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Beslutande Ledamöter 
Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 122-133 

 Anna Olausson  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson  

Protokolljusterare 

  

 Eva Svensson (C)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-11-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-02 Datum då anslaget tas ned 2019-12-22 
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Underskrift 

  

 [Sekreterare]   
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§ 123 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet utser Eva Svensson (C) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 

 



 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 5(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 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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§ 126 Dnr 2019/000537 800 

Ny kulturstrategi för Vimmerby kommun 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson 

och utvecklingschef Thomas Svärd i uppdrag att revidera den tidigare 

kulturstrategin.  

 

Sammanfattning 

Vid Kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2019-09-26 fick administrativ 

chef Anna Erlandsson Karlsson och utvecklingschef Thomas Svärd i 

uppdrag om att presentera ett förslag på uppdragsbeskrivning till en 

utredning av en ny kulturstrategi.  

 

Vid dagens möte efterfrågas mer avgränsningar av uppdraget för att kunna 

formulera en skrivelse kring kommande arbete. Är det revidering av den 

tidigare eller är det något större som efterfrågas av Kultur- och 

fritidsutskottet. 

 

Den tidigare kulturstrategin leddes av dåvarande presidiet i Kultur- och 

fritidsnämnden kulturstrategin tillsammans med dåvarande bibliotekschefen. 

Flera föreläsningar och seminarier genomfördes samt träffar med 

föreningslivet.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson 

och utvecklingschef Thomas Svärd i uppdrag att revidera den tidigare 

kulturstrategin.  

 

Beslutet skickas till 

Administrativ chef Anna Erlandsson Karlsson 

Utvecklingschef Thomas Svärd 

___________________ 
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§ 131 Dnr 2019/000603 821 

Investeringsbehov Vimmerby MS 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lyfta frågan till respektive partigrupp 

och resonera kring frågan om investeringsbidrag till föreningslivet inför 

kommande budgetarbete.  

 

Sammanfattning 

Frågan om investeringsbehov inom föreningslivet tas upp vid dagens möte. 

VMS servicehus är utdömt. En renovering eller nybyggnation kommer 

medföra stora kostnader. Flera andra föreningar har hört av sig och en del är 

på väg in med önskemål om investeringsbidrag, t.ex. Tuna hästsportklubb, 

Gullringens GOIF och Pelarne skytteförening. 

 

Investeringsbidraget är fruset sedan flera år tillbaka och inga medel är 

avsatta för bidraget i dagsläget. Inför 2020 finns inte heller några pengar i 

budgeten. 

 

Ska prioriteringslista upprättas och att föreningarna ska inkomma med sina 

behov även om vi inte har pengar? Kan man hjälpa föreningar att söka från 

andra ställen? Ibland behövs en kommunal insats för att kunna få ut pengar 

från andra instanser. 

 

Behov finns av investeringsbidrag hos föreningarna och pengar saknas i 

budgeten. Kultur- och fritidsutskottet vill lyfta frågan till respektive 

partigrupp och resonera kring investeringsbidrag till föreningslivet inför 

kommande budgetarbete.  

 
Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att lyfta frågan till respektive partigrupp 

och resonera kring frågan om investeringsbidrag till föreningslivet inför 

kommande budgetarbete.  

___________________ 
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§ 132 Dnr 2019/000490 803 

Folkhälsoplan 2019-2023 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet ger Folkhälsosamordnare Anders 

Degerman i uppdrag att utifrån diskussion och remissvar förtydliga 

skrivningar i folkhälsoplanen.  

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att årtalet på Folkhälsoplanen 

ändras till 2020-2023.  

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsutskottet beslutade vid sammanträdet 2019-09-26 att 

folkhälsoplanen skulle skickas ut på remiss till partigrupperna. Svar på 

remissen skulle senast inkomma 15 november, för att sedan tas upp på 

Kultur- och fritidsutskottets möte 26 november. 

 

Ett remissvar har inkommit från Socialdemokraternas partigrupp. 

Folkhälsosamordnare Anders Degerman går igenom remissvaret. Peter 

Högberg (S) kommenterar och förklarar remissvaret på mötet. Förslaget 

handlar om att tydliggöra skrivningar i folkhälsoplanen.  

 

Folkhälsoplanen diskuteras vid mötet. 

 

Folkhälsosamordnare Anders Degerman får i uppdrag att utifrån 

diskussionen och remissvaret förtydliga skrivningar i folkhälsoplanen. 

Årtalet på planen ändras till 2020-2023.  

 
Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet ger Folkhälsosamordnare Anders 

Degerman i uppdrag att utifrån diskussion och remissvar förtydliga 

skrivningar i folkhälsoplanen. 

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att årtalet på Folkhälsoplanen 

ändras till 2020-2023.  

 
Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 


