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§ 30 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet utser Jacob Käll (C) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 31 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, med tillägg av en informationspunkt om kultur sist på 

ärendelistan.  

 

Sammanfattning 

Jacob Käll önskar lägga till en informationspunkt om kultur.  

 

___________________ 
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§ 38 Dnr 2019/000256 821 

Inköp av 9-mannamål till Ceosvallen 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet bifaller Peter Högbergs yrkande om avslag på 

tjänsteskrivelsen. 

 

 

Sammanfattning 

På Ceosvallen finns idag en yta motsvarande 9 stycken 11-manna planer på 

naturgräs och en 11-mannaplan med konstgräs. Svenska fotbollsförbundet 

har utvecklat sitt system för ungdomsfotboll där förbundet gärna ser att 

fotbollsföreningar erbjuder spel på 9-mannaplan innan ungdomarna går upp 

och spelar på fullstora planer. Detta för att övergången ska bli enklare från 

ungdomsfotboll till seniorfotboll.  

 

Ärende  

Idag äger kommunen total 41 stycken mål som används på Ceosvallen. Vi 

äger ytterligare 19 stycken mål som är utplacerade på andra ställen i 

kommunen. Dessa 60 mål är i olika storlekar, fördelat på 11-manna, 7-

manna samt 5-manna. Däremot finns i dagsläget inga mål för spel på 9-

manna plan. Förbundet ställer idag inga krav på den storleken på mål, utan 

det går att nyttja de andra för spel på 9-manna plan. Det är dock med största 

sannolikhet en tidsfråga innan ett krav alternativt starkt önskemål kommer 

med tanke på att förbundet idag har med spel på 9-manna planer i sin 

utbildningstrappa.  

 

Bedömning  

Utvecklingsavdelningen tillsammans med Gatukontoret har gjort den 

gemensamma bedömningen att det finns ett behov att köpa in 4 stycken 9-

manna mål för att svara upp till förbundets önskade utveckling för 

ungdomsfotbollen.  

4 stycken mål skulle räcka i dagsläget för den ordinarie 

fotbollsverksamheten som spelas på Ceosvallen. 

 

Barnkonventionen 

Köper kommunen in 9-manna mål stöttar vi en sund utvecklingstrappa för 

fotbollsverksamheten som i sin tur gynnar ungdomarna med ett tänk utifrån 
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barnkonventionen och ger barnen möjlighet att spela fotboll med de 

förutsättningar som fotbollsförbundet bedömer vara lämpliga för den åldern.  

 

Finansiering 

Total kostnad för inköp av 4 stycken 9-manna mål uppgår till 50 000 kr. 

Utvecklingsavdelningen föreslår att finansiering sker ur oförutsedda medel. 

 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet förslår kommunstyrelsen att bevilja 50 

000 kr till inköp av 4 stycken 9-manna mål till Ceosvallen. 

 

2. Kultur- och fritidsutskottet föreslår att finansiering sker via 

oförutsedda medel 2019.  

 

Yrkanden 
Peter Högberg yrkar på avslag på tjänsteskrivelsens förslag.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 40 Dnr 2019/000253 821 

Reklamvepor på Vimmerby ishall 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bifalla Peter Högbergs yrkande om att 

remittera frågan om skyltning till Miljö- och byggnadsnämnden, utifrån 

gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. 

 

 

Sammanfattning 

Vimmerby Hockey vill sätta upp 3 stycken vepor på fasaden på Vimmerby 

kommuns ishall. Vimmerby Hockey skriver att detta är ett sätt att söka nya 

möjligheter för att få in intäkter till föreningen för att fortsatt kunna utveckla 

sin verksamhet.  

Utvecklingsavdelningen har kollat upp hur man använder sig av reklam i 

andra städer med kommunalt ägda ishallar, och i andra städer är det ofta 

föreningar handhar reklamplatser på fasaderna.  

 

Vimmerby Hockey kommer själva stå för kostnader såsom bygglov, 

infästning i fastigheten samt veporna. Vimmerby Hockey kommer innan 

uppsättning föra en dialog med Vimmerby kommuns fastighetsavdelning för 

att diskutera hur veporna sätts upp och genom dialogen med 

fastighetsavdelningen försäkrar vi oss om att det inte blir någon märkbar 

åverkan på fastigheten samt att dessa sätts upp på ett säkert sätt.  

                    

Bakgrund 

Vimmerby Hockey har kommit in med en förfrågan till Vimmerby kommun 

gällande reklam på ishallen med hänvisningen till Vimmerby hockeys och 

Vimmerby kommuns befintliga avtal.  

I avtalet står det följande under ”Reklam och skyltar”: 

”Skyltning på byggnaden får göras efter samråd med KoF. VH är skyldig att 

söka erhålla erforderliga tillstånd/bygglov.  

