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 § 31 Dnr 2020/000035 000 

Upprop vid kultur- och fritidsutskottets sammanträden 
2020  

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppropet.  

 

___________________ 
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§ 32 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet utser Peter Högberg (S) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 33 Dnr 2020/000037 000 

Godkännande av ärendelistan vid Kultur- och 
fritidsutskottets sammanträden 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner ärendelistan för dagens 

sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 35 Dnr 2019/000537 800 

Ny kulturstrategi för Vimmerby kommun 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet skjuter upp revideringen av kulturstrategin. 

Ärendet tas upp för ny behandling på utskottets sammanträde den 8 juni.  

 

Sammanfattning 

Administrativa chefen Anna Erlandsson Karlsson och utvecklingschef 

Thomas Svärd lyfter frågan om att kunna få skjuta på arbetet med 

revideringen av kulturstrategin. Orsaken är den rådande situation i samhället 

med Covid-19, som gjort att arbetsbelastning kring insatser som rör smittan 

har blivit stor för de flesta i kommunen. I dagsläget behöver vissa 

arbetsuppgifter prioriteras bort för att kunna fokusera helt på Covid-19. 

 

Kultursamordnare Anna Olausson har fått ökat arbete inom 

krisorganisationen. Därför finns inte tidsmässigt utrymme för att arbeta med 

kulturstrategin. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet skjuter upp revideringen av kulturstrategin. 

Ärendet tas upp för ny behandling på utskottets sammanträde den 8 juni.  

 

Beslutet skickas till 

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 

Thomas Svärd, utvecklingschef 

 

___________________ 
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§ 36 Dnr 2020/000034 109 

Utvecklingsavdelningen informerar Kultur- och 
fritidsutskottet 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Utskottet bekräftar att det finns delegering till 

utvecklingsavdelningen på beslutet att avgöra när föreningsstödet ska 

betalas ut. 

 

2. Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

begära att föreningarna uppskattar hur de påverkas av om 

begränsningarna finns kvar april ut, maj ut, juni ut, juli och augusti 

ut. 

 

3. Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

ta fram underlag med förslag till beslut om byggnation av ny lokal 

för mellandans till nästa kommunstyrelsesammanträde.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte informerar utvecklingschef Thomas Svärd om 

utvecklingsavdelningens verksamhet. Närvarar gör dessutom Anton Palmér, 

Anders Degerman och Mirja Holgersson från utvecklingsavdelningen. 

 

Socialförvaltningen har ställt en förfrågan till utvecklingsavdelningen om att 

tillverka visir. Vården har stort behov av dem för att skydda mot smitta med 

coronaviruset. Visir har tidigare tillverkats på daglig verksamhet, men de har 

nu stängt. Thomas Svärd informerar om att de personer som är anställda 

inom projektet Växla försörjningsstöd på mötesplatserna kan omfördelas till 

Fabriken, där arbetet skulle kunna utföras.  

 

De nationella begränsningarna vad gäller sammankomster får följder för 

föreningarna, samtidigt finns en risk att företag drar in sponsorpengar till 

föreningar på grund av den ekonomiska situationen. Vimmerby IF har 

lämnat in en skriftlig fråga om vilken uppbackning som finns till 

föreningslivet utifrån situationen med Coronaviruset.  

 

Skolans dansaktivitet behöver en större lokal. Planering finns för att bygga 

en ny, större danslokal, och kostnaden uppskattas till 350 000 kr. Frågan har 

även aktualiserats hos samhällsbyggnadsutskottet. Det finns behov av att 
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utvecklingsavdelningen tar fram ett underlag. Underlaget ska visa att arbetet 

inte krockar med renoveringsbehovet i hela kulturskolan, och specificera vad 

som behöver göras. Arbetet behöver utföras inom befintlig investeringsram.  

 

Förslag till beslut 

1. Utskottet bekräftar att det finns delegering till 

utvecklingsavdelningen på beslutet att avgöra när föreningsstödet ska 

betalas ut. 

 

2. Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

begära att föreningarna uppskattar hur de påverkas av om 

begränsningarna finns kvar april ut, maj ut, juni ut, juli och augusti 

ut. 

