
  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 13 juni 2018 kl 14.00-17.15 

 

 

 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) §43-51,         

Lars-Ejert Steifeldt (M), Sven Krafft (S), Tjänstgörande ersättare: Bo-Göran Svensson (SD) 

 
Övriga deltagare Frank Isaksson, tf. kultur- och fritidschef §43-49 §51-52 

Ulrika Petersson, administratör§43-49 §51-52  

Erika Tor Rundblad, tf. enhetschef servicförvaltningen §43-49 §51-52 

Anneli Patriksson, Nyproduktionsansvarig Sävebo §44 

Sävebo § 33 § 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Lars-Ejert Steifeldt 

Justeringens  

plats och tid 

Kultur- och fritidsenheten, Sävsjö 

 

 

 

Ordförande 

 

 

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

 

 

 

Paragrafer 

 

§43-52 

  

 

/Susanne Sjögren/ 

 

 

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

 

 

Sekreterare 

 

 

….....................…………………………………… 

 

 

 

 /Frank Isaksson/ 

 

 

 

 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 /Lars Ejert Steifeldt/ 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden   

Sammanträdesdatum 2018-06-13  

Datum för  

anslagsuppsättande 

2018-06-21 Datum för 

anslagsnedtagande 

2018-07-12 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

  

Underskrift  

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

/Ulrika Petersson/ 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 Diarienummer: 7.2018-831 
 
Ekonomisk rapport 
 

Sammanfattning 

Tf. enhetschef föredrog enhetens ekonomi. Alla poster ligger i balans och i de fall det 
avviker finns det enkla förklaringar.  
 
Fritidsgårdarna har fortfarande inte hunnit använda sina lovpengar, flera av 
investeringarna har inte hunnit påbörjas och bidragen till studieförbunden har ännu 
inte börjat handläggas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Månadsrapport maj 2019 kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga den ekonomisk rapporten till handlingarna. 

 
 
  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 Diarienummer: 52.2018-821 
 
Friidrottsbanorna på Hofgårdsvallen 
 

Sammanfattning 

I slutbesiktningen av de nya allvädersbanorna påvisades ett antal brister, vilka är eller håller 

på att åtgärdas. Löparbanornas skick har dock krävt djupare analys inför beslut om åtgärd. 

Dels är beläggningen ojämn i tjocklek. Det innebär att enbart vissa banor skulle kunna 

bedömas som fullgoda i träningssyfte. Dessutom är den tunnare och därmed sannorlikt 

hårdare än det som specificerats i beställningen, det vill säga en stötupptagningsförmåga på 

40-50%. Anläggningen uppmäter i genomsnitt 39% och hamnar istället innanför ramen för 

en elittävlingsbana vilken ska ha 35-40% hårdhet.  

 

Besiktningsmannen har tillfrågats om referensanläggningar, varefter Uppsala, Växjö och 

Tidaholm (ej anlagd av Polytan) har intervjuats kring sina åtgärder efter bristande 

anläggningsarbete. Även IFK Sävsjös friidrottssektion har fått uttalat sig och vittnar om en 

oro om att få en bristande anläggning. Till detta har oberoende friidrottsutövare testat 

banorna och uttalat sig om att de är i det hårdaste laget. 

Efter kompletterande mätningar, vilka varierar mellan 8-21 mm, har ett medelvärde om 12,31 

mm uppskattats på hela anläggningen. Med ett förväntat riktvärde på 13 mm skulle 

underlaget som helhet kunna bedömas hålla sig inom tolererade värden. Men området kring 

upplopp och kurvan bedöms vara allt för tunn. Därför anser kultur- och fritidsnämnden att 

detta område bör läggas om innan anläggningen godkänns.  

Beslutsunderlag 

Utlåtande över slutbesiktning SB1. 

Entreprenörens kompletterande mätningar. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: Tf. enhetschef Frank Isaksson får i uppdrag att, i samråd med presidiet, göra en 

uppgörelse med entreprenören. 

