
  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 26 september 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 26 september 2018 kl. 14.00-17.00  

Mötet ajourneras 15.20-15.30. 

–  

 

 

 

 

Beslutande 

 

 

Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S) ordförande, Fredrik Håkansson (KD) förste vice 

ordförande,  Johanna Danielsson (KD), Sven Krafft (S), Lars-Ejert Steifeldt (M) 

Tjänstgörande ersättare: Bo-Göran Svensson (SD) §61-66, Ida Svensson (C) 

 
Övriga deltagare Frank Isaksson, kultur- och fritidschef  

Ulrika Petersson, administratör 

Erika Tor Rundblad, chef serviceförvaltningen  

Andreas Hugosson Projektledare Allaktivitetscenter §62 

Sören Ingmarsson §67 

Per-Erik Persson §67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utses att justera 

 

Justeringens  

plats och tid 

Kultur- och fritidsenheten, Sävsjö 

 

 

 

Ordförande 

 

 

......................................................................... 

 

 

 

Paragrafer 

 

§61-68 

  

 

/Susanne Sjögren/ 

 

 

................................. 

 

 

Sekreterare 

 

 

….....................…………………………………… 

 

 

 

 /Frank Isaksson/ 

 

 

 

 

Justerande 

 

Justerande 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

 /Johanna Danielsson/ 
 
 
 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

 

 

Organ Kultur- och fritidsnämnden   

Sammanträdesdatum 2018-09-26  

Datum för  

anslagsuppsättande 

2018-10-04 Datum för 

anslagsnedtagande 

2018-10-25 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

  

Underskrift  

........................................................................... 

/Ulrika Petersson/ 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 26 september 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 61 Diarienummer: 7.2018-831 
 
Ekonomisk rapport 
 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschef Frank Isakson redogör för det ekonomiska läget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Månadsrapport augusti 2018 kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 

 
 
  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 26 september 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 Diarienummer: 37.2017-816 
 
Allaktivitetscenter slutrapport 
 

Sammanfattning 

I utredningen kring möjligheten att omvandla Sävsjö SkytteCenter till ett allaktivitetscenter 
har det lagts fram åtskilliga förslag. 
 
Då det mest utvecklade förslaget (nr 1 i rapporten) befinns bli kostsamt har tjänstepersoner i 
många av kommunens verksamheter analyserat sitt absolut minsta behov och i stället landat 
i förslag 3, vilket är en något enklare lösning. 
 
I förslaget förutsätts att Aleholmskolan får förutsättningar att iordningställa tillfredställande 
undervisningslokaler i anslutning till skytteaktiviteter i B-hallen. På detta vis friställs lokaler 
där fritidsgården bedömer att de kan bedriva bra verksamhet. 
 
Förslaget inskränker något på femkampens lokaler, men säkerställer samtidigt att nya 
kontrakt kan tas fram där varje förhyrare tydligt regleras.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson chef kultur- och fritidsenheten. 

Allaktivitetscenter slutrapport. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom slutrapporten. 

att: kultur- och fritidsnämnden önskar att ekonomiska föreningen tar fram ekonomiska 

underlag enligt förslag nr 3 avsett att erbjudas till uthyrning. 

att: kultur- och fritidsnämndens kontrakt med ekonomiska föreningen omförhandlas innan 

årsskiftet. 

 

Beslutet skickas till 

Sävsjö SkytteCenters ekonomiska förening 

Kommunstyrelsen 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 26 september 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 Diarienummer: 63.2018-821 

Investeringar ishall och omklädningsrum 

Sammanfattning 
 
Frank Isaksson redogör för skrivelsen som listar tre alternativ för att möta 

tillgänglighetsanpassningar i ishallen.  

Sedan skrivelsen författades har det dock kommit fram nya uppgifter som berör den 

övergripande logistiken på området vilket ställer allt högre krav på samordning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson chef kultur- och fritidsenheten. 

Offert med tillhörande ritning. 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: befintlig handikappstoalett utrustas med automatisk öppning och att krav på 

erforderliga nödutgångar i Sävsjö ishall efterlevs. 

att: en förstudie genomförs kring behovet av lokaler på hela Hofgårdsområdet och att 

alternativa förslag presenteras för nämnden till februari mötet 2019. 

