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§ 79 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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§ 80 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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§ 82 Dnr 2019/000526 860 

Stadsmuseet Näktergalen 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger museiföreståndare Gunilla Gustafsson i 

uppdrag att:  

1. ta fram ett underlag för beslut om att ge ett uppdrag att ta fram en 

uppdragsbeskrivning för Stadsmuseet Näktergalen till kommande 

kultur- och fritidsutskott 5 oktober. 

2. ta fram ett underlag för beslut om att ge ett uppdrag att ta fram en 

uppdragsbeskrivning för bildarkivet till kommande kultur- och 

fritidsutskott 5 oktober.  

 

Sammanfattning 

2019-10-14 var museiföreståndare Gunilla Gustafsson inbjuden till kultur- 

och fritidsutskottet för att presentera Stadsmuseet Näktergalens verksamhet. 

Vid mötet efterfrågade museiföreståndaren vad politikerna önskar med 

Stadsmuseet Näktergalens verksamhet. 

 

Vid dagens möte ställs frågan åter till kultur- och fritidsutskottet om framtida 

riktlinjer för Stadsmuseet Näktergalens verksamhet.  

 

 Hur vill man att stadsmuseets verksamhet ska se ut framöver?  

 Vilken inriktning ska stadsmuseet ha?  

 Den egna föremålssamlingen - ska det aktivt letas föremål? 

 Hur kan stadsmuseet utvecklas? 

 

Kultur- och fritidsutskottet diskuterar frågorna. 

 

 Stadsmuseet Näktergalen berätta vår lokal historia vilket är viktigt. 

Men det är också av betydelse att fånga upp orterna runt om i 

kommunen. Ett tips är att använda sig av de utvecklingsgrupper som 

finns på respektive ort i kommunen, knutna till SLUSEN, för förslag. 

 Historiska utställningar med koppling till dagens samhälle och dra 

paralleller så vi kan lära av det. 

 Stadsmuseet Näktergalen skulle kunna göra egna 

vandringsutställningar som går runt i kommunen och kanske även 

utanför kommunen. 

 Ett förslag är att ta fram en museiplan. 
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 Museiföreståndare Gunilla Gustafsson pratar om att fräscha upp 

basutställningen med arkeologiska fynd som är inlånade från Statens 

historiska museum och flytta montrarna till annat rum.  

 Nästa år fyller Stadsmuseet Näktergalen 25 år. En utställningsidé är 

att spegla vad som har hänt i Vimmerby under dessa 25 år. 

 

Under vårens och sommarens utställningar så har en gammal målad vikvägg 

visats på Stadsmuseet Näktergalen. Museiföreståndare Gunilla Gustafsson 

tycker det är synd att ställa ner vikväggen i ett källarförråd och förslår att 

ställa ut den i glasburen i foajén tillsammans med modellen över Vimmerby 

stad. Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positiva till förslaget. 

 

Vid förra besöket 2020-10-14 presenterade museiföreståndaren även 

kommunens bildarkiv. Vid dagens möte tar museiföreståndaren upp frågan 

hur politikerna ser på bildarkiv. Ska vi fortsätta ta emot bilder? Ska vi rensa i 

samlingen? Idag tar kommunen bara emot bilder som är av allmänt intresse. 

Ett förslag som uppkommer är om det ska organiseras under Stadsmuseet 

Näktergalen. 

 

Kultur- och fritidsutskottet diskuterar bildarkivet. 

 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger museiföreståndare Gunilla Gustafsson i 

uppdrag att:  

1. ta fram ett underlag för beslut om att ge ett uppdrag att ta fram en 

uppdragsbeskrivning för Stadsmuseet Näktergalen till kommande 

kultur- och fritidsutskott 5 oktober. 

2. ta fram ett underlag för beslut om att ge ett uppdrag att ta fram en 

uppdragsbeskrivning för bildarkivet till kommande kultur- och 

fritidsutskott 5 oktober.  

 

 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Gunilla Gustafsson, museiföreståndare Stadsmuseet Näktergalen 

___________________ 
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§ 85 Dnr 2020/000034 109 

Utvecklingsavdelningen informerar Kultur- och 
fritidsutskottet 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingschef Thomas Svärd och 

kultursamordnare Anna Olausson i uppdrag att ta fram ett förslag på idén att 

adoptera ett elskåp.  

