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§ 93 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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§ 94 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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§ 96 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingschefen och administrativa chefen i 

uppdrag att vid nästa utskottsmöte presentera ett förslag på 

uppdragsbeskrivning till en utredning av en ny kulturstrategi.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte informerar utvecklingschef Thomas Svärd om 

Utvecklingsavdelningens verksamhet.  

 

Kulturskolan har tillförordnad chef, folkhälsosamordnare Anders Degerman. 

Förordnandet går ut 31 december. Hur ska Kulturskolan organiseras? Ska det 

tillsättas ny verksamhetschef?  

 

Mötet diskuterar kulturskolan och hur man kan främja kulturen i kommunen.  

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingschefen och administrativa chefen i 

uppdrag att vid nästa utskottsmöte presentera ett förslag på 

uppdragsbeskrivning till en utredning av en ny kulturstrategi.  

___________________ 
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§ 97 Dnr 2019/000462 860 

Talent coach 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingschefen i uppdrag att se över 

möjlig finansiering för att Vimmerby kommun ska kunna ansluta till Talent 

Coach.  

 

Anmälan om jäv 

Peter Högberg (S) lämnar mötet på grund av jäv.     

 

Sammanfattning 

Talentcoach startade 2011 som ett projekt under Länsmusiken i Kalmar Län. 

Redan från början var tanken att man ville ge musikutövare i regionen en 

möjlighet att utveckla sitt artisteri och musicerande samtidigt som man blev 

introducerad för ett professionellt nätverk (regionalt, nationellt och när man 

är mogen också internationellt) vilket skulle möjliggöra att man inte 

tvingades flytta till storstäder eller annorstädes. Detta har i princip varit legio 

under många år då många av våra mest lovande artister och musiker har 

försvunnit från vår region för att kunna bygga en karriär och förtjäna sitt 

levebröd. Detta då för att man helt enkelt inte haft utvecklingsmöjligheterna i 

närområdet.  

 

Tidigt fanns också tanken att Talentcoach var lika mycket en 

näringslivssatsning som en musiksatsning där man uppmuntrade deltagande 

musikutövare att starta företag. Samtidigt gav man verktygen för att lyckas 

med, mentorer och kunskap, om hur man praktiskt sköter ett företag. Detta 

ger också möjlighet till en slags skatteväxling där de pengar som investeras 

också kommer tillbaka i form av en utökad skattebas inom kultursektorn. 

Här finns idag ett stort antal lyckade exempel man kan ge från Talentcoach 

många samarbeten som Mollie Minott, Dimpker Brothers, Elin Namnieks, 

Miss Sister, Adée och ett flertal andra som just startat företag och lever på 

sin musik helt eller delvis.  

 

Från 2018, är Talentcoach inte längre endast ett projekt inom Länsmusiken 

utan ett fast program där man fortsatt jobbar utifrån hela länets 
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kulturutveckling. Här finns dock möjligheten för enskilda kommuner att 

satsa och då bland annat, bli medlem under tre år. 

 

Som ovan nämnts har man som kommun möjlighet att mer aktivt bidra för 

att ge de musikutövare som finns lokalt ytterligare stöd. Detta stöd beräknas 

utifrån kommunens invånarantal och är då 3 kr/kommuninvånare. För detta, 

lyfter Talentcoach några av den aktuell kommuns musikutövare som får 

tillgång till det kunnande, ekonomiska stöd och det nätverk som Talentcoach 

levererar.  

 

Varje deltagare får här också en individuell utvecklingsplan beroende var 

denne befinner sig. Dessutom erbjuder Talentcoach även kommunen 2 

stycken spelframträdanden av några av Talentcoach akter utan extra kostnad. 

Då en Talentcoach grundvärderingar är ”hållbar artistutveckling” har vi sett 

att man behöver arbeta stegvis och strategiskt för att nå långtgående resultat. 

Vi tror, och är övertygade om, att en levande kulturscen påverkar vår region 

på ett flertal sätt. Här följer några; 

 

Skatteintäkter: när nya företag skapas får vi en bredare skattebas 

Attraktionskraft: ett rikt utbud av event ger kommun- och regioninvånare 

naturligt ökad attraktionskraft 

Mediabevakning: genom nätverk, framträdande och framgångar syns man 

både i och utanför regionen 

Jämställdhet: Vi har sedan starten ett starkt jämställdhetsfokus där lika 

många tjejer som killar ska vara representerade i verksamheten.  