 

3. Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

ta fram underlag med förslag till beslut om byggnation av ny lokal 

för mellandans till nästa kommunstyrelsesammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 37 Dnr 2020/000192 000 

Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och 
fritidsutskottet 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag.  

 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastslog 2020-02-25 en plan/rutin för 

uppföljningen av uppdrag givna av kommunstyrelsen och dess tre utskott. 

 

Enligt planen följs givna uppdrag upp fyra gånger om året med syfte att:  

 säkerställa att den politiska styrningen och ledningen får genomslag i 

faktisk verksamhet 

 

 utgöra underlag för vidare beslutsfattande 

 

 ge grundläggande information om effekter och lärdomar av de 

genomförda uppdragen 

 

Nästa uppföljning görs i samband med utskottsmöten och kommunstyrelsens 

möten i juni 2020. I kultur- och fritidsutskottets fall 8 juni. 

 

Aktuell situation 

En genomgång har gjorts av de uppdrag som givits av kultur- och 

fritidsutskottet utifrån det som märkts som uppdrag i ärende- och 

dokumenthanteringssystemet Ciceron. Därtill har protokoll gåtts igenom för 

perioden 2019-02-12 – 2020-02-24. 

 

Status har angetts för respektive uppdrag med, dels ”inte påbörjat”; ”pågår” 

eller ”avslutat”, dels en mycket kort beskrivning av var uppdraget står. 

 

I rapporten meddelas också samtliga avslutade uppdrag. I framtida rapporter 

anges endast uppdrag som avslutats sedan den nu aktuella uppföljningen. Då 

kommer också korta beskrivningar att göras av effekter och lärdomar av 

avslutade uppdragen. 
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Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

 

___________________ 
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§ 38 Dnr 2020/000143 805 

Samverkansfonden, ansökan Vimmerbyortens 
ryttarförening, ridning för personer med 
funktionsvariationer fortsättning  

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar bevilja ansökan från 

Vimmerbyortens Ryttarförening med 121 500 kr ur 

Samverkansfonden, med inriktning verksamhet för personer med 

fysiska och psykiska funktionsvariationer.  

 

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar villkora stödet med att föreningen 

uppnår 15 elever i veckan. Uppnås inte detta, blir föreningen 

återbetalningsskyldig.  

 

Sammanfattning 

Vimmerbyortens Ryttarförening skickade hösten 2019 in en ansökan till 

Samverkansfonden för att kunna erbjuda ridning till personer med fysiska 

och psykiska funktionsvariationer.  

Föreningen fick då en mindre summa beviljad till ett belopp om 45 000 kr 

för att starta upp verksamheten och se hur den föll ut och eventuellt 

inkomma med en ny ansökan om en fortsättning.  

 

Nu har föreningen inkommit med en ny ansökan för att kunna fortsätta med 

verksamheten som har varit lyckad. I dagsläget har de 10 stycken elever som 

kommer varje vecka och rider. 

 

Föreningen ser ett ökat behov av att kunna erbjuda ridning till den här 

målgruppen och ser de positiva effekterna som det ofta har på personernas 

välbefinnande.  

 

Utvecklingsavdelningen upplever att den här målgruppen ibland har större 

trösklar att hitta en fritidssysselsättning som passar för dem och som de 

gillar. Det finns många goda exempel på att just ridning ofta ger positiva 

effekter för personer med funktionsvariationer då de, beroende på 

funktionsvariation, kan rida utefter sina egna förutsättningar, behov och 

önskemål. Då dessa lektioner oftast hålls med en elev i taget, ibland två, så 

blir verksamheten resurskrävande och dyr för föreningen. Lektionerna kräver 

i regel två ledare samt att hästen som används är trygg, har lugnt 
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temperament och är välutbildad, vilket ställer högre krav på föreningen i sin 

helhet.  

 

I ansökan beskriver Vimmerbyortens ryttarförening att de har svårt att få 

ekonomin att gå ihop just för att verksamheten kräver mer resurser.   

 

Föreningen har tidigare arbetat med målgruppen men har då själva fått 

subventionera priset kraftigt. Samtidigt ser de ett behov och en 

utvecklingspotential till att kunna nå fler.  

