Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll den 8 november 2017

Plats och tid

Sävsjö stadsbibliotek, onsdagen den 8 november klockan 14.00 – 16.30

Beslutande

Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S) ordförande, Fredrik Håkansson (KD) förste
vice ordförande, Maini Karlsson (C) andre vice ordförande, Sven Krafft (S), Lars-Ejert
Steifeldt
(M),
17.3014.0016.30
Tjänstgörande ersättare: Bo-Göran Svensson (SD), Benjamin Petersson (KD)
Kl. 08:30 –

Övriga deltagare

Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen
Anne Jonasson, sekreterare
Frank Isaksson, kultur- och fritidskonsulent § 101

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Ordförande

Kultur- och fritidsförvaltningen, Sävsjö

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

Paragrafer § 101 - 107
.................................

/Susanne Sjögren/

Sekreterare

….....................……………………………………
/Anne Jonasson/

Justerande

.........................................................................................................................
/Sven Krafft/

Anslag/bevis

Justerande

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-11-08
Datum för
anslagsuppsättande

2017-11-15

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum för
anslagsnedtagande

2017-12-06

...........................................................................
/Anne Jonasson/

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll den 8 november 2017

§ 101

Diarienummer: 7.2017-801

Förvaltningsinformation
1. Presentation av bibliotekets verksamhet av biblioteksföreståndare Eva-Lena Andersson
2. Ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden Dnr 122.2017-110
3. HA74 – omklädningsrum Dnr 88.2017-821
4. Hörslingor
5. Allaktivitetscenter Dnr 37.2017-816
6. Brev från IOGT-NTO om Vallsjöbaden Dnr 126.2017-829
7. Arrendeavtal
8. Möte med SIBK
9. Högspänningskabel Högagärde Dnr 94.2017-805
10. Sommarlovssatsning – ärende på PKS
11. Lucia
12. LOK-stöd
13. Smålandsidrotten – Sävsjö träff
14.Skapande Prova-på kulturaktiviteter Dnr 68.2017-862
15. Skadegörelse av staty i Sanatorieparken

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll den 8 november 2017

§ 102

Diarienummer: 116.2017-860

Folkets Husföreningen i Sävsjö med skrivelse angående möjlighet att söka
arrangemangsbidrag.
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit från Folkets Husföreningen gällande arrangemangsbidrag.
Föreningen har i dag ett årligt stöd på 680 tkr till sin verksamhet. Denna summa är menad
som ett stöd till hela driften av den totala verksamheten. Då senaste höjningen av bidraget
gjordes, beslutades att föreningen inte längre skulle ha möjlighet att söka
arrangemangsbidrag, då detta istället inkluderades i den totala bidragssumman.
Föreningen uppger i sin skrivelse att detta har fått konsekvensen att man nu känner sig
bakbunden och inte längre kan genomföra mer ekonomiskt riskfyllda arrangemang. Där
fungerade arrangemangsbidraget som en ekonomisk säkerhet för att genomföra
arrangemanget.
En utredning gjordes 2015 gällande kommunens ekonomiska stöd till Folkets Husföreningen.
Där beslutades att modellen med 680 tkr i årligt stöd fortsatt ansågs relevant. Kommunen
valde att utöka möjligheten till ekonomiskt stöd på andra sätt, såsom utökat
investeringsbidrag till föreningen. Folkets Husföreningen har också möjlighet att söka
integrationsbidrag, vilket kan vara relevant för vissa typer av arrangemang.
Kultur- och fritidsnämndens budgetpost för arrangemangsbidrag skall täcka ansökningar
gällande arrangemang från hela föreningslivet i kommunen. Ett upphävande av klausulen
gällande arrangemangsbidrag till Folkets Husföreningen, skulle minska möjligheterna till ett
brett stöd för arrangemang i kommunen betydligt. För att kunna möta det skulle kultur- och
fritidsnämnden behöva en budgetutökning.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkets Husföreningen i Sävsjö
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att modellen för stöd till Folkets Husföreningen förblir oförändrad, samt
att uppdra till förvaltningschefen att bjuda in representanter från föreningen till ett
dialogmöte gällande verksamhetsutveckling.