 

Sammanfattning 

Utvecklingschef Thomas Svärd tar upp det tidigare förslaget om att adoptera 

ett elskåp och måla det med motiv eller med hjälp av plastlaminat förse 

skåpet med en bild. Lite över 2 000 elskåp finns runt om i kommunen som 

Vimmerby energi och miljö AB driftar. Torbjörn Swahn, vd:n för Vimmerby 

energi och miljö AB, har hört av sig igen och är intresserad av idén. Tanken 

är att engagera kommunala verksamheter och föreningar att adoptera och 

måla elskåp för att göra Vimmerby vackrare och mer attraktiv. 

 

Utvecklingschef Thomas Svärd undrar om han och kultursamordnare Anna 

Olausson ska gå vidare och arbeta fram en plan för att adoptera ett elskåp? 

Utgångspunkten är Vimmerby och elskåp som står publikt, men också övriga 

orter ska tas med i planen. Hur gör man med de elskåp som inte är 

Vimmerby energi och miljö AB:s, t.ex. i Frödinge? 

 

Kultursamordnare Anna Olausson och utvecklingschef Thomas Svärd 

berättar om hur det går med idéerna på muralmålningar för att göra 

Vimmerby vackrare och mer attraktivt. Michael Rickman från Streetcorner 

har varit på plats för diskussion under sommaren. 

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

___________________ 
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§ 86 Dnr 2018/000505 00 

Föreningsbidragsarbete 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att: 

1. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

dokumentet för ”Vimmerby kommuns regler för stöd till föreningar 

och studieförbund”. 

2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

regelverket börjar gälla 1 januari 2021 och utvärderas i slutet av 2021 

för eventuella justering inför 2022.  

3. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att fortsätta utreda fråga kring 

differensen mellan föreningsägda och kommunala anläggningar.  

4. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att uppdatera 

riktlinjedokumentet för alla bidragssökande föreningar i Vimmerby 

kommun till kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-29.  

 

Sammanfattning 

Under 2017 genomförde Ernst & Young en genomlysning av kommunens 

föreningsstöd. Efter genomlysningen fick utvecklingsavdelningen i uppdrag, 

av dåvarande utskott för kommunstyrelsen, att ta fram ett förslag om nya 

regler för föreningsbidragen i Vimmerby kommun samt uppdraget att se över 

kommunens taxor och avtal för föreningslivet.  

 

I juni presenterade utvecklingsavdelningen ett förslag på regler för stöd till 

föreningar och studieförbund. Utkastet skickades ut på remiss under 

sommaren till föreningslivet samt till partigrupperna under sensommaren. 14 

stycken remissvar har inkommit till utvecklingsavdelningen. Många av 

synpunkterna som inkommit har utvecklingsavdelningen tagit hänsyn till och 

försökt tillgodose i den utsträckning som varit möjlig. En del andra 

synpunkter som inkommit har varit av större karaktär och har av olika 

anledningar inte kunnat införlivas eller appliceras i regelverket. 

Utvecklingsavdelningen har med sig dessa synpunkter till 

utvärderingsarbetet och eventuell framtida justeringar.  

 

En större fråga som inkommit som remissvar är jämförelse och utjämning 

mellan differensen att äga och driva en egen anläggning kontra att hyra in sig 

på en kommunal anläggning. Detta har varit en fråga som har varit med i det 

ursprungliga uppdraget som gavs. Alternativen för att minska differensen 
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som finns är att höja stödet för egenägda anläggningar, höja taxor på våra 

kommunala anläggningar eller en kombination av de båda.  

 

Utvecklingsavdelningen kan konstatera att det generellt råder en stor 

differens mellan subventionsnivån i kommunala anläggningar kontra 

stödnivå för driften av egenägda anläggningar. Innan ett konkret beslut kan 

fattas gör utvecklingsavdelningen den bedömningen att det krävs mer 

underlag och arbete i hur subventionerna ser ut i dagsläget för att kunna 

jämföra dessa med föreningsägda anläggningar. En ytterligare frågeställning 

kring subventioner kan vara hur driftsformerna för anläggningar ska se ut i 

framtiden. Utvecklingsavdelningen föreslår därför att frågan kring 

subventioner och driftsformer ska arbetas vidare med under 2021 med 

konkret förslag på hur anläggningsfrågan ska behandlas i framtiden. Och att 

detta därefter läggs till i dokumentet kring regler för stöd till föreningar och 

studieförbund.  

