
 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Ljungarummet, Sävsjö kommun, Sävsjö kommun, onsdag 9 juni 2021 kl. 14:00 – 
15:45 

 Beslutande Susanne Sjögren, S, ordförande 
Benjamin Petersson, KD, förste vice ordförande 
Henrik Starkman, M, andre vice ordförande § 69-78 
Dan Thelander, KD, frånvarande 
Maini Karlsson, C 
Kjell Lundkvist, SD 
Sven Krafft, S 
 

Övriga deltagare 

 

Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen 
Ulrika Petersson, administratör 
Anders Varga, tf. enhetschef kultur- och fritid 
Andreas Hugosson, utvecklingsledare § 68 
Viktor Andersson, ekonom § 71 

Utses att justera Sven Krafft, S    

Justeringens  
plats och tid 

Serviceförvaltningen 2021-06-16 kl. 08:30.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

67-78 §§  

 

 

Susanne Sjögren, S 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Ulrika Petersson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Sven Krafft, S    
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-06-09 

Anslagsdatum: 2021-06-18 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2021-07-09 

Förvaringsplats för protokollet: Serviceförvaltningen, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Ulrika Petersson 

  
 
 

Med stöd av partiöverenskommelse daterad den 1 december 2020 deltar samtliga ledamöter och 
ersättare på distans. Ordföranden Susanne Sjögren, leder sammanträdet från ett tjänsterum i 
kommunalhuset. Föredragande tjänsteman deltar på distans. 
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Utdragsbestyrkande 

 
Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

 Godkännande av ärendelista  4 

 Information från kultur- och fritidsenheten  5 

 Information från kommunens representant i 
Kulturhuset 

 6 

 Information från kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 

 7 

 Ekonomisk rapport  8 

 Översiktsplan 2021/41 9 

 Medborgarförslag från om att erbjuda Sävsjö 
kommuns pensionärer ett "prova på" besök 
på Familjebadet 

2021/34 10 

 Fastställande av dokumenthanteringsplan för 
kultur- och fritidsenheten 

2021/40 11 

 Anmälan av delegationsbeslut  12 

 Övriga ärenden  13 

 Meddelanden 2021/1 14 

 Godkännande av mötets genomförande  15 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 67 Diarienummer:  

 

Godkännande av ärendelista 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om ärendelistan kan godkännas och 
behandlas på dagens sammanträde. 
 
 
 

Inledning  
1 Närvaro 
2 Val av justerare samt tid och plats 
3 Godkännande av ärendelista  
Informationsärenden  
4 Information från kultur- och fritidsenheten 
5 Information från kommunens representant i 

Kulturhuset 
6 Information från kultur- och fritidsnämndens 

ordförande 
7 Ekonomisk rapport  
Beredningsärenden  
8 Översiktsplan 

Beslutsärenden  
9 Medborgarförslag från om att erbjuda Sävsjö 

kommuns pensionärer ett "prova på" besök på 
Familjebadet 

10 Fastställande av dokumenthanteringsplan för kultur- 
och fritidsenheten  

Avslutning  
11 Anmälan av delegationsbeslut 
12 Övriga ärenden 
13 Meddelanden 
14 Godkännande av mötets genomförande 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 68 Diarienummer:  

 

Information från kultur- och fritidsenheten 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Andreas Hugosson höll en digital rundvandring av Sävsjö Skyttecenter för 

kultur- och fritidsnämnden. 
 Genomlysning av bidragen. 
 Nya minigolfbanor på campingen. Gratis spel för barn- och ungdomar 

sommaren 2021. 
 Beach handbollsplanen förbereds för att ligga bredvid minigolfen. 
 Kommunal konst och riktlinjer 
 Föreningsbidrag för extra stöd med anledning av Corona. Två olika bidrag ett 

riktat till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och ett till övriga 
föreningar och det kommer vara två ansökningsperioder under hösten. 

 Branddörr till biblioteket. 
 Familjebadet – ansökt om ny personal 
 Taxor 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 69 Diarienummer:  

 

Information från kommunens representant i Kulturhuset 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ingen information från kommunens representant i Kulturhuset tillkommer eller 
aktualiseras på dagens sammanträde.  
 
Men under mötet nämndes målningen av taket och att Kulturhuset under sommaren 
kommer att sända från fotbolls EM och att man planerar att anordna ett ankrace. 
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2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 70 Diarienummer:  

 

Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 att notera informationen. 

Sammanfattning 
Ingen information från kultur- och fritidsnämndens ordförande tillkommer eller 
aktualiseras på dagens sammanträde. 
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2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 71 Diarienummer:  

 

Ekonomisk rapport 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 att notera informationen. 

