
Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsutskottet 

Datum  
2021-10-06 

 

 
Plats och tid Sevederummet, onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 09:00-12:10 

 
Ajournering för fika: 10:12-10:25  
 

Beslutande Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Peter Högberg (S), Vice ordförande 
Sandra Carlsson (C) 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
Marie Nicholson (M) 
 
 

 

Inte tjänstgörande 
ersättare 

Daniel Nestor (S) 
Eva Svensson (C) 
 
 

Övriga närvarande Anna Erlandsson Karlsson 
Thomas Svärd 
Mirja Holgersson 
Anton Palmér 
Anna Olausson 
 
 

Paragrafer 66-77 

Sekreterare Anna Olausson 

Protokolljusterare Peter Högberg (S) 
 Justering sker genom digital signering. 

 
 
 

  

 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-10-06 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-11 Datum då anslaget tas ned 2021-11-02 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 

Sekreterare Anna Olausson 

1



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

 
Kultur- och fritidsutskottet 

Datum  
2021-10-06 

 

Innehållsförteckning 
 

Paragraf Rubrik Ärendenr Sidnr 
 

§ 66 Upprop Kultur- och fritidsutskottet 2021 2021/4 
 

3 

§ 67 Val av protokollsjusterare kultur- och fritidsutskottet 
2021 
 

2021/5 4 

§ 68 Godkännande av ärendelistan vid kultur- och 
fritidsutskottet 2021 
 

2021/6 5 

§ 69 Administrativa avdelningen informerar kultur- och 
fritidsutskottet 2021 
 

2021/7 6 

§ 70 Ny biblioteksorganisation 
 

2021/417 7 

§ 71 Granskning av kultur- och fritidsverksamheten 
 

2021/312 8 - 10 

§ 72 Utvecklingsavdelningen informerar kultur- och 
fritidsutskottet 2021 
 

2021/8 11 - 12 

§ 73 Föreningsbidragsarbete 
 

2018/505 13 - 16 

§ 74 Hur hjälper vi föreningslivet med anledning av Covid-19 
 

2020/270 17 - 18 

§ 75 Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och 
fritidsutskottet 2021 
 

2021/141 19 - 20 

§ 76 UNIKA-projektet 
 

2020/271 21 

§ 77 Övrigt på kultur- och fritidsutskottet 2021 2021/9 22 
 

2



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsutskottet 

Datum  
2021-10-06 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 67  2021/5 Id  
 

Val av protokollsjusterare kultur- och fritidsutskottet 2021 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser Peter Högberg (S) att, tillsammans med ordförande, 
justera dagens protokoll. 
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§ 68  2021/6 Id  
 

Godkännande av ärendelistan vid kultur- och fritidsutskottet 2021 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner ärendelistan för dagens sammanträde, 
med ett tillägg till punkten Övrigt på kultur- och fritidsutskottet där Peter Högberg (S) 
önskar samtal om samarbetet mellan Hultsfreds musikskola och Vimmerbys 
kulturskola. 
 

5



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsutskottet 

Datum  
2021-10-06 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 73  2018/505 Id  
 

Föreningsbidragsarbete 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att  
 

1. anta justeringarna som återfinns i bifogad sammanställning för regler i 
Vimmerby kommuns stöd till föreningar och studieförbund. 
 

2. ta bort åldersbegränsningar för LOK-stöd för personer med funktionsvariationer.  
 

3. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att uppdatera regeldokumentet i sin helhet 
med beslutade justeringar för presentation till kommunstyrelsen. 
 

4. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att göra en ny utvärdering hösten 2022. 
 
 

Sammanfattning 
Vid dagens möte redogör fritidssamordnarna Mirja Holgersson och Anton Palmér för 
föreningsbidragen och den sammanställning av svar på en enkät som tidigare i år 
skickats ut till kommunen föreningsliv. 
 
Bakgrund  
2020-10-19 § 113 beslutade Vimmerby kommun om ett nytt regelverk för stöd till 
föreningar och studieförbund. Regelverket började gälla med start 1 januari 2021 där vi 
nu snart har passerat ett år med de nya reglerna.  

 
När regeldokumentet beslutades diskuterades att en utvärdering skulle göras samt att en 
beslutspunkt fattades kring att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att fortsätta utreda 
frågan kring differensen mellan föreningsägda och kommunala anläggningar.  
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Aktuell situation 
Efter knappt ett år av det nya regelverket har vi fått med oss lärdomar och 
uppmärksammat en del området som eventuellt kan behöva justeras.  
Nedan följer en lägesbild över arbetet kring: 

 Utvärdering och förslag på justering av regelverk 
 Subventioner 

  
Utvärdering och justering av regelverk 
Ett enklare frågeformulär har skickats ut till samtliga föreningar där synpunkter har 
samlats in beträffande hur de upplevt det nya regelverket samt eventuella justeringar 
eller förbättringsåtgärder som föreningarna önskar.  
 