Beslutet skickas till
Folkets Husföreningen i Sävsjö
Kommunstyrelsen
Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Diarienummer: 127.2017-805

Kulturstipendium 2017
Sammanfattning
Ett antal nomineringar gällande kulturstipendiat 2017 har inkommit. Dessa presenteras på
mötet och en stipendiat utses.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen
Sammanställning över inkomna förslag

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela Femtinge teater 2017 års kulturstipendium.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 104

Diarienummer: 128.2017-805

Förändringar Sävsjö kommuns kulturstipendium
Sammanfattning
Varje år utser kultur- och fritidsnämnden en kulturstipendiat. Då föregående års
nomineringar och beslut i mycket hög utsträckning gällt redan genomförda insatser inom
kulturområdet föreslår undertecknad att från 2018 skall Sävsjö kommuns kulturstipendium
byta namn till Sävsjö kommuns kulturpris och kriterierna förändras enligt nedan.
Nuvarande kriterier:
Stipendiesumman på 10 000 kronor, tilldelas person eller organisation som är bosatt i
Sävsjö kommun eller har annan anknytning till kommunen.
• som stöd och erkänsla för förtjänstfull insats inom konstnärliga områden som litteratur,
musik, teater, konst, konsthantverk bildningsverksamhet, hembygdsvård, naturvård, ideell
verksamhet och liknande eller utfört en värdefull kulturgärning.
• som arbetsstipendium till studerande och annan ungdom, med inriktning på studier eller
verksamhet inom ovan angivna områden.
Förslag på kriterier från och med 2018:
Prissumman på 10 000 kronor, tilldelas person eller organisation som är bosatt i Sävsjö
kommun eller har annan anknytning till kommunen.
• som stöd och erkänsla för förtjänstfull insats inom konstnärliga områden som litteratur,
musik, teater, konst, konsthantverk, bildningsverksamhet, hembygdsvård, ideell
verksamhet och liknande eller utfört en värdefull kulturgärning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att nuvarande kulturstipendium från och med 2018 skall benämnas Sävsjö kommuns
kulturpris, samt
att kriterierna förändras enligt ovanstående förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Diarienummer: 92.2017-805

Investeringsbidrag
Sammanfattning
Inför höstens beslut gällande investeringsbidrag har tre ansökningar inkommit.
Sävsjö FF ansöker om 12 700 kr till utrustning för fotbollsverksamhet.
Ytterligare två ansökningar ha inkommit sent och presenteras för nämnden på
sammanträdet.
Sävsjö Handbollklubb ansöker om 7 221 kr till träningsredskap och Vrigstad Motorklubb
ansöker om 42 000 kr till en värmepump.
Nämnden har tidigare uppdragit åt förvaltningschefen att utreda möjligheten att ge
föreningar stöd till tillgänglighetsskapande åtgärder för hörslingor i samlingslokaler.
I årets budget för investeringsbidrag finns 52 000 kr. En del av dessa pengar föreslås
användas till tillgänglighetsskapande åtgärder med prioritering av renovering och
installation av hörslingor.

Beslutsunderlag
Ansökningar om investeringsbidrag
Tjänsteskrivelse upprättad av Ola Bengtsson, förvaltningschef serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Sävsjö FF:s och Sävsjö Handbollklubbs ansökningar då de ej överensstämmer med
bidragets syfte, samt
att bevilja Vrigstad Motorklubb 40 % av slutredovisad kostnad, max 28 000 kr, samt
att till föreningar med egen samlingslokal utlysa bidrag till tillgänglighetsskapande åtgärder,
prioriterat är nyanskaffning och reparation av hörslingor.

Beslutet skickas till
Sävsjö Handbollklubb
Sävsjö FF
Vrigstad Motorklubb

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Diarienummer: 25.2017-133

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Förvaltningschefen redogör för utdelat integrationsbidrag till Medborgarskolan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justering

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

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Diarienummer: 5.2017-831

Ekonomisk rapport
Sammanfattning
Förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justering

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

Utdragsbestyrkande

