens utskott. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga utseende av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden till handlingarna. 

 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 38 Diarienummer 45.2018-805 

Investeringsbidrag 

Sammanfattning 
 

Bidragsberättigade organisationer har två gånger om året möjlighet att söka ekonomiskt stöd 

för att bygga, bygga om eller renovera befintliga lokaler/anläggningar. Bidrag kan även 

erhållas för inköp av maskiner, redskap och fasta inventarier som krävs för en anläggnings 

skötsel och/eller funktion. Som urvalskriterier gäller bland annat att  
barn och ungdomsverksamhet prioriteras, särskild hänsyn tas kring tillgänglighetsskapande 

åtgärder, arbetena får inte vara påbörjade eller inköpen gjorda. 

Mötet konstaterade att Sävsjö FF söker bidrag för lokaler de hyr av oss. Likaså att vi har ett 

aktivt reinvesteringsprojekt för bågskytteklubbens bana, där tillgänglighetsanpassning borde 

ingå, varför dessa två bidrag bör tas ur reinvesteringsbudgeten.  

 

 

Beslutsunderlag 

Lista över inkomna ansökningar. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att bidrag till Sävsjö FF för materialinköp beviljas om 7000 kr ur reinvesteringsbudgeten för 

inköp av material till upprustning enligt ansökan.  

att Sävsjö Bågskytteklubb får stöd ur reinvesteringsbudgeten med ytterligare grus för att öka 

tillgängligheten för rullstolar. 

att i övrigt bifalla föreslagna bidrag enligt investeringsbidrag 2018. 

 

Beslut skickas till 

Alla berörda föreningar 

  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 16 maj 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 39 Diarienummer: 120.2017-805 

Utökad medfinansiering – Hultagårds bygdegårdsförening 
 

Sammanfattning 

2 okt 2017 beviljade kultur- och fritidsnämnden 30% medfinansiering, max 56 504 kr till 

Boverket för yttre renoveringar baserat på ett totalbelopp om 188 345 kr. 

Boverket har återkommit med påpekande att eget arbete ej uppskattats i ansökan, vilket 

påverkar totalsumman, samt den 30% medfinansiering vi förväntas backa upp med. 

Efter förändrad projektvärdering där eget arbete ingår uppgår totalsumman i stället till      

225 965 kr vilket innebär att vår totala medfinansiering istället behöver uppgå till totalt 

67 789 kr. 

Föreningen söker därför utökad medfinansiering om 11 286 kr och anmäler samtidigt att 

projekts genomförandetid är framflyttad till 190930. 

 

Beslutsunderlag 

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

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Hultagårds bygdegårdsförening beviljas utökad medfinansiering i form av 

investeringsbidrag om 11 286 kr i 2018 års budget. 

att godkänna framflyttning av projekttiden till 190930. 

 

 

Beslutet skickas till 

Hultagårds bygdegårdsförening 
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§ 40 Diarienummer: 46.2018-868 

Samlingslokalsbidrag 

Sammanfattning 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut bidrag till kulturföreningar som driver 

samlingslokaler för uthyrning till allmänheten. Detta anses viktiga för att säkerställa ett 

utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen, framför allt i kommunens 

ytterområden där kommunala lokaler saknas. Föreningarnas egna aktiviteter skapar också 

engagemang, delaktighet och möjlighet att påverka samhället.  

Frank Isaksson föredrar listan med inkomna ansökningar, inklusive de som förväntas 

komma in senare under året. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av samlingslokalsbidrag. 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att besluta enligt förslaget för samlingslokaler. 

 

Beslutet skickas till 

Alla berörda föreningar 
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§ 41 Diarienummer: 22.2018-832 
 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

Tf. förvaltningschef redogör för nedanstående fattade delegationsbeslut. 

 Bidrag till kulturföreningar Drn 22.2018-832 

 Bidrag till pensionärsföreningar Drn 22.2018-832 

 Integrationsbidrag Sävsjö karateklubb Drn 14.2018-133 

 Arrangemangsbidrag Folkets hus föreningen Drn 12.2018-832 

 Arrangemangsbidrag Stockaryds samhällsförening Drn 12.2018-832 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 42  

Förvaltningsinformation 

Sammanfattning 

 Hazze Eklöf, kommunens representant för Kulturhuset informerar. 

 Muntlig rapport gällande ungdomsinitiativ, Påsk Party genomfört 3 April. 

 Uppdatering LOK-stöd HA74. 

 Revisionsberättelse och revisionsrapport – ansvarsfrihet. 

 Årsredovisning 2017 för Sävsjö kommun med uppdrag till nämnderna att redovisa sitt 

arbete med barnkonventionen. 

 Överläggningar bibliotekets källare Drn 10.2018-873. 

 Badmästarutbildningen. 

 Familjebadet stänger v 32-34 för renovering. 

 IFK Sävsjös invigning av allvädersbanorna skjuts upp, troligtvis till 9 september och 

Sävsjöspelen skjuts till nästa år. 

 Muntlig rapport från bokningssamråd med föreningar 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

 
 

 


