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Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(13) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-12 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 12 februari 2019 kl 13:00 – 17:10 

Ajournering: 14:54 – 15:05 

Beslutande Ledamöter 
Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Peter  Högberg (S), 1:e vice ordförande 
Jakob Käll (C) 

 

 Ersättare 
Eva Svensson (C) 

 

Övriga närvarande Thomas Svärd, utvecklingschef 
Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef 
Mirja Holgersson, fritidssamordnare 
Anton Palmér, fritidssamordnare 
Rebecca Adolfsson, projektledare 
Anna Olausson, kultursamordnare/sekreterare 

 

Protokolljusterare Peter Högberg (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2019-02-18 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-10 

 Anna Olausson  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson (KD)  

Protokolljusterare 

  

 Peter Högberg (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-02-12 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-18 Datum då anslaget tas ned 2019-03-11 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 [Sekreterare]   
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§ 2 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet utser Peter Högberg (S) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 5 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger Utvecklingsavdelningen i uppdrag att se över 

framtida möjligheter för en hållbar drift av Ryttargården. I uppdraget ingår 

att se över hur driften kan jämställas med andra kommunala anläggningarna, 

som Ceos, Vimmerby ishall och idrottshallarna. Utvecklingsavdelningen ska 

återkomma med tidsplan.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte deltar fritidsamordnarna Mirja Holgersson och Anton 

Palmér med information kring kommande fritidsfrågor och hur man ska gå 

vidare i arbetet: 

 

Traktor på Ryttargården: Vimmerbyortens Ryttarförening är i behov av en 

traktor eller annan typ av hjälp till verksamheten. Kultur- och fritidsutskottet 

diskuterar frågan. Tidigare har det varit på gång att kommunen skulle vara 

behjälplig med vaktmästare som finns på Ceos och i Vimmerby ishall. 

Ryttargården är kommunalt ägd och ett större helhetsgrepp behöver tas om 

fastigheten och verksamheten. Utvecklingschef Thomas Svärd föreslår besök 

på anläggningen för att synliggöra problemen för Kultur- och 

fritidsutskottets ledamöter. Fritidssamordnarna Mirja Holgersson och Anton 

Palmér föreslår att kommunen stödjer verksamheten på Ryttargården genom 

hjälp via samhällsbyggnadsavdelningen.  

 

Vimmerby Tennisklubb, köp av kommunal mark: Vimmerby Tennisklubb 

behöver lån och bidrag för byggande av en padelbana. För att kunna göra 

detta behöver Vimmerby Tennisklubb nyttjanderätt i 10 år för att kunna ta 

lån. Vimmerby Tennisklubben har även lämnat in önskemål om att få köpa 

marken som tennishallen stå på. Uppdrag har redan tilldelats 

Utvecklingsavdelningen att utreda frågan om marken. Vid Kultur- och 

fritidsutskottets möte nämns att det kan vara en möjlighet till arrende likt det 

Södra Vi IF har. 

 

Kommande skrivelse om motionsspår: Motionsspåret i Vimmerby på 5 

kilometer går till stora delar på privat mark där stängsel har satts upp. 

Fritidssamordnare Anton Palmér har tittat på möjligheter att dra om delar av 

spåret för att det ska ligga på kommunal mark. Han har även tittat på 

belysningsarmaturerna som behöver bytas från kvicksilver till ledlampor.   



 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 8(13) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Gullringens simhall, statusuppdatering: Kommunstyrelsen har beviljat 

Gullringens Simhall ekonomisk förening 1 540 000 kr i stöd. Föreningen får 

också stöd via Arbetsmarknadsenheten med personal som stöttar upp i 

simhallen. Situationen är tuff för föreningen och idag får Gullringens 

Simhall ekonomisk förening 550 000 kr till verksamhet och drift samt 

simskola för kommunens skolelever. Utöver det tillkommer 25 000 kr för 

sommarsimskola. Föreningen önskar mer ekonomiskt stöd. Kommunen 

måste ordna med simundervisning enligt läroplanen, därför är simhallen i 

Gullringen viktig. Hagadals simhall i Hultsfred kan inte ta emot Vimmerby 

kommuns skolelever för simundervisning. 

 

Bullerby Cup 2019: Arbetet med förberedelser inför sommarens Bullerby 

Cup är igång. 185 lag är redan anmälda. Nyhet för i år är att lag med 13-14-

åringar får anmäla sig. Boendemöjligheter håller på att undersökas då flera 

fastigheter som tidigare nyttjades till detta är under renovering. 

 

      

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 
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§ 6 Dnr 2019/000115 817 

Stjärnevikskollo 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet bifaller Södra Vi IF:s förslag enligt föreningens 

skrivelse.  

 

Sammanfattning 

Fritidssamordnare Anton Palmér informerar om den skrivelse Södra Vi IF 

inkommit med till kommunen som rör Stjärnevikskollot 2019. Föreningen 

anhåller om att kommunen liksom tidigare år; 

 

1. Ställer badplatsen Stjärnevik och "huset" till deras förfogande. 

2. Att badbryggorna, en container för skräp, en vattencontainer och två 

fotbollsmål är på plats. 

3. Att föreningen får låna kanoter och en hjärtstartare. 

 

För att klara av att genomföra Stjärnevikskollot kommer Södra Vi IF även 

ansöka om feriearbete, genom kommunen, för 10 ungdomar.  

      

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Södra Vi IF 

 

___________________ 
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§ 8 Dnr 2018/000047 046 

Ansökan Samverkansfonden - Kulturskolans 
elevförening 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet avslår ansökan med hänvisning till att den inte 

uppfyller kriterierna i Samverkansfonden.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte diskuteras den ansökan Kulturskolans elevförening skickat 

in till Samverkansfonden. 

 

Ansökan stämmer inte överens med Samverkansfondens kriterier.  

      

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Kulturskolans Elevförening 

 

___________________ 

 