 

I liggande förslag har utvecklingsavdelningen valt att prioritera och 

omfördela de små medel som finns främst till nya aktivitetsytor/anläggningar 

som inte fått något stöd tidigare. Exempel på anläggningar som föreslås 

läggas till är spontanidrottsytor, mountainbikespår, endurospår, padel m.m. 

som drivs i föreningsregi. Justeringar har även gjorts i befintlig schablon för 

anläggningsstöd på vissa områden där det har förenklats, tydliggjorts eller 

behövts plockas lite av för att få ihop helheten inom budgetramarna som ges.   

 

En av de större förändringarna i regelverket är att verksamhetsstödet fördelas 

utefter en trappstegsmodell som kombinerar både kvantitativa och kvalitativa 

fördelningsnycklar. Denna innefattar större delen av föreningarna med några 

undantag. Intentionen med modellen är att fördelningen av stödet ska bli så 

transparent och tydligt som möjligt för alla parter. Trappstegsmodellen har 

fått både mindre och större synpunkter i remissvar. En del har korrigerats 

medan större ändringar inte har gjorts utan får utvärderas längre fram för 

eventuell förändring.  

 

Trots att det ursprungliga uppdraget i sin helhet inte är utrett vill 

utvecklingsavdelningen lägga fram ett nytt förslag på regelverk för stöd till 

föreningar och studieförbund. Ett förslag om en grundläggande struktur där 

intentionen är att stödet ska bli mer transparant och lätt att härleda varför en 

förening får ett visst stöd och utefter vilka kriterier och fördelningsprinciper. 

Ett till synes fyrkantigt system men som förhoppningsvis blir mer tydlig för 

alla parter.  
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I utkastet som skickades ut på remiss fanns 3 bilagor; insatspunkter för 

grundstödet, schablon för anläggning- och lokalstöd samt principer för 

särskilt stöd. Utvecklingsavdelningen föreslår att lyfta ut bilagorna 1 och 2 

till ett separat dokument att hänvisa till. Detta föreslås vara ett levande 

dokument som kultur- och fritidsutskottet kan besluta om eventuella 

förändringar och tillägg inom givna kriterier angivna i regeldokumentet och 

inom budgetram som finns för stöd till föreningar och studieförbund. Bilaga 

3, principer för särskilt stöd har skrivits in som kriterier direkt i aktuellt 

avsnitt.  

 

Utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag att presenteras två olika förslag 

till kultur- och fritidsutskottet kopplat till totalt budget för stöd till föreningar 

och studieförbund. Förslag 1 innebär en utökad budgetram och förslag 2 

förhåller sig till befintlig budget för stöd till föreningslivet. Förslagen utgår 

från samma bas och struktur på regelverket men med olika stödsummor 

beroende på totalt budget som ges till föreningsstödet för 2021.  

 

Oavsett vilket förslag som går till beslut som kommer förändringen i 

strukturen att innebära ekonomiska förändringar, en del negativa, en del 

positiva, för föreningslivet.  

 

Nedan beskrivs vad de olika förslagen skulle innebära för skillnader och 

förutsättningar kopplat till det föreslagna regelverket.  

 

Förslag 1  

Förslag 1 är det alternativ som utvecklingsavdelningen föreslår utefter de 

behov som framkommit i dialog med föreningslivet. 

Utvecklingsavdelningens bedömning är att detta alternativ skulle innebära att 

föreningslivet får bättre stöttning i deras samhällsnyttiga insatser och behov 

för att stimulera och kunna bedriva en meningsfull fritid för kommunens 

medborgare. Förslag 1 innebär ett behov om utökat budgetram för 

föreningsstödet i sin helhet med 500 000 kr till en total budgetram på 4,8 

miljoner. En utökad budgetram skulle innebära att stödet på vissa områden 

kan öka och utvecklas utan att sänka för mycket på något annat stöd. Förslag 

1 med en utökad budget skulle ge möjligheter till att: 

 

 Återinföra ett investeringsstöd som varit mycket efterfrågat under de 

senaste åren. Ett stort behov som finns då föreningsanläggningarna är 

eftersatta i underhåll och upprustning.  