Målsättningen med projektet är att nå 15 stycken ridande i veckan under 

perioden 2020-03-01 - 2020-12-31. 

 

Barnkonventionen 

Utefter barnkonventionen och artikel 31 så har alla barn och unga rätt till 

vila, lek och fritid. Vimmerbyortens Ryttarförenings ansökan öppnar 

möjligheten för att barn och unga med funktionsvariationer ska kunna testa 

på ridning och att umgås med djur som ofta har en positiv inverkan på 

målgruppen.  

 

Bedömning 

Utvecklingsavdelningen gör bedömningen att ansökan ligger i linje med de 

kriterier som finns för samverkansfonden och att insatsen kan göra stor 

skillnad för de personerna som deltar i verksamheten.  

 

Med Vimmerbyortens Ryttarförenings redovisning som underlag och med 

hänsyn till regelverket för samverkansfonden föreslår 

utvecklingsavdelningen kultur- och fritidsutskottet att bevilja 121 500 kr. 

Summan är grundad på att föreningen i sin första ansökan fick full täckning 

för att kunna starta upp verksamheten och få ett antal intresserade elever som 

vill komma regelbundet och rida. Samverkansfondens syfte är att göra 

enskilda insatser för att kunna integrera, för verksamheten, nya målgrupper 

som har behov av att inkluderas. Därefter förväntas det av den sökande 

föreningen att hitta möjligheter att implementera verksamheten som 

ordinarie verksamhet i det fall de vill och har möjlighet till detta.  

 

Föreningen får i detta fall täckning med hälften av kostnaderna vilket 

innebär att de succesivt kan växa in i rollen och se hur det ska kunna lösa 

finansieringen på långt sikt för att kunna fortsätta bedriva verksamheten även 

efter projekttiden löpt ut.    

 

121 500 kr är beräknat på att föreningen genomför 15 ridlektioner i veckan 

och beviljat bidrag stödjer hälften av varje lektionskostnad för föreningen. 
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Om föreningen av olika anledningar inte når upp till detta antal lektioner i 

veckan så är förslaget att föreningen får betala tillbaka medel för de lektioner 

som inte genomförs på grund av färre antal elever.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att bevilja 

Vimmerbyortens Ryttarförening 121 500 kr.  

 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar bevilja ansökan från 

Vimmerbyortens Ryttarförening med 121 500 kr ur 

Samverkansfonden, med inriktning verksamhet för personer med 

fysiska och psykiska funktionsvariationer.  

 

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar villkora stödet med att föreningen 

uppnår 15 elever i veckan. Uppnås inte detta, blir föreningen 

återbetalningsskyldig.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Vimmerbyortens Ryttarförening 

 

___________________ 
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§ 39 Dnr 2019/000310 000 

Avtal Vimmerby hockey  

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

förhandla fram ett förslag till avtal med Vimmerby hockey.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har under hösten diskuterat avtal med Vimmerby 

hockey. Dialogen har förts med Vimmerby hockey och tjänstemän som i sin 

tur återkopplat till politiken genom kultur- och fritidsutskottet.  

 

Denna arbetsgång är tidskrävande och inte effektiv varpå 

utvecklingsavdelningen vill få mandat att sköta förhandlingen med 

föreningen utefter tjänstemännens profession. Beslut kring färdigförhandlat 

avtal ska sedan presenteras och beslutas av kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

förhandla fram ett förslag till avtal med Vimmerby hockey.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 16(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 2018/000505 00 

Föreningsbidragsarbete 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

ta fram specifika frågeställningar som ett underlag till ett regelverk 

för föreningsbidrag. 

 

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att frågeställningarna lämnas till 

kultur- och fritidsutskottets ledamöter och ersättare för beredning 

inom sina partigrupper.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingsavdelningen har arbetat med regelverket för stöd till 

föreningslivet och studieförbund och har kommit en bit på vägen. Arbetet är 

tidskrävande och mer komplext än man i en första anblick kan tro och många 

parametrar är beroende av varandra.  

