
Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsutskottet 

Datum 
2022-03-28 

Plats och tid Tunasalen, måndagen den 28 mars 2022 klockan 13:00-15:21 

Ajournering för fika: 14:30-14:45  

Beslutande Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Kenneth Björklund (S), Vice ordförande 
Sandra Carlsson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare Marie Nicholson (M) 
Eva Svensson (C) 
Daniel Nestor (S) 

Övriga närvarande Tommy Dahlgren 
Anton Palmér 
Mirja Holgersson 
Jennie Leander Lilja, via telefon 
Anna Olausson 

Paragrafer 21-33

Sekreterare Anna Olausson

Protokolljusterare Sandra Carlsson (C) 
Justering sker genom digital signering. 

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

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-03-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-31 Datum då anslaget tas ned 2022-04-22

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 

Sekreterare Anna Olausson 

1



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsutskottet 

Datum  
2022-03-28 

 

Innehållsförteckning 
 

Paragraf Rubrik Ärendenr Sidnr 
 
§ 21 Upprop Kultur- och fritidsutskottet 2022 2022/9 

 
3 

§ 22 Val av protokolljusterare år 2022 2022/10 
 

4 

§ 23 Godkännande av ärendelistan vid kultur- och 
fritidsutskottet 2022 
 

2022/11 5 

§ 24 Administrativa avdelningen informerar kultur- och 
fritidsutskottet 2022 
 

2022/12 6 

§ 25 Utvecklingsavdelningen informerar kultur- och 
fritidsutskottet 2022 
 

2022/13 7 

§ 26 Samverkan Vimmerby kulturskola och Hultsfreds 
musikskola 
 

2021/459 8 - 10 

§ 27 Diskussion Gullringens simhalls ekonomiska förening 2022/121 
 

11 - 12 

§ 28 Halverad timtaxa konstgräset Arena Ceos 2022/139 
 

13 - 15 

§ 29 Allmänna villkor vid bokning av kommunala 
idrottsanläggningar under utvecklingsavdelningen 
 

2022/140 16 - 17 

§ 30 Ordningsregler för bokningar på Arena Ceos 2022/141 
 

18 - 19 

§ 31 Arena Ceos 2018/353 
 

20 

§ 32 Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och 
fritidsutskottet 2022 
 

2022/88 21 - 22 

§ 33 Övrigt på kultur- och fritidsutskottet 2022 2022/14 23 
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§ 22  2022/10 Id  
 

Val av protokolljusterare år 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser Sandra Carlsson (C) att, tillsammans med ordförande, 
justera dagens protokoll. 
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§ 23  2022/11 Id  
 

Godkännande av ärendelistan vid kultur- och fritidsutskottet 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 30  2022/141 Id  
 

Ordningsregler för bokningar på Arena Ceos 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att 
 

1. Godkänna förslaget om ordningsregler för bokningar på Arena Ceos.  
 

2. Reglerna börjar gälla 1 maj 2022.   
 

Sammanfattning 
Aktuell situation 
Utvecklingsavdelningen saknar idag beslutade regler vad som gäller vid bokning och nyttjande av Arena 
Ceos. Det finns idag informella regler och rutiner samt några enstaka förhållningsregler som sitter uppe 
som anslag i omklädningsrummen på anläggningen. 
 
Ordningsregler skapar givna förutsättningar om vad som gäller på anläggningen som både kommunen 
och hyresgästerna kan förhålla sig till för att skapa tydliga rutiner vid nyttjandet av anläggningen. Det i 
sin tur skapar förutsättningar för att sköta och ta hand om konstgräset på bästa sätt för att upprätthålla 
den god kvalité på arenan och anläggningen.  
Inhämtade uppgifter 
 
Analys av förslagets konsekvenser 
Konsekvenser för barn 
Ordningsregler skapar tydliga ansvarsområden och information om vad som gäller vid nyttjandet av 
konstgräset vilket skapar en trygg och säker miljö för alla utövare, såväl barn och unga, som vuxna. 
 
Resurser och finansiering 
Insatsen kräver ingen finansiering.  
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Bedömning 
Utvecklingsavdelningen gör bedömningen att ett dokument som reglerar ordningsregler och rutiner vid 
uthyrning av Arena Ceos skapar en trygghet för såväl uthyrare som hyresgäster. En grundförutsättning 
för att det ska finnas en tydlig gränsdragning och tydliga rutiner att förhålla sig för att upprätthålla och ta 
hand om konstgräset och anläggningens kvalité.  
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att 
 

1. Godkänna förslaget om ordningsregler för bokningar på Arena Ceos.  
 

2. Reglerna börjar gälla 1 maj 2022.   
 

Beslutsunderlag 
Ordningsregler för Arena Ceos, id. 244194 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen  
Samhällsbyggnadsavdelningen  
Föreningarna som nyttjar arenan.
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§ 32  2022/88 Id  
 

Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet 2022 
 

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 på kultur- och fritidsutskottets möte 8 juni 2022.  
Följande datum under året blir: 3 oktober 12 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 2022-02-21. 
 
Status har angetts för respektive uppdrag med, dels ”inte påbörjat”; ”pågår” eller ”avslutat”,  
dels en mycket kort beskrivning av var uppdraget står. 
 
I rapporten meddelas också samtliga uppdrag som avslutats sedan senaste rapporteringen på  
kultur- och fritidsutskottet 2021-12-13. Korta beskrivningar ska göras av effekter och lärdomar  
av avslutade uppdragen. 
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Förslag till beslut 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av uppdrag givna av kultur- och fritidsutskottet till och med 

2022-02-21, dnr 2022/88, id 244222. 
 

 Rapport över status för givna uppdrag, dnr 2022/88, id 244229 
 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen
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