Närliggande branscher: Med starka lokala artister får hotell, restauranger, 

besöksnäringen i stort, PR firmor och tekniska leverantörer etc. ökad 

beläggning  

 

Barnkonventionen  

Barnkonventionen artikel 31: Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till 

vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt att 

fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i 

det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av 

lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt 

till rekreations och fritidsverksamhet. 

 

Barnkonventionen artikel 6: Konventionsstaterna erkänner varje barns 

inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin 

förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. 
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Finansiering 

Vimmerby kommun tecknar ett medlemskap i Talentcoach och betalar 3 

kronor per innevånare och år för detta. I skrivande stund har kommunen 15 

744 innevånare vilket gör en årlig kostnad på 47 232 kronor.  

 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att söka 

medlemskap, som gäller i tre år, i Talentcoach mellan 2020-2022. 

Medlemskapet kostar 3 kronor per innevånare och skulle enligt 

siffror i skrivande stund innebära 47 232 kronor/årligen. 

2. Kultur- och fritidsutskottet föreslår att finansiering sker via att detta 

läggs till i budget för 2020 och till 2022. Därefter en utredning om 

mål och resultat.  

 

Nytt förslag: Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingschefen i uppdrag att 

se över möjlig finansiering för att Vimmerby kommun ska kunna ansluta till 

Talent Coach.  

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen  

Ekonomiavdelningen 

 

___________________ 
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§ 102 Dnr 2019/000468 820 

Vimmerby Mötesplatser 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingschefen i uppdrag att ta fram 

förslag på finansiering av mötesutvecklarens tjänst.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte informeras Kultur- och fritidsutskottet om Vimmerby 

mötesplatser. Fritidssamordnare Mirja Holgersson och folkhälsosamordnare 

Anders Degerman redogör för ärendet. 

 

I september i år har vår första mötesplats, Mötesplats Bullerbyn, 5-års 

jubileum. I början av året anställdes John Karlsson som 

Mötesplatsutvecklare på 50 % vilket har utvecklat konceptet samt startat upp 

ytterligare en mötesplats i kommunen och där utvecklingspotentialen är stor 

för ännu fler.  

 

Ärendet 

2018-12-04 fattades ett inriktningsbeslut av kommunstyrelsen om att 

Vimmerby kommun ska arbeta utifrån konceptet med Vimmerby 

Mötesplatser. Det tillsattes även medel för att anställa en projektanställd 

samordnare och utvecklare på 50 % fram till årsskiftet 2019/2020.  

 

Nuläge 

Idag har vi 5 mötesplatser igång med potential att starta upp ytterligare 2-3 

stycken ganska omgående, som då också finns beläget i våra tätorter och inte 

enbart i Vimmerby. Kort beskrivning av respektive mötesplats som är igång:  

 

Mötesplats Bullerbyn: Personalen här arbetar med boendeservice, 

cykeluthyrning och fritidsverksamhet för områdets barn och ungdomar samt 

enklare fikaförsäljning. Personalen hjälper också till som rastvakter på Astrid 

Lindgrens skola på förmiddagarna. Bjuder in till informationsträffar med 

samhällsnyttig information ex. polis, vårdcentral, socialen med mera. 

Mötesplatsen är också ett nav i Bullerbydagen. 

 

Mötesplats CEOS: Drivs av Vimmerby IF, som varit med sedan starten av 

Vimmerby Mötesplatser. Som anställd här hjälper du föreningen med deras 

dagliga verksamhet, vilket kan omfatta tillagning av fika för 
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eftermiddagsverksamhet för barn och unga, lokalvård men också hjälpa till 

och stötta ungdomsledarna i deras arbete. 

 

Mötesplats Erikshjälpen: I samverkan med Erikshjälpen driver 

mötesplatspersonalen kaféverksamhet samt hjälper till under Erikshjälpens 

ordinarie öppettider.  

 

Mötesplats Focus: Mötesplats Focus är vår reception på Focushuset, där 

arbetsuppgifter är typiskt receptionsarbete, men även att hjälpa till som vakt 

när eleverna har prov. Fungerar som en informationskanal för våra andra 

mötesplatser.  

 

Mötesplats Fabriken: Kommunens allaktivitetshus som bedriver 

ungdomsgård men där även det nystartade Sport- och fritidsbiblioteket 

kommer vara en del i arbetet för placerade deltagare inom Vimmerby 

mötesplatser.   