I sin skrivning framkommer det att föreningen i första hand vill titta på 

reklamplatser ut mot Lundgatan. Det handlar om 3 stycken vepor med en 

storlek på cirka 7 meter långa och 5-7 meter höga. Veporna fästs in i 

fastigheten via vajrar som håller dem uppe.  

 

Bedömning 
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Utvecklingsavdelningen har fört en diskussion med 

samhällsbyggnadsavdelningen som ansvarar för fastigheten och har gjort den 

gemensamma bedömningen att tillåta Vimmerby hockey att sätta upp 

reklamvepor ut mot Lundgatan.  

 

Vi har tagit barnkonventionen i beaktande och diskuterat denna 

tjänsteskrivelse ur barnperspektivet med Vimmerby kommuns 

folkhälsosamordnare Anders Degerman. Vi anser i samråd med varandra att 

all form av reklam kan ha en negativ påverkan på barn och unga och de ska 

undvika att vistas i omgivningar med tydliga reklambudskap. I detta fall kan 

vi se att fördelarna för barnen kan komma att bli större då detta påverkar 

Vimmerby Hockeys ekonomi som sedermera kommer att gynna Vimmerby 

Hockeys verksamhet och ge föreningen möjlighet att utvecklas. Vimmerby 

Hockey har en stor barn- och ungdomsverksamhet. 

 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att tillåta Vimmerby hockey att 

sätta upp 3 stycken reklamvepor med storlek 7x7 meter ut mot 

Lundgatan. 

 

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att kostnaden för detta bekostas 

helt av Vimmerby Hockey.  

 

Yrkande 
Peter Högberg yrkar på beslut om att remittera frågan om skyltning till 

Miljö- och byggnadsnämnden, utifrån gestaltningsprogrammet Vackra 

Vimmerby.  

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Utvecklingsavdelningen 

Samhällsbyggnadsavdelningen  

Vimmerby Hockey 

 

___________________ 
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§ 41 Dnr 2019/000258 805 

Skötselbidrag Vimmerby IF:s bollhall 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag 

att i bidragsutredningen inkludera frågan om skötselbidrag för 

hallar/bollhallar/konstgräsplaner. 

Därefter kommer Kultur- och fritidsutskottet ta upp frågan om Vimmerby IF 

är berättigade till ett stöd för driften och skötseln av sin bollhall. 

 

 

Sammanfattning 

Vimmerby IF byggde 2014 en egen inomhushall med konstgräs till sin 

fotbollsverksamhet. Marken arrenderar de av kommunen men uppförandet 

och driften av bollhallen har och bekostas helt av föreningen själva. 

Investeringskostnaden för bollhallen var totalt 4,1 miljoner kronor.   

 

Kommunen har ett högt tryck på både idrottshallar och fotbollsplaner runt 

om i kommunen. Störst tryck är det på konstgräset under vinterhalvåret när 

vi har 9 stycken olika fotbollsföreningar som ska fördelas tider på en och 

samma fotbollsplan. Sedan Vimmerby IF byggt sin egen hall har trycket på 

kommunens konstgräsplan lättats något.  

Vimmerby IF har nu inkommit med en ansökan om skötselbidrag för sin 

bollhall samt lyft detta vid ett möte. Befintligt bidragssystem håller på att ses 

över, men fungerar fram tills vi har ett nytt, enligt ett schablonsystem där en 

summa betalas ut per plan.  

 

Bedömning 

Då Vimmerby kommun generellt har brist på idrottsytor anser 

Utvecklingsavdelningen att kommunen bör stötta de föreningar som tar egna 

initiativ till att skapa nya aktivitetsytor likt Vimmerby IF gjort med 

bollhallen. Vi föreslår därför att Utvecklingsavdelningen får till uppdrag att 

räkna ut en schablonkostnad för en bollhall/konstgräsplan och därefter lyfta 

frågan till beslut i Kultur- och fritidsutskottet om Vimmerby IF är 

berättigade ett stöd för driften och skötseln av sin bollhall.  

 

Barnkonventionen 

Bollhallen bidrar till ytterligare en idrottsyta för barn och unga att få en aktiv 

fritid på i Vimmerby kommun.  
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Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag att 

räkna ut en schablonkostnad för en bollhall/konstgräsplan. Därefter kommer 

Kultur- och fritidsutskottet ta upp frågan om Vimmerby IF är berättigade till 

ett stöd för driften och skötseln av sin bollhall. 

 

Yrkande 
Flera av ledamöterna i Kultur- och fritidsutskottet yrkar på ett tillägg i 

beslutet om att frågan ska inkluderas i bidragsutredningen samt omfatta även 

andra typer av hallar.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 


