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§ 107 Dnr 2019/000019 101 

Val av protokolljusterare 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

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

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 108 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. Under punkten Övrigt kommer Vimmerby berättar tas upp.  

 

___________________ 
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§ 113 Dnr 2019/000047 00 

Utvecklingsavdelningen informerar 2019 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att Jacob Käll (C) utses att delta 

vid invigningen av Barnkonventionsrundan vid Djursdalarundan 25 

oktober.  

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att Ola Gustafsson (KD) och 

Peter Högberg (S) utses att delta vid invigningen av 

Barnkonventionsrundan vid VOK-spåret 25 oktober.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens möte informerar utvecklingschef Thomas Svärd om 

Utvecklingsavdelningens verksamhet.  

 

Utvecklingsavdelningen ska träffa representanter för Eksjö kommun 21 

oktober i Bullerbyn, för att diskutera mötesplatser. 

 

Thomas Svärd informerar om Barnkonventionsdagen 20 november på Astrid 

Lindgrens Näs. Jacob Käll är utsedd av kommunstyrelsen att delta. 

 

Fredag 25 oktober invigs Barnkonventionsrundorna i Djursdala och 

Vimmerby. På morgonen invigs Barnkonventionsrundan vid Djursdala 

rundan och på eftermiddagens är det invigning vid VOK-spåret i Vimmerby. 

Vid dagens möte utses Jacob Käll (C) att delta vid invigningen i Djursdala. 

Ola Gustafsson (KD) och Peter Högberg (S) utses att delta vid invigningen 

vid VOK-spåret.  

 

Thomas Svärd tar upp senaste mötet med BRÅ. Anmälningarna om 

skadegörelse har ökat från 66 till 92 i år jämfört med förra året. Mötet 

diskuterar frågan. 

 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att Jacob Käll (C) utses att delta 

vid invigningen av Barnkonventionsrundan vid Djursdalarundan 25 

oktober.  
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2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att Ola Gustafsson (KD) och 

Peter Högberg (S) utses att delta vid invigningen av 

Barnkonventionsrundan vid VOK-spåret 25 oktober.  

 

___________________ 
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§ 115 Dnr 2019/000506 805 

Samverkansfonden, ansökan Vimmerbyortens 
ryttarförening 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar bevilja Vimmerbyortens Ryttarförenings 

ansökan med 45 000 kr ur Samverkansfonden, med inriktning verksamhet 

för personer med fysiska och psykiska funktionsvariationer.  

 

Sammanfattning 

Vimmerbyortens Ryttarförening har inkommit med en ansökan ur 

Samverkansfonden för att kunna erbjuda personer med fysiska och psykiska 

funktionsvariationer ridning.  

 

Vimmerbyortens Ryttarförening skriver i sin ansökan att de ser ett ökat 

behov att kunna erbjuda ridning till den här målgruppen och att de sett de 

positiva effekterna som det ofta har på dessa personers välbefinnande.  

 

Föreningen har tidigare arbetat med målgruppen men har då själva fått 

subventionera priser kraftigt samtidigt som de ser ett behov och en 

utvecklingspotential till att kunna nå fler. Verksamheten är kostsam då det 

ställer krav både på hästarna som används som måste vara trygga, samt att 

personalen har rätt kunskap som ska leda tillfällena.  

Målsättningen med projektet är att nå 15 stycken ridande i veckan under 

perioden 2019-11-01 - 2020-12-31. 

 

Barnkonventionen 

Utefter barnkonventionen och artikel 31 så har alla barn och unga rätt till 

vila, lek och fritid där ryttarföreningens ansökan öppnar möjligheten för att 

barn och unga med funktionsvariationer ska kunna testa på ridning och att 

umgås med djur som ofta har en positiv inverkan på den här målgruppen.  

 

Bedömning 

Utvecklingsavdelningen anser att projektet ligger i linje med 

Samverkansfonden. Då vi av erfarenheter vet att det finns utmaningar i att nå 

ut till målgruppen så föreslår Utvecklingsavdelningen att bevilja 

Vimmerbyortens ryttarförening ett mindre bidrag, sett till deras totala 

ansökningssumma. Detta för att ge föreningen möjlighet att starta upp 

verksamheten och se hur många personer som går att nå. Visar det sig att 
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projektet slår väl ut så ser vi gärna att föreningen inkommer med en ny 

ansökan om de vill förlänga och utveckla projektet.  

 

Vi ser gärna också att föreningen ser över möjligheten att hitta 

medfinansiärer på fler håll då denna typ av verksamhet uppmuntras från 

anda möjliga bidragsgivare.  

 

Utvecklingsavdelningen föreslår att bevilja Vimmerbyortens Ryttarförening 

45 000 kr för att starta upp verksamheten och nyttja dessa medel så många 

veckor som det täcker, beroende på antal deltagare. 

 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar bevilja Vimmerbyortens Ryttarförenings 

ansökan med 45 000 kr ur Samverkansfonden, med inriktning verksamhet 

för personer med fysiska och psykiska funktionsvariationer.  

 

___________________ 
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§ 119 Dnr 2019/000253 821 

Reklamvepor på Vimmerby ishall 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag 

att ta fram förslag på avtal som överensstämmer med remissvaret från 

stadsarkitekt Sara Dolk.  

 

Sammanfattning 

Remissvar har inkommit från stadsarkitekt Sara Dolk, i ärendet om 

reklamvepor på Vimmerby ishall, ur Vackra Vimmerbys perspektiv. Enligt 

tjänsteskrivelsen möter reklamen inget hinder så länge den följer vissa 

riktlinjer och inte har för mycket text. Fritidssamordnare Anton Palmér har 

även pratat med trafikingenjören Maria Åkerö hur hon ser på frågan. 

Trafikingenjör Maria Åkerö instämmer i det stadsarkitekten skrivit och 

kommer behandla frågan vid ansökan om bygglov kring veporna när det 

kommer in. 

 

Frågan om avtal kring reklamen likt pylonen på Ceos kom mer upp vid 

mötet. I det nuvarande avtalet när det ska göras om så kommer 

reklamdelarna lyftas ut och bilda ett eget avtal. Avtalet för reklam ska 

förslagsvis gälla ett år.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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.  
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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 

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 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge Utvecklingsavdelningen i uppdrag 

att ta fram förslag på avtal som överensstämmer med remissvaret från 

stadsarkitekt Sara Dolk.  

__________________ 

 


