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§ 80  2022/10 Id  
 

Val av protokolljusterare år 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet utser Sandra Carlsson (C) att, tillsammans med ordförande, justera dagens 
protokoll. 
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§ 84  2020/51 Id  
 

Nationaldagen på turné. 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att tilldela 2023 års Nationaldagsfirande till Södra Vi 
hembygdsförening. Beslutet innebär att Södra Vi hembygdsförening tillsammans med Fabriken ansvarar 
för Vimmerby kommuns officiella nationaldagsfirande i Brunnsparken.  
 

Sammanfattning 
Bakgrund  
År 2020 beslutades om att Vimmerby kommuns officiella nationaldagsfirande skulle “ut på turné” vilket 
innebär att kommunens tätorter får turas om att arrangera nationaldagen tillsammans med Fabriken. 
Pandemin (covid -19) kom dock i vägen och det första firandet genomfördes först 2022 med Frödinge 
bygdegårdsförening som värd. 
 
Analys av förslagets konsekvenser 
Nationaldagen är en viktig arena för att belysa barnets rättigheter i Vimmerby kommun. Arrangörerna 
av nationaldagen (Södra Vi hembygdsförening och Fabriken) ska göra sitt yttersta för att en av 
nationaldagens talare ska vara barn/ungdom.  
Det är viktigt att trycka på att det är det officiella nationaldagsfirandet i Vimmerby kommun. 
 
Resurser och finansiering 
Medel för firandet av nationaldagen finns i Fabrikens ordinarie budget 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att tilldela 2023 års Nationaldagsfirande till Södra Vi 
hembygdsförening. Beslutet innebär att Södra Vi hembygdsförening tillsammans med Fabriken ansvarar 
för Vimmerby kommuns officiella nationaldagsfirande i Brunnsparken. 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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§ 86  2018/353 Id  
 

Arena Ceos 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut  
Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att i samråd med fastighetskontoret 
utreda kostnaden för ytterligare två omklädningsrum samt förrådsmöjligheter på Ceos.   
 
 

Sammanfattning 
Bakgrund  
Arenan som helhet har gjorts i etapper utifrån en åtgärdslista som upprättades 2019. Det som återstår på 
listan vid dagens datum är större insatser som går att koppla till vilken politiskt viljeinriktning som finns 
för arenan. Behov finns bl.a. av fler omklädningsrum, förrådsmöjligheter och klubbhus. Hösten 2021 
lyftes åtgärdslistan med motiv att komma i hamn med en färdig arena. En grupp tillsattes med politiker 
som arbetat med frågan och där bland annat besök gjorts på anläggningen tillsammans med 
representanter från Vimmerby IF. 
 
Aktuell situation 
Inhämtade uppgifter 
Ola Gustafsson (KD) har under 2021/2022 haft en politisk arbetsgrupp som har haft till att uppgift ta 
fram en politisk inriktning för det fortsatta arbetet. Nuvarande majoritet har ambitionen att få till två 
omklädningsrum och förrådsmöjlighet, men inte klubblokal. Majoriteten ser att det kan bli svårt att från 
kommunen gå in med 30 % vid byggnation av klubblokal på grund av ekonomin.  
 
Bedömning 
Utvecklingsavdelningen ser att det är av vikt att komma framåt i frågan för att få ett avslut på en process 
från byggstart till färdig arena.  
 
Utifrån viljeinriktning från nuvarande majoritet föreslår utvecklingsavdelningen att uppdrag ges att 
utreda kostnaden för ytterligare två omklädningsrum samt förrådsmöjligheter på Ceos. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att i samråd med fastighetskontoret 
utreda kostnaden för ytterligare två omklädningsrum samt förrådsmöjligheter på Ceos.  
 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Samhällsbyggnadsavdelningen
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§ 89  2022/88 Id  
 

Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet 2022 
 

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 

 
Datum under 2023 är ännu inte fastställda.  
 
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 2022-11-07. 
 
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 2022-10-03. Korta beskrivningar ska göras av effekter och lärdomar av avslutade 
uppdragen. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet till och med 
2022-11-07. DNR 2022/88, id 254219. 

 Status för uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet till och med 2022-11-07. DNR 2022/88, 
id 254220. 

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppföljningen av givna uppdrag. 
 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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