 Införa ett nytt utvecklingsstöd för att stimulera till nytänk och en 

möjlighet för föreningar och studieförbund som vill utveckla 

verksamheten.    
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 Utöka anläggningsstödet med möjlighet att söka ett lokalstöd för de 

föreningar som inte äger eller driftar en egen anläggning, men som 

heller inte hyr in sig i en kommunal anläggning. På så vis ges bättre 

förutsättningar för föreningarna att kunna bedriva sin verksamhet.  

 Utöka driftsstödet till lokalägande föreningar som har haft behov 

under längre tid om mer stöttning då de fasta driftkostnaderna bli 

fler/högre.  

 Viss ökning på särskilda former för stöd exempelvis till 

brottsofferjouren som önskad större stöd/invånare.  

 

Förslag 2 

Förslag 2 innebär samma grundstruktur på regerverket som förslag 1, men 

där stödnivån och summor har anpassats för att förhålla sig till den befintliga 

budgetram som finns i dagsläget för föreningsstödet på totalt 4,3 miljoner.  

 

Förslag 2 skulle innebära följande: 

 De nya stödformerna investeringsstöd och utvecklingsstöd kan inte 

appliceras vid införande av det nya regelverket.  

 Tillägg under anläggningsstöd beträffande möjlighet att söka 

lokalstöd stryks.  

 Påverkan på tilltänkt ökning under särskilda former för stöd. 

 

Beslutar kultur- och fritidsutskottet att gå fram med förslag 2 föreslår 

utvecklingsavdelningen ändå att dokumentet och reglerna beslutas i sin 

helhet, men att vissa stöd inte kommer att vara sökbara till en början. Utan 

att de eventuellt kan bli aktuella vid en framtida budgetutökning.  

 

 

Redovisning av inkomna yttranden 

Sammanställning av inkomna yttranden från föreningslivet och 

partigrupperna.  

 

 

Bedömning 

Utvecklingsavdelningens samlade bedömning är att förslag 1 bäst möter upp 

de önskemål och behov finns i föreningslivet och som har efterfrågats av 

föreningarna i våra dialogmöten.  

 

Finansiering 

Förslag ligger om utökad budget för föreningsstödet i Vimmerby kommuns 

budgetarbete.  
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Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att: 

1. anta dokumentet för ”Vimmerby kommuns regler för stöd till 

föreningar och studieförbund” enligt förslag 1. 

2. föreslå kommunstyrelsen att utökad budget för föreningsstödet 

öronmärks i budgetprocessen. 

3. regelverket börjar gälla 1 januari 2021 och utvärderas i slutet av 2021 

för eventuella justering inför 2022.  

4. lyfta ut avsnittet om bilagor till ett separat dokument som kultur- och 

fritidsutskottet ges mandat att kunna justera vid behov inom given 

budget för stöd till föreningar och studieförbund.  

5. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att fortsätta utreda fråga kring 

differensen mellan föreningsägda och kommunala anläggningar.  

6. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att uppdatera 

riktlinjedokumentet för alla bidragssökande föreningar i Vimmerby 

kommun. 

 

 

Nytt förslag till beslut: 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att 

1. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 

dokumentet för ”Vimmerby kommuns regler för stöd till föreningar 

och studieförbund”. 

2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

regelverket börjar gälla 1 januari 2021 och utvärderas i slutet av 2021 

för eventuella justering inför 2022.  

3. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att fortsätta utreda fråga kring 

differensen mellan föreningsägda och kommunala anläggningar.  

4. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att uppdatera 

riktlinjedokumentet för alla bidragssökande föreningar i Vimmerby 

kommun till kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-29. 

 

 

Beslutsunderlag 

Vimmerby kommuns regler för stöd till föreningar och studieförbund, Id 

72619 

Remissvar stöd till föreningar och studieförbund, Id 72618 
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Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 88 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 

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 november 2020. I kultur- och fritidsutskottets fall 30 november. 

 

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 2020-06-23. 

 

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. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och 

fritidsutskottet 

Rapport över status för givna uppdrag, Id 72567 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 


