
  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 24 januari 2018 kl 14.00-17.00 

 

 

 17.3014.0016.30 

Kl. 08:30 –  

 

 

 

 

Beslutande 

 

 

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

ordförande, Maini Karlsson (C) andre vice ordförande, Johanna Danielsson (KD), Sven Krafft (S), 

Lars-Ejert Steifeldt (M),  

Tjänstgörande ersättare: Bo-Göran Svensson (SD) 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare Ola Bengtsson,  förvaltningschef serviceförvaltningen 

Anne Jonasson, sekreterare 

Martina Gronowska, ekonom §6, Jan Holmqvist, kommunchef §8, 

Andreas Hugosson, projektledare §8, Frank Isaksson, kultur- och fritidskonsulent §8  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Johanna Danielsson §1-6, Fredrik Håkansson §7-10 

Justeringens  

plats och tid 

Kultur- och fritidsenheten, Sävsjö   

 

 

 

Ordförande 

 

 

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

 

 

 

Paragrafer 

 

§1-10 

  

 

/Susanne Sjögren/ 

 

 

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

 

 

Sekreterare 

 

 

….....................…………………………………… 

 

 

 

 /Anne Jonasson/ 

 

 

 

 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 /Johanna Danielsson §1-6/                     /Fredrik Håkansson §7-10/  

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden   

Sammanträdesdatum 2018-01-24  

Datum för  

anslagsuppsättande 

2018-01-31 Datum för 

anslagsnedtagande 

2018-02-21 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

  

Underskrift  

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

/Anne Jonasson/ 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 Diarienummer: 2.2018-888 
 
Konsumentrådgivning 
 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsenheten har utrett möjligheterna till att ingå avtal med Nässjö 
kommun gällande konsumentrådgivning. 
 
I dagsläget tar Sävsjö kommuns konsumentrådgivare emot ca 90-100 ärenden årligen, 
av dessa är ca en tredjedel fysiska möten och resterande hanteras över telefon och 
mejl. Tjänsterna utförs av en ensam tjänsteperson inom annan befintlig tjänst. Då 
personen inom kort kommer att avsluta sin anställning, behöver kultur- och 
fritidsnämnden besluta om lämpligaste sättet att hantera dessa tjänster framöver. 
 
Nässjö kommun samordnar i dag konsumentrådgivning för sju småländska 
kommuner. Man samordnar även budget- och skuldrådgivning, där Sävsjö kommun 
deltar sedan tidigare. Konsumetrådgivningen i Nässjö bedöms hålla hög kvalitet.   
 
Konsekvensen av att konsumetrådgivningen samordnas i Nässjö är att nyttjare som 
behöver ett fysiskt möte antingen behöver ta sig till Nässjö eller boka in ett möte vid 
något av de tillfällen då konsumetvägledarna besöker Sävsjö kommun. Den direkta 
möjligheten till fysiska möten på kort varsel i Sävsjö blir därför mindre. 
 
Kostnaden fördelas mellan samverkande kommuner fördelat på befolkningsmängd. För 

Sävsjö kommun innebär detta en årlig kostnad på ca 60 tkr 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelen att utöka kultur- och fritidsnämndens budget med  60 
tkr, samt 
 
att uppdra till förvaltningschef för serviceförvaltningen och ordförande för kultur- 
och fritidsnämnden att förhandla och teckna avtal gällande konsumetrådgivning med 
Nässjö kommun, samt 
 
att utvärdera nyordningen efter ett år. 

 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 2 Diarienummer: 3.2018-430 
 
Remissvar Grön handlingsplan kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen efterfrågar nu remissvar från flera instanser gällande del fem av Grön 

handlingsplan för Jönköpings län. Denna del innehåller åtgärder för att uppnå 

miljökvalitets- och friluftsmålen samt bidra till att förbättra den gröna 

infrastrukturen. Åtgärdsprogrammet för Grön handlingsplan löper över åren 2018-

2022. 