 

Framtid och konsekvenser  

Under de 10 månader som mötesplatsutvecklaren har funnits på plats har det 

hänt mycket. Han har tillsammans med styrgruppen plockat fram bifogade 

dokument för att strukturera och organisera så att det blir en tydlig 

rollfördelning i konceptet samt skapat sig ett brett kontaktnät för framtida 

potentiella mötesplatser och samverkansparter. Nedan listas ett axplock av 

mötesplatsutvecklarens arbete och vad han gjort hittills: 

 

 Spindel i nätet funktion och samordnar arbetet på och mellan de olika 

mötesplatserna  

 Har ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten för att 

tillsammans placera och finna arbetsuppgifter för nya deltagare in i 

konceptet 

 Schemaläggning på våra i dagsläget 11 anställda  

 Kontakter med aktörer som på ett eller annat sätt samverkar med 

Vimmerby mötesplatser  

 Tagit fram dokument och rutiner för att säkra upp organisationen och 

strukturen för konceptet  

 Startat upp Mötesplats Erikshjälpen/Mat och Kultur, och har fler på 

gång  

 Vägleder och stöttar de anställda på mötesplatserna tillsammans med 

handläggarna på AME  

 Sökt projektmedel via Länsstyrelsen för att kunna utveckla mat och 

kultur inom konceptet och fått medel beviljat under hösten 2019   
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Mötesplatsutvecklarens roll har varit avgörande för konceptets utveckling 

och för att kunna samordna och driva arbetet framåt tillsammans med 

kollegor på Utvecklingsavdelningen och andra avdelningar inom kommunen.  

 

Vid årsskiftet går mötesplatsutvecklarens anställning ut och 

Utvecklingsavdelningen har äskat om utökad budget för att få behålla 

tjänsten och även för att eventuellt växla upp tjänsten från deltid till 100 %. 

Vi ser ett stort behov av en samordnare om konceptet ska kunna leva vidare. 

Vi har fram till nu drivit projektet framgångsrikt inom befintlig budget och 

utan direkt personella resurser, men där det allt eftersom konceptet 

utvecklats och blivit mer vedertaget varit svårt att hålla kvalitén uppe bland 

många andra uppgifter och områden som kräver tid och medel. 

 

Utvecklingsavdelningen ser därför ingen möjlighet att driva vidare projektet 

efter årsskiftet om vi inte har någon möjlighet att få behålla en 

mötesplatsutvecklare.  

 

Konsekvenserna därefter blir således att säga upp befintliga anställningar på 

våra mötesplatser samt stänga ner dem. Eventuellt kan det gå att rådda i 

Mötesplats Bullerbyn på befintliga resurser men det är också det vi ser är 

rimligt att mäkta med.   

 

Vi förlorar ett upparbetat framgångsrikt koncept när det kommer till service 

ut till våra medborgare och ett tänkbart led framåt i utvecklandet av SLUS:en 

i kommunen och utvecklingen av våra tätorter.  

 

AME får söka sig till andra aktörer dit de kan placera sina deltagare, där vi 

idag ser Mötesplatserna som en bra språngbräda för de som står längre från 

arbetsmarknaden då det går att anpassa arbetsuppgifter och upplägg på ett 

mycket flexibelt vis. Dessa värden är några av de som drivit befintliga 

resurser i arbetet att försöka behålla konceptet levande då vi ser den stora 

samhällsnyttan som det gör.  

 

Arbetsmarknadsenheten som har en fundamental roll i konceptet har punktat 

ner hur de ser på konsekvenserna om projektet inte har möjlighet att fortleva: 

 Målgruppen som inte är redo för öppna arbetsmarknaden är stor och 

det blir mycket svårare att hitta passande platser för dessa individer.  

 Mötesplatserna som lämplig plats att träna svenska språket på går 

förlorad.  

 Tillgängligheten att få en plats som är i närheten där man bor. En del 

har både fysiska o psykiska begränsningar och har svårt att ta sig till 

ett arbete med längre avstånd. 
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 Målgruppen/den anställda har försörjningsstöd som ersättning och 

utan mötesplatserna blir perioden med försörjningsstöd längre. 

 Utan mötesplats Bullerbyn kan otryggheten i bostadsområdet öka. 

Skäl att starta mötesplatser på andra orter! 

 Servicen till kommuninnevånare försvinner.  

 Utrikesfödda får representera Vimmerby kommun i mötet med 

allmänheten i nuläget, en möjlighet som kan gå förlorad utan VMP. 

 Personer med behov av andra språkkunskaper får inte rätt 

hjälp/service. 

 Samverkan försvinner med olika aktörer som räddningstjänst, 

Vimarhem, polis, skola, vården som med hjälp av mötesplats 

Bullerbyn finns på plats för dialog med boende i bostadsområdet 

några gånger om året.  

