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§ 12 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet utser Jacob Käll (C) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll 

 

___________________ 
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§ 13 Dnr 2019/000200 000 

Godkännande av ärendelistan vid kultur- och 
fritidsutskottets sammanträden 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner ärendelistan för dagens 

sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 15 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger Utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram 

en tjänsteskrivelse om reklam i och vid ishallen och återkomma till nästa 

sammanträde i kultur-och fritidsutskottet. 

 

Kultur- och fritidsutskottet utser Ola Gustafsson att representera utskottet vid 

barnkonventionsmötet i Oskarshamn 2 april.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte informerar fritidssamordnarna Anton Palmér och Mirja 

Holgersson om reklam i och utanför Vimmerby ishall. Vimmerby hockey 

vill sätta upp vepor utanför ishallen. Föreningen ska söka bygglovet och sätta 

upp veporna. Föreningen ska stå för kostnaden samt ta de intäkter reklamen 

ger. Det är inte frågan om traditionella reklamvepor, utan vepor med ett 

budskap om t.ex. öppettider.  

Utvecklingsavdelningen ser inget problem i frågan. Trafikingenjör Maria 

Åkerö har vidtalats i ärendet och hon ser ingen fara för trafiksituationen. 

Fastighetsavdelningen är informerad och har gett klartecken. 

Mötet diskuterar reklam och hur kommunen vill att stadsbilden ska se ut. 

Här bör projektet Vackra Vimmerby tas i beaktande.  

 

Bullerby Cup har i år svårt att hitta boenden till alla lag som har anmält, på 

grund av renoveringar. Bullerby Cup behöver stora lokaler som 

gymnastiksalar, klassrum med mera, där det finns plats för hela lag att sova. 

Folkhögskolan kan vara ett alternativ samt skolor och bygdegårdar. Allas 

Vimmerby kan vara en kanal att undersöka. 

 

Utvecklingschef Thomas Svärd redogör för det ekonomiska läget inom de 

delar av kultur samt fritid/föreningar och folkhälsa som ligger under 

Utvecklingsavdelningen. 

 

Kultur- och fritidsutskottets ledamöter informeras om en inbjudan till 

Oskarshamn i 2 april Inbjudan rör en föreläsning och en workshop om 

barnkonventionen. 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

 

___________________ 

 



 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 9(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2019/000015 091 

Samverkansfond 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avslå Vimmerby IFs ansökan då 

tidigare ansökningar inte redovisats.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte diskuteras den ansökan Vimmerby IF skickat in till 

Samverkansfonden. Vimmerby IF ansöker om medel ur samverkansfonden 

till verksamhet för tjejer, med speciellt fokus på nyanlända/med 

invandrarbakgrund. 

 

Tidigare erhållna bidrag har inte redovisats. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Vimmerby IF 

 

___________________ 
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§ 17 Dnr 2018/000353 821 

Arena Ceos 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet ger Utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

prissätta de olika punkterna i listan.  

 

2. Kultur- och fritidsutskottet ger Utvecklingsavdelningen i uppdrag att göra 

en prioriteringsordning i listan över behoven som behöver åtgärdas. Vad det 

är som är måste göras och vad som kan vänta.  

 
Sammanfattning 

Fritidssamordnarna Anton Palmér och Mirja Holgersson redogör för de 

behov som finns kvar att åtgärda på Mötesplats/Arena Ceos. 

Kultur- och fritidsutskottet efterlyser en prioriteringsordning. 

 

Entrélösning 

Belysning 

Asfaltering 

Stängsel 

Grönytor 

Avloppsskiljare 

Eventuellt ny klubblokal 

Avsläppningsyta 

Ledstång vid läktaren 

Omklädningsrum 

Förrådsutrymmen 

Nytt konstgräs 2020-2021 

Arenas namn 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

___________________ 
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Samhällsbyggnadsavdelningen 

Kommunstyrelsen 

 

___________________ 
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§ 19 Dnr 2019/000167 821 

Scenbelysning Vimmerby ishall 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet avslår förfrågan om att investera i en 

scenbelysning i ishallen på grund av att det inte ryms i budget.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby hockey har inkommit med en skrivelse till kommunen att de ser 

det väldigt angeläget att i samband med ombyggnaden av rinken och 

belysningen i hallen även säkerställa ”scenbelysning” eller 

”punktbelysning”, belysning de anser finns i många andra hallar. 

Scenbelysningen används vid intron, line-up, nedsläpp, mål, powerplay, 

boxplay osv. Detta för att förstärka publikupplevelsen och skapa rätt ljus 

totalt sett. Belysningen kan givetvis användas vid andra arrangemang.  

 

Vimmerby hockeys förslag och önskemål är att installationen av 

”scenbelysningen” anpassad för isrink skall göras i samband med 

ombyggnationen. De skriver också att det borde bli mest kostnadseffektivt 

att ta med denna investering då man ändå skall fixa den vanliga belysningen 

i hallen. De ser belysningen som en fast installation i ishallen och bör då 

vara en del av fastigheten tillika kommunens ansvar.  

