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 § 57 Dnr 2020/000035 000 

Upprop vid kultur- och fritidsutskottets sammanträden 
2020  

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppropet.  

 

___________________ 
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§ 58 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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§ 59 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, med tillägg av två ärenden under punkten Övrigt: 

 Historiebeskrivning Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens 

Näs. 

 Införande av Föreningsparlament.  

 

Sammanfattning 

Under punkten Övrigt tillkommer två ärenden:  

 Historiebeskrivning Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens 

Näs. 

 Införande av Föreningsparlament.  

 

___________________ 
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§ 62 Dnr 2018/000637 88 

Biblioteksplan för Vimmerby kommun 2019-2022, 
revidering 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att biblioteksplanen ska gälla 2019-2023.  

 

Sammanfattning 

Bibliotekschef Thomas C Ericsson berättar om sommaren på biblioteket och 

förändringar av öppettiderna. Nytt för i år är att det blir lördagsöppet. 

 

Biblioteksfilialerna i Storebro och Södra Vi stänger ett par veckor under 

sommaren. 

 

Bibliotekschef Thomas C Ericsson berättar om en enkät som ska delas ut, 

där folk kan lämna synpunkter om biblioteken. Kultur- och fritidsutskottets 

ledamöter får ta del av enkäten som delas ut vid mötet. 

 

Bibliotekschef Thomas C Ericsson pratar om biblioteksplanen som under en 

längre tid varit under revidering. Arbetet har legat nere en tid i väntan på ny 

bibliotekschef och kommer nu återupptas. 

 

Kultur- och fritidsutskottet diskuterar utifrån föregående års arbete en del 

synpunkter som då fanns. Bland annat pratas om åldersindelning 0-18 år, att 

arbetet i regionen med att främja litteraturen behöver lyftas fram samt att 

biblioteksplanens olika delar med folkbibliotek och skolbibliotek inte har 

riktigt enhetlig struktur vad gäller utveckling och mål. 

 

I slutet av augusti kan biblioteksplanen vara färdig, för att komma upp på 

kultur- och fritidsutskottet 7 september och sen på kommunstyrelsen 29 

september och slutligen kommunfullmäktige 19 oktober. 

 

Kultur- och fritidsutskottet diskuterar vilken tidsperiod biblioteksplanen ska 

gälla. Planen ska gälla 2019-2023. 

 

Bibliotekschef Thomas C Ericsson pratar om samverkan med 

skolbiblioteken vad gäller biblioteksdatasystem. Samtal pågår. 
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Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att biblioteksplanen ska gälla 2019-2023.  

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Thomas C Ericsson, bibliotekschef 

 

___________________ 
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§ 68 Dnr 2018/000505 00 

Föreningsbidragsarbete 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att: 

1. Godkänna utkastet ”Vimmerby kommuns regler för stöd till 

föreningar och studieförbund”.  

2. Ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att skicka ut utkastet på remiss 

till kommunens föreningar, studieförbund och partigrupper med sista 

svarsdatum 31 juli.  

 

Sammanfattning 

Fritidssamordnare Mirja Holgersson går igenom den enkäten som politikerna 

i kultur- och fritidsutskottet svarat på. 4 av 6 har svarat. 

 

Enkäten och svaren som kommit in berör bland annat: 

 Fördelning av stödformerna procentuellt mellan kontant stöd, 

subventioner och rådgivning. 

 Fördelning av medel per föreningskategorier beräknat på nuvarande 

budget. 

 Föredelning av medlen per stödform beräknat på nuvarande budget. 

 Ska alla föreningar ha anläggningsstöd?  

 Ska alla föreningar ha möjlighet att kunna söka ett utvecklingsstöd. 

 

Fritidssamordnare Mirja Holgersson går igenom utkastet till det kommande 

föreningsstödet som utvecklingsavdelningen vill skicka ut på remiss till 

föreningar och studieförbund. Mötet diskuterar utkastet. I remissen kommer 

det inte stå med några summor. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att: 

1. Godkänna utkastet ”Vimmerby kommuns regler för stöd till 

föreningar och studieförbund”.  

2. Ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att skicka ut utkastet på remiss 

till kommunens föreningar och studieförbund med sista svarsdatum 

31 juli.  

 

Nytt förslag: 
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Kultur- och fritidsutskottet beslutar att: 

1. Godkänna utkastet ”Vimmerby kommuns regler för stöd till 

föreningar och studieförbund”.  

2. Ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att skicka ut utkastet på remiss 

till kommunens föreningar, studieförbund och partigrupper med sista 

svarsdatum 31 juli.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 69 Dnr 2020/000270 810 

Hur hjälper vi föreningslivet med anledning av Covid-19 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar hålla ett extra kultur- och fritidsutskott 

tisdag 23 juni kl. 13.00 i Tunasalen, om stöd till föreningslivet med 

anledning av Covid-19.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommuns föreningsliv har både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt påverkats väldigt negativt av Covid-19 framfart i 

Sverige. De riktlinjer som folkhälsomyndigheterna råder oss till gör att 

många föreningar inte kan bedriva sin verksamhet som de brukar och i och 

med detta behöver ställa in eller ställa om sin verksamhet.  

