
Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsutskottet 

Datum  
2021-03-29 

 

 
Plats och tid Sevederummet/Zoom, måndagen den 29 mars 2021 kl. 13:00-15:35 

 
Ajournering för fika: 14:26-14:40 
 

Beslutande Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Peter Högberg (S), 1:e vice ordförande,  
via Zoom 
Sandra Carlsson (C), via Zoom 
 
 
 

 

Inte tjänstgörande 
ersättare 

Marie Nicholson (M), via Zoom 
 

Övriga närvarande Anna Erlandsson Karlsson, via Zoom 
Thomas Svärd, via Zoom 
Mirja Holgersson, via Zoom 
Anton Palmér, via Zoom 
Anna Olausson 
 
 

Paragrafer 23-35 

Sekreterare Anna Olausson 

Protokolljusterare Peter Högberg (S) 
 Justering sker genom digital signering. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-03-29 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-06 Datum då anslaget tas ned 2021-04-28 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 

Sekreterare Anna Olausson 
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§ 24  2021/5 Id  
 

Val av protokollsjusterare kultur- och fritidsutskottet 2021 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser Peter Högberg (S) att, tillsammans med ordförande, 
justera dagens protokoll. 
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§ 25  2021/6 Id  
 

Godkännande av ärendelistan vid kultur- och fritidsutskottet 2021 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner ärendelistan för dagens 
sammanträde. 
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§ 29  2021/161 Id  
 

Återanvända kommunens konstgräs vid bytet på Ceosvallen 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att: 

1. Återanvända delar av den gamla konstgräsmattan till områden inne på Arena 
Ceos till att skapa en uppvärmningsyta samt eventuellt förbättring på allmänna 
ytor.  
 

2. Inte återanvända konstgräsmattan på andra platser i kommunen. 
 

 

Sammanfattning 
Bakgrund  
Under våren 2021 beviljades investeringsmedel till att byta den 10 år gamla 
konstgräsmatta på Arena Ceos. I arbetet med att ta fram underlag för upphandling av en 
ny har diskussioner även förts vad som ska göras med den gamla mattan. Här finns det 
två alternativ; att skicka mattan på deponi där den antingen blir till energiåtervinning 
eller tas om hand och materialåtervinns, alternativt återanvända matta på andra ytor i 
kommunen.  
 
Utvecklingsavdelningen har i omgångar fått in önskemål och förfrågningar om den 
gamla mattan skulle kunna återanvändas till nya attraktiva ytor för fysisk aktivitet, dels 
på befintlig anläggning, dels på ytor på skolgård eller skänkas vidare till någon 
förening.  
 
Då debatten om konstgräsplaner har varit ganska omfattande under de senaste åren, 
samt att mycket arbete har lagts kring miljö och hantering av mikroplaster på befintlig 
plan, vill utvecklingsavdelningen tillsammans med politiken besluta vad som ska göras 
med den gamla mattan.  
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2020-09-21 antog kommunfullmäktige §96 en policy för hållbar utveckling som miljö- 
och byggnadsnämnden tagit fram. Där i står det att inför beslut av principiell art, 
budgetbeslut samt investeringsbeslut överstigande taket för direktupphandling ska en 
analys göras av huruvida beslutet stärker arbetet för hållbar utveckling, är neutral utifrån 
detta eller motverkar sådan ansträngning. 

 
Aktuell situation 
Efter dialog med såväl leverantör av konstgräs samt tjänstepersoner på kommunens 
miljö- och byggnadsavdelning har följande slutsatser gjorts: 
 
Fördelar  

 Att återanvända den gamla mattan på nya ytor i kommunen skulle kunna skapa 
attraktivare områden som bjuder in till lek och fysisk aktivitet. 

 Återanvändande av matta skulle även kunna skapa tilltalande estetiska ytor ex. 
runt om Arena Ceos som idag är jord/ogräs/grus.  

 Att återanvända den gamla mattan skulle innebära att vi nyttjar den så länge som 
möjligt innan den kasseras. 

 
Nackdelar 

 Att placera den gamla mattan på ex. skolgård eller annan yta i kommunen skulle 
innebära att vi skapar fler ytor där mikroplaster och mindre partiklar kan spridas.  

 På platserna där mattan skall läggas krävs dels markberedning men även att 
ansvarig verksamhet/förening har kontroll och kan säkra upp/minimera att 
mikroplaster inte sprids till dagvatten eller omgivningen.  

 Det är ovisst om resultatet att förflytta mattan skulle bli tillfredsställande på en 
ny plats jämförelsevis med vad insatsen skulle kosta. Kan det ev. vara bättre att 
se en långsiktig förbättring av dessa ytor med naturgräs eller rent av 
nyinvestering.   

 Ovisshet hur länge den nygamla mattan skulle hålla måttet innan den behöver 
skickas på deponi.  