Totalt består remissen av 35 åtgärdsområden. 14 av dessa ansvarar kommunerna för. 
Ett antal av åtgärderna ligger inom serviceförvaltningens verksamhetsområde. I 
tjänsteskrivelsen beskrivs endast de insatser i handlingsplanen som berör kultur- och 
fritidsnämnden. 
Miljö och natur är mycket viktiga områden att arbeta mer med även inom kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområden, inte minst då det gäller att öka medvetenheten 
bland barn och unga. Kopplingen till såväl kommunens vision,  som till ett antal 
utvecklingsområden är tydlig. 
Föreslagna  åtgärder utgör en bra bas för att öka såväl medvetenheten, kvalitén och 
tillgången i arbetet gällande friluftsområden och -aktiviteter i kommunen. Respektive 
åtgärd innebär en arbetsinsats och därmed en kostnad. Vissa av åtgärderna kan 
införlivas och samordnas i befintliga verksamheter,  medan vissa blir helt nya 
arbetsområden som kräver större initiala insatser.   
 

Beslutsunderlag  
Sammanfattning Grön handlingsplan 

Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att som yttrande till kommunstyrelsen ställa sig bakom föreliggande tjänsteskrivelse av 

förvaltningschefen. 

 

 Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 Diarienummer: 4.2018-860 

Kulturplan 

Sammanfattning 

 
Ett förslag föreligger om att ta fram en kulturplan för Sävsjö kommun. 
 
Kulturplanen skall vara ett stöd i den gemensamma utvecklingen av kulturlivet i 
kommunen, samtidigt som den är ett verktyg för att fokusera sina insatser såväl inom 
de kommunala verksamheterna som i stödet till externa kulturaktörer. Planen skall 
spegla de politiska intentionerna och kopplingar skall finnas till såväl regionala som 
nationella styrdokument. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad  av Ola Bengtsson,  förvaltningschef serviceförvaltningen 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att uppdra till kultur- och fritidsenheten att under 2018 arbeta fram ett förslag på 

kommunal kulturplan 2019-2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 Diarienummer: 5.2018-833 
 

Lotteriansvarig 

Sammanfattning 

Då nuvarande lotteriansvarig i Sävsjö kommun avslutar sin anställning,  behöver 
kultur- och fritidsnämnden utse en ny lotteriansvarig i kommunen. 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Frank Isaksson till lotteriansvarig i Sävsjö kommun från och med den  
1 februari 2018. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Diarienummer: 6.2018-809 

Personuppgiftsombud 
 
Sammanfattning 
Då nuvarande personuppgiftsombud avslutar sin anställning,  behöver kultur- och 
fritidsnämnden utse ett nytt ombud i Sävsjö kommun. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att utse Frank Isaksson till personuppgiftsombud för kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområden från och med den 1 februari 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Diarienummer 7.2018-831 
  

Ekonomisk rapport 

Sammanfattning 
 

Förvaltningschef Ola Bengtsson samt ekonom Martina Gronowska redogör för det  

ekonomiska läget och bokslut 2017. 

 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 7 Diarienummer: 8.2018-803 

Investeringsbudget 2019-2022 

Sammanfattning 
 

Ett förslag föreligger om investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden 2019-2022. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen 

 

    

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till investeringsbudget 2019-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Diarienummer: 13.2018-801 

Förvaltningsinformation 
 

1.   Allaktivitetscenter – information av Andreas Hugosson och Frank Isaksson 

2.   Information gällande serviceförvaltningen av kommunchef Jan Holmqvist 

3.  Kultur för barn och unga 

4.  Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 

5.  Motionera Sävsjö kommun runt 

6.  Beredningsdatum februari 

7.   Sävsjö Hembygdsförening med intresseförfrågan Dnr 10.2018-873 

8.   Skrivelse från Njudungskretsen av IOGT-NTO angånde Vallsjöbaden Dnr 9.2018-820 

9.   Datum gällande bokslutsgenomgång 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Diarienummer 11.2018-860 
 

Kultur för hälsa 

 

Sammanfattning 

En inbjudan har skickats ut från region Jönköpings län gällande konferensen Kultur 
för hälsa i Värnamo den 28 februari. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till eventuellt deltagande samt 
representant. 
 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan 

Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen 

 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att Maini Karlsson (C) och Lars-Eijert Steifeldt (M) åker på konferensen Kultur för hälsa i 

Värnamo den 28 februari 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 24 januari 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 10 Diarienummer 12.2018-832 

 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redogör för nedanstående fattade delegationsbeslut. 

 Arrangemangsbidrag Medborgarskolan 

 Bidrag till hörslingor 

 Arrangemangsbidrag Sten Sture festivalen 

 Bidrag till julgransutdansning      

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.   

 

 

 

 


