
  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 29 augusti 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 29 augusti 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) §53-56, Lars-Ejert Steifeldt (M), Tjänstgörande ersättare: Bo-Göran Svensson 

(SD) 

 Övriga deltagare Frank Isaksson, tf. kultur- och fritidschef  

Ulrika Petersson, administratör 

Erika Tor Rundblad, enhetschef serviceförvaltningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Fredrik Håkansson 

Justeringens  

plats och tid 

Kultur- och fritidsenheten, Sävsjö 

 

 

 

Ordförande 

 

 

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

 

 

 

Paragrafer 

 

§53-60 

  

 

/Susanne Sjögren/ 

 

 

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

 

 

Sekreterare 

 

 

….....................…………………………………… 

 

 

 

 /Frank Isaksson/ 

 

 

 

 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 /Fredrik Håkansson/ 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden   

Sammanträdesdatum 2018-08-29  

Datum för  

anslagsuppsättande 

2018-09-07 Datum för 

anslagsnedtagande 

2018-09-28 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

  

Underskrift  

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

/Ulrika Petersson/ 
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§ 53 Diarienummer: 7.2018-831 
 
Ekonomisk rapport 
 

Sammanfattning 

Vår nya förvaltningsekonom Bengt Sjöholm presenterade sig och föredrog det 
ekonomiska läget. Förklarade kopplingen mellan det extrema sommarvädret och 
minskade intäkter på Familjebadet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Månadsrapport juli 2018 kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 
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§ 54 Diarienummer: 63.2018-821 
 
Investeringar ishall och omklädningsrum 
 

Sammanfattning 

Investeringar för 2,7 miljoner planeras för att rusta upp och möta behov i Sävsjö Ishall och 

Hofgårdsvallens omklädningsrum.  

Tillgänglighetsanpassningar i Ishallen inbegriper handikapptoaletter, nödutgångar 

(offert 1) och automatlarm kopplat till SOS (offert 2). Mötet är informerat om att 

larminstallation medför ökad årlig driftkostnad på ca 20% av investeringskostnaden, liksom 

man är överens om att larm för offertpris 216.000kr ska beställas i samband med detta. 

Upprustning och ökad kapacitet i omklädningsrum avser att upprusta duschar 

(offert 3), dra nytta av installerad fjärrvärme (offert 4) och iordningställa det första 

omklädningsrummet med toalett och dusch(offert 5). Dessutom åtgärdas ventilationen med 

förstärkt kapacitet för att inte behöva göra extra åtgärd ifall ytterligare utbyggnad görs i 

direkt anslutning till lokalerna (offert 6). 

Övriga nödvändiga åtgärder i ishallen föreslogs i form av ny ventilation i personaldel 

(offert 7), ny ventilation i café/kiosk (offert 8) och ny ventilation VIP-Loge (offert 9).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av Tf. enhetschef. 

Offert 1-9 med sammanställning och prioriteringsförslag från Tf. enhetschef. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: gå vidare med investeringar enligt offert 2-7 utifrån föredraget förslag. 

att: återremittera offert gällande handikapptoalett för kompletterande uppgifter till 

septembersammanträdet.  

att: till septembersammanträdet uppdra fastighetsförvaltningen att presentera möjlig 

samverkan mellan förening och kommun för att på ett kostnadseffektivt sätt förverkliga 

HA74:as föreslag till utbyggt omklädningsrum. 

Beslutet skickas till 

Fastighetsförvaltare Roger Torstensson. 
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§ 55 Diarienummer: 61.2018-109 

Medborgarförslag – upprustning av gamla badplatsen 

Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har remiterat ett medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande senast 2018-10-05. Förslaget går i kort ut på att kommunen borde rusta upp och 
höja standarden för människor och hundar på gamla badplatsen vid Eksjöhovgårdssjön i 
Sävsjö. 

Tf. enhetschef har författat ett svar vilket justerades under mötet.  