 
Utvecklingsavdelningen föreslår att få gå vidare med planen om att försöka återanvända 
delar av den gamla planen till en spontanyta/uppvärmningsyta inne på Arena Ceos samt 
eventuellt till att förbättra områden runt läktare och andra ytor. Inne på området finns 
rutiner för hur snö och dagvatten tas om hand och det finns idag en lämplig yta som 
förhoppningsvis inte kräver några större insatser för att lägga ut den gamla mattan på. 
Det skulle på så vis öka möjligheter att fler föreningar, under försäsong, kan nyttja den 
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stora konstgräsplanen på ett effektivare sätt med uppvärmning. Det skulle även kunna 
bli en attraktiv yta för smålagsspel för barn och unga och det skulle rent estetiskt blir 
mer tilltalande med en grönyta istället för grus.  
 
Däremot gör utvecklingsavdelningen en bedömning att det i nuvarande läge inte är 
aktuellt att se över möjligheten att placera delar av matta på andra områden i 
kommunen. Detta för att undvika spridningen av mikroplaster liksom att det med största 
sannolikhet inte finns pengar för det markarbete och fortsatta underhåll som det kan 
komma att innebära.  
 
I samband med detta arbete har även frågan kommit upp hur både utvecklingsav-
delningen och samhällsbyggnadsavdelningen ska förhålla sig till bland annat hållbar- 
hetspolicyn när det kommer till investering och inköp till exempelvis fritidsytor och 
lekplatser. Hur ska vi exempelvis planera för materialval o.s.v. Framförallt kopplat till 
gemensamma projektet som är pågående med lek- och badplatsstrategi.  

  
Resurser och finansiering 
Inom befintlig budget för investering av nytt konstgräs.  
 
Bedömning 
Utvecklingsavdelningen gör bedömningen och avvägningen att den gamla mattan, om 
den ska återanvändas, enbart bör göras inom befintlig anläggning. Där kan 
återanvändande av planen fylla en funktion som attraktiv yta för spontanidrott och 
uppvärmning samtidigt som det finns rutiner för hur vi handskas med granulat och 
konstgräs över lag. På detta vis kan vi se att nyttan kan motiveras mot att vi håller ev. 
spridning av mikroplaster inom ett mindre inhägnat området än att sprida det på fler 
ställer i kommunen.  
 
Med anledning av den policy som rådet ser utvecklingsavdelningen att det eventuellt 
behöver ses över rutiner över lag hur fritidsytor och området skall planeras med hänsyn 
till hållbar utveckling och agenda 2030. Detta arbete bör ses över tillsammans med 
kommunens samhällbyggnadsavdelning med tanke på kommande lek- och 
badplatsstrategi med mera. 
 

Förslag till beslut 
Utvecklingsavdelningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att:  
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1. Återanvända delar av den gamla konstgräsmattan till områden inne på Arena 
Ceos till att skapa en uppvärmningsyta samt eventuellt förbättring på allmänna 
ytor.  

2. Inte återanvända konstgräsmattan på andra platser i kommunen. 
 
 

Beslutsunderlag 
Policy för hållbar utveckling 
 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen  
Samhällsbyggnadsavdelningen
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§ 30  2020/270 Id  
 

Hur hjälper vi föreningslivet med anledning av Covid-19 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna att nivå på LOK-stödet räknas upp till 
samma nivå motsvarande hösten 2019.  
 

Sammanfattning 
Bakgrund  
Coronaviruset påverka föreningslivet på många sätt. 2020 kan summeras som ett tufft år 
över lag för föreningslivet där verksamheterna har fått ställa om och många gånger 
ställa in helt. Följderna blir tydligare med stor minskning av aktiviteter, stora 
medlemstapp, stora intäktsförluster och en tuff ekonomisk situation.  
 
När våra föreningar får svårt att genomföra sina respektive verksamheter medför det att 
föreningens medlemmar, tillika kommunens medborgare, erbjuds mindre eller ingen 
meningsfull fritidssysselsättning alls och vi ser med stor oro vad denna pandemi 
kommer att lämna efter sig för långsiktiga konsekvenser. 
 
Utvecklingsavdelningen vill nedan ge förslag på två möjliga stödinsatser med anledning 
av rådande läge:  

 Beslutsomgång 3, akut föreningsstöd Covid-19. 
 

 Räkna upp mellanskillnaden i nivån på LOK-stöd för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. 
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Aktuell situation 
Räkna upp mellanskillnaden LOK-stöd 
Riksidrottsförbundet publicerade i början av vecka 11 en sammanställning av antal 
LOK-stöds aktiviteter som genomförts i hela Sverige. Där pratar de om en minskning 
med 14 % vad gäller nivån på aktiviteter för barn- och ungdomsverksamhet.   
 
Jämför vi siffrorna för antalet sammankomster för barn- och ungdomsverksamhet under 
hösten 2019 och hösten 2020 i Vimmerby kommun så har antalet sammankomster 
minskat med 22-30 % (alla siffror är ännu inte inkomna). Detta motsvarar drygt 1 000 - 
1 500 tillfällen/träningar som inte har kunnat genomföras under hösten.  
 