Beslutet skickas till 

Sävebo AB 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 45 Diarienummer: 8.2018-803 

Investeringar 

Sammanfattning 
 
Investeringarna, främst kring Ishallen har varit uppe till diskussion och underlag har 
begärts in. Projektledarna på Sävebo AB behöver till augustimötet för att hinna få in 
nog med offerter och ritningar. Till dess bör dessutom fjärrvärmeindragningen vara 
klar. 
 
Mötet delgavs planerade insatser i ishallen samt uppföljning på avdelningens 
investeringskonton. 
 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: återremittera frågan om investeringar till augustimötet. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sävebo AB 

 

  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 46 Diarienummer: 53.2018-821 
 

HA 74 Omklädningsrum 

Sammanfattning 

HA74:s ishockeygymnasium ställer krav på utrymme där material kan förvaras, underhållas 

och torkas mellan träningarna. Samtidigt har klubben länge påvisat behov av 

omklädningsrum till sitt juniorlag. Kommunstyrelsens utskott har ställt sig positiva till att 

möta föreningens idé om att kommunen bereder skalet och de själva står för inre byggnation. 

Kultur- och fritidsnämnden har förhållit sig försiktiga i frågan då detta behov främst är en 

fråga för klubben och Aleholmskolan. Med fokus att få balans i hela anläggningen har vi 

uppmuntrat till hållbara samverkanlösningar. HA74 har varit en av de mer aktiva 

föreningarna i dessa dialogmöten vilka utmynnat i visionen ”Arena Sävsjö” med bland annat. 

restaurang, gym och lokaler som täcker föreningarnas gemensamma behov.  

Etablering av gymnasielinje bedöms som en prioriterad fråga. I samband med detta 

konstateras att även fotbollsgymnasiet har utökat logistiskt behov. 

Sävebo AB påpekar att plan- och bygglagen numera komplicerar ideell arbetsinsats markant, 

då alla inblandade byggare måste ha ID 06 om inte kraftiga vitesföreläggande ska riskeras. 

Likaså har man vid en uppskattning kommit fram till att detta bygge kommer att dra med sig 

omkostnader om ca 3mkr utöver de 450tkr som föreningen anger. De förordar ett 

helhetsgrepp kring hela omklädningsfrågan istället för att göra punktinsatser, särskilt som 

investeringar om 2,7 miljoner redan är planerade för att skapa högre omklädningskapacitet, 

göra tillgänglighetsanpassningar och möta HA74:as krav i samband med högre seriespel.  

 

Beslutsunderlag 

Utdrag från kommunstyrelsens utskotts sammanträdesprotokoll. 

Tjänsteskrivelse HA74 Omklädningsrum upprättad av Frank Isaksson. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att ställa sig positiva till att infoga dessa byggplaner i redan planerade insatser. 
 
att ge tf. kultur- och fritidschef i uppdrag att till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i 
augusti, ta fram erforderligt beslutsunderlag som svar på kommunstyrelsen given remiss. 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
HA 74 
 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 Diarienummer: 54.2018-820 

Uppsägning Vallsjöbadens fritidsanläggning 
 
Sammanfattning 

Till årsskiftet står vi utan arrendator för Vallsjöbadens fritidsanläggning. 

IOGT-NTO har i många år drivit denna som en självklar nykter generationsöverskridande 

kulturmötesplats som gjort avtryck på hela bygden, med bland annat sin caféverksamhet och 

sina kulturarrangemang. 

Vi har förståelse för att det är svårt att få tillväxt i föreningen och tackar helhjärtat för den tid 

som varit. 

I dagsläget har två intressenter hört av sig om att driva vidare anläggningen, men vi hoppas 

självfallet att ha fler att välja mellan för att finna någon som tar vid i samma anda, främst 

kring tillgänglighet och nykterhet. 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att söka ny arrendator. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Njudungskretsen IOGT-NTO 

 
 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 48 Diarienummer 55.2018-814 

Tariffer för skötselavtal gällande skidspår 

Sammanfattning 

 
Föreningarna bör ha säkrade förutsättningar att driva skidspår i varje större tätort och då är 

elljusspår prioriterade. Dagens skötselavtal gällande elljusspår baseras på en årlig ersättning 

om 6 kr/meter för elljusspår som sköts året om. Denna tariff har varit gällande sedan 2006.  