I många fall landar det in i hur Vimmerby kommun vill prioritera och 

värdera fördelningen av kontant stöd och subventioner, till vilken kategori 

och i vilken form. Det blir inte enbart en teknikalitet att ta fram ett 

fördelningssystem, utan behöver grunda sig i ställningstagande vad vi vill 

uppnå med systemet.    

 

Vi har under arbetet med regelverket konstaterat att det redan antagna 

riktlinjedokumentet för alla bidragssökande föreningar bör revideras och 

beslutas på nytt. Förslagsvis vid samma tidpunkt som reglerna beslutas.  

 

Några av förslagen till ändringar i riktlinjedokumentet som vi sett redan nu, 

och fler kan komma, är exempelvis:  

 Byta ordvalet bidrag till stöd för att innefatta ett bredare perspektiv 

där stöd inte enbart är av kontant slag.  

 

 Ny kategoriindelning där föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet byts ut till att heta idrottsföreningar. Detta för 

att renodla kategorin och dess namn som visar på typ av förening och 

inte vilken målgrupp föreningen arbetar med.  

 

 Kategorin sociala föreningar är svår att täcka in i den modell för 

grundstöd som utvecklingsavdelningen har som förslag i reglerna. 
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Detta då verksamhetens syfte ter sig annorlunda mot de andra 

föreningskategorierna. För sociala föreningar kan det istället bli 

aktuellt att utgå från ett schablonbelopp i grundstöd alternativt 

överenskommelse för särskilt stöd för de större sociala föreningarna. 

Därav behöver tabellen i riktlinjedokumentet ändras.  

Behov finns även att stämma av stödet till den här kategorin med 

Socialförvaltningen som indirekt ser vilken funktion föreningarna 

fyller i denna kategori har då det är av en mer stödjande karaktär än 

en fritidssysselsättning.  

 

Beträffande regelverket så bifogas ett utkast på hur långt vi har kommit 

hittills i arbetet. Notera att det är långt ifrån färdigt men för att ge en 

tydligare bild ser vi att det är enklare att presentera arbetsmaterialet i sin 

helhet istället för enskilt presentera upplägget muntligt eller via Powerpoint.  

 

Då utvecklingsavdelningen upplever relativt stor press, både internt men 

även externt, att komma vidare i processen föreslås följande arbetsgång den 

närmaste tiden: 

 

 Förslag om en halvdags workshop med politiken för att testa 

ställningstagande om ex. fördelningen och prioriteringar. Stämmer de 

politiska värderingarna/önskemålen överens med förslaget eller 

behöver vi i denna fas ändra i någon riktning.  

 

 Att arbetsmaterialet därefter går ut till partigrupperna för en första 

remissrunda med återkoppling andra halvan av april.  

 

 Att samma arbetsmaterial går ut till hela föreningslivet på 

remissrunda med återkoppling andra halvan av april.  

 

 Att utvecklingsavdelningen därefter kan uppskatta en tidsplan för det 

fortsatta arbetet.  

 

Värt att notera är att arbetsmaterial som bifogas inte är fast i de summor eller 

modeller som föreslås då det ännu inte har testats i någon form av 

konsekvensanalys. Vi tror att genom att vi i tidigt skede gå ut med materialet 

för input, både från politiken men även föreningslivet, intar en ödmjuk 

position i att det här arbetet kräver mångas delaktighet för att kunna landa in 

i färdigt förslag som är omvärldsförankrat att passa såväl politiska 

prioriteringar som att möta föreningarnas behov och önskemål.  

 

Frågeställningar att fundera på till kultur- och fritidsutskottet: 
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 Vilka förväntningar finns och vad ska systemet bidra till? T.ex. 

kopplat till måluppfyllelse för grundstöd.   

 

 Finns det några särskilda värderingar/principer/prioriteringar från 

politiken beträffande hur fördelningen på de kontanta bidragen ska 

fördelas? Föreningskategori? Typ av stöd?  

 

 Detta skulle kunna arbetas fram genom t.ex. en workshop.   

 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

ta fram specifika frågeställningar som ett underlag till ett regelverk 

för föreningsbidrag. 

 

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att frågeställningarna lämnas till 

kultur- och fritidsutskottets ledamöter och ersättare för beredning 

inom sina partigrupper.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 