Det här är alarmerande siffror, inte bara ur det faktum att föreningarna förlorar en hel 
del i lokalt aktivitetsstöd, utan framförallt vad denna minskning får för effekter på våra 
barn- och unga.  
Inom ramen för föreningsstödbudgeten föreslår utvecklingsavdelningen att LOK-stödet 
för verksamhet genomförd hösten 2020 räknas upp och betalas ut enligt samma nivå 
som respektive förening redovisade för hösten 2019. Preliminärt skulle det innebära 
extra utbetalning på ca 70 000 kr.  
 
Resurser och finansiering 
Förslag till beslut ligger inom befintlig budgetram eller redan beslutade riktade medel. 
 

Förslag till beslut 
Utvecklingsavdelningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att:  

1. Bevilja stöd med anledning av covid-19 till Friskis och Svettis 6 000 kr, 
Vimmerby golfklubb 10 000 kr samt Vimmerby kamsportförening 20 000 kr. 
 

2. Avslå ansökan för resterande föreningar.  
 

3. Godkänna att nivå på LOK-stödet räknas upp till samma nivå motsvarande 
hösten 2019.  
 

Nytt beslut: 
Efter diskussion utgår punkt 1 och 2 för delegation och fortsatt utredning. 
 
Utvecklingsavdelningen föreslår kultur- och fritidsutskottet att godkänna att nivå på 
LOK-stödet räknas upp till samma nivå motsvarande hösten 2019. 
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Beslutsunderlag 
Öppet brev från Svenska gymnastikförbundet m.f. DNR 2021/160 id. 2021.1447  
 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen  
Barn- och utbildningsförvaltningen
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§ 31  2021/160 Id  
 

Kommunbesök RF SISU Småland 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser ordförande Ola Gustafsson (KD) och vice ordförande 
Peter Högberg (S) att delta vid RF SISU:s besök 19 maj. 
 

Sammanfattning 
RF SISU Småland genomför vart tredje år kommunbesök för att diskutera idrotts- och 
föreningsfrågor. I maj önskar RF SISU besöka Vimmerby kommun om situationen med 
Covid-19 tillåter. Önskemålet är att få träffa både tjänstemän och politiker. Förslaget är 
19 maj kl. 14-16. 
 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser ordförande Ola Gustafsson (KD) och vice ordförande 
Peter Högberg (S) att delta vid RF SISU:s besök 19 maj. 
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§ 32  2021/141 Id  
 

Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet 2021 
 

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 
 
Nästa uppföljning görs i samband med kultur- och fritidsutskottets möte 7 juni 2021. 
Följande datum under året blir: 4 oktober och 13 december. 
 
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 2021-02-
22. 
 
Status har angetts för respektive uppdrag med, dels ”inte påbörjat”; ”pågår” eller 
”avslutat”, dels en mycket kort beskrivning av var uppdraget står. 
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I rapporten meddelas också samtliga uppdrag som avslutats sedan senaste 
rapporteringen på kultur- och fritidsutskottet 2020-11-30. Korta beskrivningar ska göras 
av effekter och lärdomar av avslutade uppdragen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet 
Rapport över status för givna uppdrag, 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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§ 34  2021/166 Id  
 

Regional kulturpolitiks konferens 7 maj 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser ordförande Ola Gustafsson (KD) och vice ordförande 
Peter Högberg (S) att delta vid den digitala kulturpolitiska kulturkonferensen 7 maj. 
 

Sammanfattning 
Fredagen den 7 maj bjuder Region Kalmar län in till en digital konferens om 
kulturpolitik. Konferensen vänder sig till kulturpolitiskt ansvariga politiker och 
tjänstepersoner i Kalmar län. Bland annat föreläser Statens Kulturråds generaldirektör 
Kajsa Ravin om kulturpolitik ur ett nationellt perspektiv. Susanna Dahlberg, VD 
Regionteater Väst, föreläser om armlängds avstånd. Dagen innehåller även tid för 
enskilda överläggningar för politiker och tjänstepersoner. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser ordförande Ola Gustafsson (KD) och vice ordförande 
Peter Högberg (S) att delta vid den digitala kulturpolitiska kulturkonferensen 7 maj 
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§ 35  2021/9 Id  
 

Övrigt på kultur- och fritidsutskottet 2021 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att till nästa möte kalla chefen för Vimmerby 
kulturskola, Jennie Leander Lilja, för att hon ska informera om kulturskolans 
verksamhet och den nya musikalutbildningen som sker i samarbetet med Vimmerby 
folkhögskola. 

 

Sammanfattning 
Peter Högberg (S) föreslår till nästa kultur- och fritidsutskott 3 maj, att kulturskolan 
chef kommer och gör en dragning om kulturskolans verksamhet och den musikallinje 
som ska ske i samarbete med Vimmerby folkhögskolan. 
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