 

Vimmerby hockeys eventansvarig har tagit in ett prisförslag på en sådan 

produkt som då kostar mellan 250-300tkr. Produkten är jämförbar med den 

de har i Västerviks ishall.  

 

Utvecklingsavdelningen har fört en diskussion med 

samhällsbyggnadsavdelningen som ansvarar för fastigheten och har gjort den 

gemensamma bedömningen att detta inte ryms inom budget i nuläget.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Vimmerby Hockey 

___________________ 
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§ 21 Dnr 2019/000170 091 

Ansökan om höjt anslag 2019 Lf 114 Vimmerby av 
IOGT-NTO. 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar avslå ansökan om höjt anslag till IOGT-

NTO. Om IOGT-NTO återkommer med en plan för saneringen av sin 

ekonomi är Kultur- fritidsutskottet beredd att pröva frågan om extra anslag.  

 

Sammanfattning 

LF 114 Vimmerby av IOGT-NTO äger Sveasalen där föreningen till största 

del jobbar med att hyra ut lokalerna i fastigheten, där de nästan har fullbokat 

varje kväll. Bland aktörer som har permanenta tider finns muslimska 

föreningen, folkdanslaget, tango osv. Föreningen har också egen verksamhet 

med pysselkvällar för barn, anordning av större evenemang som vit jul i 

samråd med kyrkan, paintball och externa ansökningar av pengar som sedan 

går till barn och barns sysselsättning. 

 

Föreningen har under 2016 helrenoverat köket i fastigheten samt golvet i A-

salen, detta med hjälp av bidrag från Boverket, men helt utan stöd från 

kommunen.  

Föreningen är belastad av en låneskuld från tidigt 2000-tal som startade på 

735 000 kr men som nu amorterats ner till 485 000 kr.  

 

Föreningen har även fått minskat årligt kommunalt bidrag under flera år. 

Från 122 584 kr (2012), till 80 000 kr (2013-2015) och från 2016-2019 till 

66 400 kr, vilket skulle varit en tillfällig sänkning under 2016-2017.  

 

Detta tillsammans har gjort att föreningen nu drabbats av en likviditetsbrist 

och en budget för 2019 som visar på ett underskott på 50 000 kr. Dessutom 

har föreningen en faktura till sitt distrikt som är obetald på 54 400 kr.  

 

Utvecklingsavdelningen samt representant för Kultur- och fritidsutskottet har 

efter den skrivelsen träffat föreningen och fått en klarare insyn i den 

ekonomiska situationen. Föreningen täcker i dagsläget inte de befintliga 

kostnaderna de har för drift/underhåll och skötsel, utan hamnar på ett 

minusresultat på 50 000 kr i år. Föreningen har en vaktmästare anställd där 

föreningen får lönebidrag för en stor del av lönen. Utan ekonomiskt stöd från 

kommunen så kommer föreningen inte kunna låta vaktmästaren kunna jobba 



 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 18(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kvar där hans arbetsuppgifter bland annat är skötsel, underhåll, städning och 

administration.  

Föreningen skriver i sin skrivelse: för att kunna hålla Vimmerby med en 

alkoholfri samlingslokal och få till en styrelse som vill jobba och klara dom 

löpande utgifterna för år 2019 behöver föreningen ett stöd på ytterligare 100 

000 kr för att kunna leva vidare. 

 

Utvecklingsavdelningen har efter mötet resonerat och kommit fram till tre 

tänkbara alternativ hur Vimmerby kommun kan välja att agera i den aktuella 

frågan.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår Kultur- och fritidsutskottet besluta att 

föreslå kommunstyrelsen att: 

 

Alternativ 1: Invänta den pågående bidragsutredningen och inte bevilja 

IOGT-NTO något extra ekonomiskt stöd.   

 

Alternativ 2: Bevilja ett tillfälligt extra bidrag om 50 000 kr till IOGT-NTO 

under förutsättning att föreningen lämnar in verksamhetsplan samt 

styrelseprotokoll löpande under 2019 till Utvecklingsavdelningen.  

 

Alternativ 3: Bevilja ett tillfälligt extra bidrag om 50 000 kr till IOGT-NTO 

under förutsättning att föreningen lämnar in verksamhetsplan samt 

styrelseprotokoll löpande under 2019 till Utvecklingsavdelningen. 

Föreningen uppmanas även att avyttra sina två kaminer som står i 

fastigheten.  

 

Finansiering 

Finansiering sker via pengar ur oförutsedda medel för 2019 om alternativ 2 

eller 3 väljs.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

IOGT-NTO 

 

___________________ 
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§ 23 Dnr 2019/000125 612 

Skrivande- och litteraturprofil på Vimmerby gymnasium 
för läsåret 20192020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingschef Thomas Svärd i uppdrag att 

prata vidare med barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd redogör för vad som hänt i frågan om 

Kulturskolans del i skrivande- och litteraturprofilen på Vimmerby 

gymnasium och hur ekonomin ser ut. Mötet diskuterar ekonomi och 

förutsättningar. 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 