 

2020-05-26 fattade kommunstyrelsen beslut om att omfördela och avsätta 

totalt 1,4 miljoner under 2020 för extra stöd till föreningslivet med anledning 

av Covid- 19.  

 

Utvecklingsavdelningen fick uppdraget att tillsammans med kultur- och 

fritidsutskottet ta fram förslag på hur fördelningen av medlen till 

föreningslivet skulle göras.  

 

Utvecklingsavdelningen behöver nu sätta en strategi framåt för hur arbetet 

ska fortlöpa då föreningarna är av behov av snabba besked. 

 

Följande frågeställningar önskar utvecklingsavdelningen att diskutera med 

kultur- och fritidsutskottet den 8 juni:  

 

Hur ska fördelningen göras? 

1. Utifrån vilka föreningar som behöver det mest?  

2. Ska potten fördela lika procentuellt utefter hur mkt medel de redan 

har i grundläggande stöd i befintligt bidragssystem? 

3. Ska verksamhet/föreningar med barn- och unga prioriteras?   

 

Ansökningsförfarande 

1. Utvecklingsavdelningens förslag är att dela upp potten till två 

ansökningstillfällen då vi fortfarande inte vet hur pandemin kan 
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komma att påverka föreningslivet under höst och vinter om den 

fortsätter.  

2. Hur mycket av medlen ska vi fördela vid ett första respektive andra 

ansökningstillfälle?  

3. Utvecklingsavdelningens förslag är att be föreningarna att inkomma 

med aktiv ansökan om extra stöd med beskrivning och motivering.  

 

Arrangemang 

Ska vi erbjuda ett särskilt stöd för uteblivna arrangemang? Ex. 

Semesterracet, Tuna baluns m.m. Vart drar vi gränsen för ett arrangemang?  

 

Beslut om fördelning 

Förslag om ett extra insatt kultur- och fritidsutskottet i början av vecka 26 

där vi beslutar om fördelningen och meddelar föreningarna därefter.  

 

Skjuta upp hyreskostnad 

Utvecklingsavdelningen skickar ut förfrågan om vilka föreningar som är 

intresserade av att skjuta upp hyreskostnaderna för 2020 till 2021 och arbetar 

utefter det fram ett förslag på avtal.  

 

Mötet diskuterar de olika frågeställningarna. Målet är att ge stöd till 

föreningar som har störst behov. 

 

Kultur- och fritidsutskottets ordförande Ola Gustafsson (KD) har kontaktat 

Vimmerby Motor Sällskap och Vimmerby IF om att tillsammans skriva till 

Kulturdepartementet och beskriva vilka konsekvenserna blir för 

föreningslivet när stora arrangemang måste ställas in. Brevet föreslås 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kultur- 

och fritidsutskottets ordförande. 

 

Extra kultur- och fritidsutskott kommer hållas tisdag 23 juni kl. 13.00 i 

Tunasalen, om stöd till föreningslivet med anledning av Covid-19. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar hålla ett extra kultur- och fritidsutskott 

tisdag 23 juni kl. 13.00 i Tunasalen, om stöd till föreningslivet med 

anledning av Covid-19.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 
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§ 70 Dnr 2020/000345 820 

Tillgänglighetsanpassad vandringsled/promenadstråk  

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag, att i 

samråd med samhällsbyggnadsavdelningen, utreda möjligheten för en 

tillgänglighetsanpassad vandringsled/promenadstråk.  

 

Sammanfattning 

En kortare led i ett naturskönt område där underlaget är anpassat för 

rullstol/rullator/barnvagn samt anpassningar för personer med 

synnedsättning (t.ex. en vit ”fotlist”). Bänkar finns med jämna avstånd och 

en rastplats med fikabord halvvägs.  

 

Utvecklingsavdelningen vill få uppdraget från kultur- och fritidsutskottet att 

se över möjligheter och kostnader för att skapa en sådan 

vandringsled/promenadstråk. Detta bör göras i samråd med 

samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag, att i 

samråd med samhällsbyggnadsavdelningen, utreda möjligheten för en 

tillgänglighetsanpassad vandringsled/promenadstråk. 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 71 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 

 

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 sen 

förra statusgenomgången till och med 2020-05-04. 

 

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

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

 

I rapporten anges endast uppdrag som avslutats sedan den nu aktuella 

uppföljningen. Då kommer också korta beskrivningar att göras av effekter 

och lärdomar av avslutade uppdragen. 

 

Nästa uppföljning görs i samband med utskottsmöten och kommunstyrelsens 

möten i september 2020. I kultur- och fritidsutskottets fall 7 september. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag.  
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 72 Dnr 2020/000038 000 

Övrigt på Kultur- och fritidsutskottet 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram 

ett förslag på inrättande av föreningsparlament.  

 

Sammanfattning 

Jacob Käll (C) ser ett behov av att dokumentera historien kring utvecklingen 

av Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs och kommunens roll i 

detta. Jacob Käll (C) kommer lyfta frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Marie Nicholson (M) skickar med ett uppdrag till utvecklingsavdelningen 

om att införa ett föreningsparlament.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att ta fram 

ett förslag på inrättande av föreningsparlament.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 