I kombination med frågeformuläret som har gått ut till föreningslivet har 
utvecklingsavdelningen under året även tagit in synpunkter samt listat en del mindre 
eller större potentiella förändringar i regelverket. Det är svårt att tänka in alla variabler 
som finns i framtagande och implementeringen av ett nytt system.  
 
Utvecklingsavdelningen föreslår en del justeringar i regelverket, vilka justeringar och 
motivering till samtliga punkter kan läsas i bilagan.  
 
Justeringarna som presenteras i Excelfilen är i nuläget inte uppdaterade i 
regeldokumentet ”Vimmerby kommuns regler för stöd till föreningar och 
studieförbund”. Utvecklingsavdelningen föreslår att dessa läggs in i sin helhet efter 
dagens beslut för att kunna presenteras till kommunstyrelsen och senare för beslut i 
kommunfullmäktige.   
 
Subventioner och differensen mellan föreningsägd och kommunala anläggningar 
Att göra en analys eller utredning beträffande differensen av föreningsägda 
anläggningar och kommunala anläggningar är ett omfattande arbete och kan egentligen 
göras hur stort som helst. Samtidigt är det en viktig parameter i det avseendet att de 
subventioner som kommunen ger vid uthyrning av anläggningar är ett faktiskt 
föreningsstöd liksom de kontanta föreningsstöden som ges.  
 
Utvecklingsavdelningen har påbörjat arbetet genom en del omvärldsbevakningar samt 
genom att ta in de kostnader och intäkter som Vimmerby kommun har på sina 
anläggningar. Detta för att se hur stor subvention som lämnas vid bokning av 
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kommunala anläggningar. När vi har gjort vår omvärldsbevakning kan vi se att arbetet 
är komplext och att det inte är många kommuner som har gjort detta arbete.  
 
Detta sammantaget gör att utvecklingsavdelningen i denna revidering av regelverket 
inte har ett färdigt förslag till beslut, utan vi önskar få återkomma med detta. I det 
fortsatta arbetet önskar utvecklingsavdelningen att få vägledning för att komma fram till 
en slutsats som kan implementeras i regelverket.  

 Hur väljer vi att resonera kring hur subventionen ska räknas fram, 
uthyrningsbara timmar eller dygnets alla timmar? Vad räknas som en 
uthyrningsbar timme? 
 

 Variabler kring olika timtaxor på kommunens anläggningar som påverkar 
subventionen. 
 

 Ska vi göra en fullständig analys över samtliga anläggningar i kommunen (både 
kommunala och föreningsäga) eller välja ut några olika anläggningar som 
exempel.  

 
Inhämtade uppgifter 

 Frågeformulär till föreningslivet hur de anser att regelverket och 
ansökningsförfaranden har fungerat.  
 

 Frågeställning till studieförbunden om hur det ställer sig till införanden av det 
nya regelverket enligt plan 2022. 

  
Analys av förslagets konsekvenser 
Analys av respektive föreslagen justering i regelverket går att läsa i bilagan. 
  
Resurser och finansiering 
Inget som påverkar finansiering utan justeringar ryms inom befintliga budgetramar för 
föreningsstöden.  
 
Uppföljning av beslutet 
Ytterligare utvärdering av regelverket hösten 2022. 
 
 
Kultur- och fritidsutskottet diskuterar ärendet. Peter Högberg (S) föreslår att 
åldersbegränsningar för LOK-stöd för personer med funktionsvariationer tas bort. 
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Förslag till beslut 
Utvecklingsavdelningen föreslår kultur- och fritidsutskottet  

1. Att anta justeringarna som återfinns i bifogat sammanställning för regler i 
Vimmerby kommuns stöd till föreningar och studieförbund. 
 

2. Att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att uppdatera regeldokumentet i sin 
helhet med beslutade justeringar för presentation till kommunstyrelsen. 

 
Nytt förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att  
 
1. anta justeringarna som återfinns i bifogad sammanställning för regler i 

Vimmerby kommuns stöd till föreningar och studieförbund. 
 
2. ta bort åldersbegränsningar för LOK-stöd för personer med funktionsvariationer.  
 
3. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att uppdatera regeldokumentet i sin helhet 

med beslutade justeringar för presentation till kommunstyrelsen. 
 
4. ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att göra en ny utvärdering hösten 2022. 

 
 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning på föreslagna justeringar Vimmerby kommuns stöd till föreningar och 
studieförbund, DNR 2018/505, id 235260 
 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen  
Föreningslivet
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§ 75  2021/141 Id  
 

Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet 2021 
 

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 kultur- och fritidsutskottets möte 13 december 
2021. Datum för uppföljning 2022 är inte satta ännu. 
 
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 Evolution. 
Därtill har protokoll gåtts igenom sen förra statusgenomgången till och med 2021-08-
30. 
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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 uppdrag som avslutats sedan senaste 
rapporteringen på kultur- och fritidsutskottet 2021-06-07. Korta beskrivningar ska göras 
av effekter och lärdomar av avslutade uppdragen. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet 

till och med 2021-08-30, dokument id 234962. 
 

 Rapport över status för givna uppdrag, dokument id 234963. 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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