 Effekten av minskade interna spänningar mellan de olika kulturerna 

går förlorad. 

 Mötesplatskonceptet gynnar till samverkan, ett nav mellan kommun, 

föreningar, civilsamhälle, möjlighet till medborgardialog vilket blir 

ett stor tapp om konceptet försvinner. 

 Det finns behov av att utveckla nya mötesplatser, för grupper som 

inte har ett bra sammanhang idag, ex för kvinnor. Där befintlig 

personal på våra avdelningar inte har resurser att göra inom befintliga 

ramar.  

 Mötesplats Focushuset, en reception som skapar trygghet och kan ge 

bra information som hjälper besökare, elever och ger personal 

arbetsro. Utan mötesplatsen där får personalen på lärcenter ge 

motsvarande service. 

 Positiva effekter för hälsan kan gå förlorade då mötesplatser ger 

människor chansen att få vara i ett sammanhang. 

 Möjligheten till aktiviteter för barnen i sitt närområde kan gå 

förlorade. 

 Möjligheten att vara en sluss vidare till Fabriken går förlorade. 

 Samverkan mellan mötesplats och skola blir sämre där man idag kan 

lyfta problem och slå larm tidigt och samverka.  

 

 

 

Finansiering 

Äskande om medel i budgetprocessen till en mötesplatstutvecklare på heltid 

med start 2020.  
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Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingschefen i uppdrag att ta fram 

förslag på finansiering av mötesutvecklarens tjänst.  

 

___________________ 
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§ 103 Dnr 2019/000490 803 

Folkhälsoplan 2019-2023 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att folkhälsoplanen skickas ut på remiss 

till partigrupperna. Svar på remissen ska senast inkomma 15 november, för 

att sedan tas upp på kultur- och fritidsutskottets möte 26 november.  

 

Sammanfattning 

Vimmerby kommuns folkhälsoplan 2015-2018 ska revideras och en ny ska 

antas. En arbetsgrupp med representation från flera förvaltningar har träffats 

för att skriva fram förslag om ny Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 

2019-2023. Arbetsgruppen har bestått av; 

Anders Degerman utvecklingsavdelningen (sammankallande) 

Anja Persson, utvecklingsavdelningen 

Joakim Svensson, samhällsbyggnadsavdelningen 

Ing-Marie Lagergren, barn- och utbildningsförvaltningen 

Arvid Lindblad, miljö-och byggnadsförvaltningen  

Martin Ek, socialförvaltningen 

 

Folkhälsoplanen har inte varit ute på remiss! 

 

Folkhälsoplanen är uppdelad i följande områden 

1. Levnadsvillkor 

2. Barnkonventionen 

3. ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) 

4. Brottsförebyggande 

5. Ungdomspolitik 

 

Vimmerby kommun prioriterar en god och jämlik hälsa för alla invånare. Vi 

ser att våra utvalda folkhälsopolitiska områden (levnadsvillkor, 

barnkonvention, ANDTS, brottsförebyggande och ungdomspoitik) hör ihop 

och tillsammans ger förutsättningar för ett hälsosamt liv. För att få optimalt 

genomslag ska dessa områden genomsyras och analyseras utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv och barnperspektiv. Områdena har dessutom starka 

kopplingar till hållbarhetsarbetet via FN:s globala mål Agenda 2030.  

  

Beaktande av Barnkonventionen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Folkhälsoplanen innehåller ett kapitel om barnkonventionen med mål om 

Vimmerby kommuns arbete med barnets rättigheter. Barnets rättigheter är 

även en av två tvärsektoriella principer (jämställdhet är den andra) som 

genomsyrar planens samtliga områden. 

  

Finansiering 

Övervägande delen av Folkhälsoplanen 2019-2023 finansieras inom 

ordinarie verksamhet och befintlig budget.  

En kostnad tillkommer dock för den föreslagna satsningen på föräldrastöd 

och metoder för föräldrastöd. Organisering samt omfattning av ett 

föräldrastöd bör utredas.  

En möjlig kostnad kan det också finnas i den föreslagna årliga konferensen 

om psykisk hälsa, målet är dock att den är självfinansierad.  

 

Förslag till beslut 

Kultur-och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Folkhälsoplan för Vimmerby kommun 2019-

2023. 

 

Nytt förslag till beslut: Kultur- och fritidsutskottet beslutar att 

folkhälsoplanen skickas ut på remiss till partigrupperna. Svar på remissen 

ska senast inkomma 15 november, för att sedan tas upp på kultur- och 

fritidsutskottets möte 26 november.  

 

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

 

___________________ 

 