 

 

Beslutet skickas till 

Roger Torstensson, Sävebo AB  



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 26 september 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 64 Diarienummer: 45.2018-805 
 

Investeringsbidrag 

Sammanfattning 

Ansökningar från fyra olika föreningar har inkommit. Det totalt ansökta beloppet är  
185 000kr. Kultur och fritidsnämnden har för hösten 2018 kvar 98 895kr att fördela. 
 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning ansökningar investeringsbidrag hösten 2018. 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: besluta enligt den fördelning på investeringsbidrag som är presenterad. 

 

 

Beslutet skickas till 

Hultagårds IF 
Stockaryds hembygdsförening 
IFK Sävsjö 
Sävsjö FF 
 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 26 september 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 65 Diarienummer: 10.2018-873 

Kulturbidrag: Sävsjö Hembygdsförening 

Sammanfattning 

Sävsjö Hembygdsförening har sedan lång tid visat intresse av att hyra in sig i bibliotekets 

källarlokaler. Deras ekonomiska förutsättningar vägs mot deras samhällsengagemang, både 

sedan tidigare och enligt de samarbetsplaner de deklarerar tillsammans med biblioteket.  

Samtidigt ska inte bibliotekets ordinarie budget belastas för föreningars ändamål. Av denna 

anledning föreslås en lösning där föreningen har rimliga förutsättningar att hyra in sig i del 

av källaren på lång sikt.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse upprättad av Frank Isaksson chef kultur- och fritidsenheten.  

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: Sävsjö Hembygdsförening beviljas årligt kulturbidrag om 75 000 kr under förutsättning 

att man tecknar avtal kring avsett utrymme i bibliotekets källarlokaler. 

att: inför budgetberedningen 2020 justera kulturbidragsbudgeten så att de senaste 

kulturbidragen inryms. 

 

Beslutet skickas till 

Bibliotekschef Eva-Lena Andersson 
Sävsjö Hembygdsförening 

 
 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 26 september 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 66 Diarienummer: 22.2018-832 
 

Delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Erika Tor Rundblad redogör för nedanstående fattade delegationsbeslut. 

 

LONA-projektet. 

 

 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: lägga informationen till handlingarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 26 september 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 67 

 

Förvaltningsinformation 

 

 KS beslut angående försäljningen Hägnevägen. 

 Paddeltennishall 

 Rapport Supersommar 

 Vallsjöbaden 

 Arrangemang på torgscenen 

 Sävsjö camping 

 Kulturrådsprojekt på biblioteket. 

 DigiDel projekt 

 Smålandsidrotten 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kultur- och fritidsnämnden 
Protokoll den 26 september 2018 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 68 Diarienummer 68.2018-250 

Paddeltennishall 

Sammanfattning 

 
En privat investerare uppvaktade i våras kommunstyrelsen genom ombud för att köpa loss 

fastigheten Löjan 1, Hägnevägen 7 i Sävsjö, avsett att anlägga en tennishall med två 

padeltennisbanor och två inomhustennisbanor.  

Tf. Kultur- och fritidschef Frank Isaksson tillfrågades och ställde sig allmänt positivt till 

anläggande av en Padeltennishall i anslutning till fritidsområdet då det passar med områdets 

profil. Samtidigt konstaterade att det inte är aktuellt att avyttra verksamheten på angiven 

tomt förrän man löst Sävsjö FF:s behov samt de förvaringsutrymmen som kultur- och fritid 

använder för att serva området. Med detta underlag föredrog mark- och exploateringsstrateg 

Åsa Elmersson ärendet för kommunstyrelsen 2018-09-04. Där konstaterades även att 

befintlig byggrätt inte räcke för hallens behov varför visst intrång räknas göras på 

fritidsområdets fastighet. Detta underlag resulterade att KS beslutade att inte sälja rubricerad 

fastighet. 

Under dagens sammanträde föredrog investeraren sina visioner tillsammans med ombudet 

Per-Erik Persson. Han ställer två krav för att investera i en Padeltennishall. Dels att tomten 

för ändamålet friköps och dels att den ligger i anslutning till befintliga tennisbanor. 

Byggnaden beräknas ta 62x42m i anspråk och landa på 8,2m i takhöjd, inga ritningar är 

upprättade. 

Investeraren säger sig vara villig att möta Sävsjö FF:s behov genom att erbjuda dem att hyra 

lokaler av hans företag, enklare dialog kring detta lär har initierats. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att: ge förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet vidare. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utvecklingsavdelningen 

Per-Erik Persson  