 

Beslutsunderlag 

Svar på medborgarförslag – upprustning av gamla badplatsen. 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: att ställa sig bakom skrivelsen med överenskomna justeringar. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens utskott 

Förslagställaren 
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§ 56 Diarienummer: 62.2018-109 
 

Medborgarförslag – evenemang vid estraden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remiterat ett medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande senast 2018-10-05. Förslaget går kort ut på att kommunen borde ordna veckovisa 
arrangemang vid den nybyggda estraden på Sävsjö torg.  

Tf. enhetschef har författat ett svar vilket justerades under mötet.  

 

 

Beslutsunderlag 

Svar på medborgarförslag – evenemang vid estraden. 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: att ställa sig bakom skrivelsen med överenskomna justeringar. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens utskott 

Förslagställaren 
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§ 57 Diarienummer: 64.2018-805 

Kommunens representant i Kulturhuset 

Sammanfattning 

Kommunens utsedda representant i Folkets husföreningens styrelse fungerar som en 

brygga mellan kommunens tydligaste kulturarena och dess stadigaste finansiär.  

För att underlätta dialog mellan nämnden och föreningen anser kultur- och 

fritidsnämnden att den representant som utses från kommunen till Folkets 

husföreningens styrelse också ska vara medlem i kultur- och fritidsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Kommunens representant i Kulturhuset 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: kommunchefen får i uppdrag att framföra till utsedda förhandlarare efter avgjort val att 

överlåta beslut när det gäller kommunens representant i Folkets husföreningens styrelse till 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till 

Ordförande i partiernas valförhandlingar 
Gruppledare i kommunfullmäktiges partier 
Kommunchef, Jan Holmqvist 
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§ 58 Diarienummer 65.2018-820 

Parkering vid Vallsjöbadens fritidsanläggning 

Sammanfattning 

 
I samband med att IOGT-NTO sade upp arrendet på Vallsjöbaden såg man ingen anledning 

till att motsäga sig försäljningen av tomter på gamla fotbollsplanen. Planen har vid större 

arrangeman använts som förstärkt parkering. En ny arrendator bedömdes kunna ta hänsyn 

till de förhållanden som ges vid kontraktskrivande. 

Nyligen visade IOGT-NTO:s distrikt intresse för att med hjälp av de lokala föreningarna driva 

anläggningen vidare. I samtal med dessa framkom det att parkeringslogestiken är en 

nyckelfråga och att de 25 platser som anlagts vid stora parkeringen inte bedöms räcka för 

deras arrangemang. 

Därför vill kultur- och fritidsnämnden uppmana kommunstyrelsen att avvakta med 

tomtförsäljningen tills IOGT-NTO har hunnit ta ställning till om de kan driva anläggnigen 

vidare.  

Annars är förhoppningen att alternativ parkeringsplats utses, med tillhörande 

finansieringsplan för dess iordningställande, så att logestiken kring större arrangeman kan 

försäkras i kommande diskussioner. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Parkering vid Vallsjöbadens fritidsanläggning 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: avvakta med tomtförsäljningen till IOGT-NTO har hunnit ta ställning till om de kan 

driva vidare anläggningen. 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utvecklingsavdelningen  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 29 augusti 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 Diarienummer: 12.2018-832 
 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Tf. enhetschef redogör för nedanstående fattade delegationsbeslut. 

Bnr: 4691 Arrangemangsbidrag för Café m aktivitet x3, Hultsjö Bygdegårdsförening. 
Avslag baserat på följande anledningar: 

1. Ansökan inkom för sent. 
2. Arrangemanget beräknar ett överskott. 
3. Medarrangören Medborgarskolans insats är ej redovisad. 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: lägga informationen till handlingarna. 
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§ 60 

 

Förvaltningsinformation 

Sammanfattning 

 Överläggningar med Smålandsidrotten 

 Allvädersbanorna 

 Ung Livsstil 

 LONA-projektet  

 Smålandsleden 

 Kulturplan 

 Utveckling av fritidsgården. 

 Startist 

 Fritidschefsnätverket till Sävsjö den 14 september. 

 Till septembersammanträdet önskas att tid avsätts för redovisning av 

sommarlovsaktiviteter 2018 samt intressenter av Vallsjöbadens fritidsanläggning. 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: lägga informationen till handlingarna. 

 