Sammanfattning 
Serviceförvaltningens ekonom redovisade kortfattat för det ekonomiska läget på 
kultur- och fritidsenheten.  
 
Han berättar att läget är tufft som tidigare, men att våra flesta verksamheter verkar 
följa budget, med undantag för våra idrottsanläggningar och Familjebadet. Där är 
fortsatt tufft eftersom man haft mindre verksamheter i våra hallar. Trots att 
Familjebadet har kunnat spara på personal så är det fortsatt tufft där eftersom 
intäkterna fortfarande är dåliga till följd av pandemin.   
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 72 Diarienummer: KFN 2021/41 

 

Översiktsplan 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 8 september 
2021. 

Sammanfattning 
Utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. 
Översiktsplanen behandlar kommunens framtida utveckling och ska bland annat ge 
vägledning för framtida planering av ny bebyggelse, infrastruktur och naturområden. 
 
För att kunna planera för framtiden vill man framförallt veta vilka markbehov som 
finns i de olika verksamheterna – men även om man har några spaningar mot 
framtiden som är viktiga att ta höjd för. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämna ärendet till sammanträdet den 8 
september 2021. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 73 Diarienummer: KFN 2021/34 

 

Medborgarförslag från om att erbjuda Sävsjö kommuns 
pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Sävsjös pensionärer ska 
erbjudas ”prova på” besök på Familjebadet. Förslagsställaren tycker inte att 
pensionärerna är så väl representerade på Familjebadet. Förslagsställaren bedömer 
också att kostnaderna inte skulle bli så stora och att det skulle kunna lindra 
ensamheten bland de äldre. 
 
Vid en genomgång av statistiken för 2019 så var det i genomsnitt 358 seniorbesök i 
månaden och de två första månaderna på 2020 så visar det att var 495 seniorbesök i 
genomsnitt i månaden. Det finns också seniorvattengympa där deltagarantalet är  
30–40 besökare per tillfälle. Det finns också flera seniorer i kvällsgrupperna. Vid 
något tillfälle ha även pensionärsföreningarna varit på Familjebadet för att vi ska visa 
uppverksamheten vilket inte har gett så mycket fler gäster. För närvarande kostar ett 
besök för seniorer 45 kr per tillfälle. Vi bedömer att det inte finns något behov av 
”prova på” verksamhet för seniorer.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 21 maj 2021. 
2. Medborgarförslag om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett ”prova på” 

besök på Familjebadet  
3. Beslut från kommunstyrelsen, daterat 13 april 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 74 Diarienummer: KFN 2021/40 

 

Fastställande av dokumenthanteringsplan för kultur- och 
fritidsenheten 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att fastställa dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsenheten.  

Sammanfattning 
I enlighet med Sävsjö kommuns arkivreglemente är respektive myndighet inom 
kommunen ålagd att upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver de 
förekommande dokumenttyperna i myndighetens verksamheter och hur dessa 
hanteras. Dokumenthanteringsplanen reglerar även beslut om gallring. 
 
Förslag till dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsenheten har därmed 
upprättats som ett led i målet att respektive myndighet inom kommunen ska ha en 
aktuell dokumenthanteringsplan.  
 
Respektive myndighet inom kommunen bör genomföra en översyn av 
dokumenthanteringsplanerna vid varje mandatperiod för att 
gallringsbeslut, handlingstyper och hanteringen av handlingar ska hållas aktuella. 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad 26 maj 2021. 
2. Förslag till dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsenheten. 

 

Beslutet skickas till 
Kommunarkivarien 
Kultur- och fritidsenheten

11



 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 75 Diarienummer: 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
1. Anläggningsbidrag 
2. Aktivitetsstöd 
3. Folkbildande organisationer
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Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 76 Diarienummer:  

 

Övriga ärenden 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 att notera informationen. 

Sammanfattning 
 Svänggänget 
 Campingen  
 Vallsjöbadet 
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 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 77 Diarienummer: KFN 2021/1 

 

Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 att notera informationen. 

Sammanfattning 
1. Beslut kommunfullmäktige 2021-05-25, Coronastöd till föreningar. 
2. Sammanträdesplan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen år 2022.
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Kultur- och fritidsnämnden  
2021-06-09 

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

Utdragsbestyrkande 

§ 78 Diarienummer:  

 

Godkännande av mötets genomförande 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 att notera att samtliga ledamöter känner sig tillfreds med mötet genomförande. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar den 18 maj 2020 § 59, att tillåta deltagare på distans för 
ledamöter i kommunens styrelser och nämnder.  
 
Vid dagens sammanträde medverkade samtliga ledamöter på distans.
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