 

IFK Sävsjö har haft särskilt avtal för packning och spårning kring angränsande sträckor, från 

elljusspåret ut på gamla järnvägsbanen och en fristående slinga runt Eksjöhovgårdssjön.  

Det senare har inte kunnat följas under åtskilliga år, främst på grund av dålig snötillgång. 

Därför har föreningen lämnat in förslag på ny, lite längre sträckning om totalt 8 km från 

elljusspåret, utmed gamla järnvägen, ut till Gåvan och tillbaka med eget förslag till 

ersättning. 

I samband med detta konstateras att det inte finns upprättad tariff för naturspår. 

Naturspåren kräver främst packning och spårning vid gott vinterväglag, medan elljusspåren 

kräver röjning och underhåll året om oavsett väder. Ersättning betalas efter bedömning om 

föreningen gjort rimlig insats efter väderförhållanden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson. 

Sammanställning av Skötselavtal föreningsdrivna skidspår Sävsjö Kommun. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att fastställa meterersättningen i gällande skötselavtal av föreningsdrivna elljusspår till 8 

kr/meter från 2019. 

att med omedelbar verkan fastställa årlig meterersättningen för i förhand godkända 

naturskidspår till 0,5 kr/ meter, att utbetalas de år spår har anlagts. 

 

Beslut skickas till 

IFK Sävsjö  Vrigstad IF  Rörviks IF  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 49 Diarienummer: 56.2018-819 

Ansökan övrigt bidrag Sävsjö FF 

Sammanfattning 

 
Sävsjö Fotbollsförening har inkommit med ansökan om övrigt bidrag (särskild prövning) för 

att kunna göra en långsiktig investering i lokala tränarutbildningar. 

Kultur- och fritidsnämnden är bekant med behovet, vilket är likartat i de flesta av 

kommunens idrottsföreningar och ser därför inte att ett extra bidrag av detta slag kan 

utbetalas till en enskild förening. 

 

Vi hänvisar istället till det samarbete som finns genom SISU Idrottsutbildarna, vars 

verksamhet Sävsjö kommuns kultur- och fritidsverksamhet är med och bidrar. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

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

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om övrigt bidrag till tränarutbildning för Sävsjö FF. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Sävsjö FF 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 50 Diarienummer: 57.2018-800 

Enhetschef kultur- och fritid 

Sammanfattning 

 
Ända sedan sammanslagningen av serviceförvaltningen har tjänsteorganisationen påvisat 

behov att tillsätta en enhetschef för kultur- och fritid.  

 

I uppdraget som chef för kultur- och fritid ingår att ta tillvara de intressen som finns inom 

kultur- och fritidsenheten, ekonomiskt ansvar, personal ansvar samt att vara en del av 

ledningsgruppen på serviceförvaltningen.  

Ärendet föredrogs enbart genom den skrivelse där tf. förvaltningschef Erika Tor Rundblad 

föreslår att kultur- och fritidsnämnden ska ställa sig bakom att låta förvaltningschefen 

annonsera ut och tillsätta denna tjänst. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av tf. förvaltningschef Erika Thor Lundblad. 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att i avvaktan på beslut om framtida organisation för serviceförvaltningen inte tillsätta tjänst 
som enhetschef för kultur- och fritidsenheten. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 51 Diarienummer: 22.2018-832 
 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning 

Tf. enhetschef redogör för nedanstående fattade delegationsbeslut. 

 Bnr: 4614 Arrangemangsbidrag för nationaldagsfirande till Stockaryds 

Samhällsförening 4 000kr. 

 Bnr: 4627 Hyresbidrag till Dansklubben Svänggänget om 1 350kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

 
 

 

 

 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 13 Juni 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 52 

 

Förvaltningsinformation 

Sammanfattning 

 Sävsjö kommuns policy för Informationssäkerhet. 

 Samverkansdialog gällande Kulturhusets framtid. 

 Stöld av kanoter på campingen. Dnr: 49.2018-114 

 LONA-projektet. 

 Bibliotekets sommaröppettider, samt förlängd öppettid på fredagar. 

 Bibliotekets källare. 

 Program Supersommar 

 Höglandets Vattenpolo 

 Studieresa Malmö 24-24 maj. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

 
 

 


