
 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2023-01-18 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Ljungarummet, Sävsjö kommun, Sävsjö kommun, onsdag 18 januari 2023               
kl. 14:00 – 17:30 

 Beslutande Jari Ljungqvist (S), ordförande 
Johanna Danielsson (KD), förste vice ordförande, frånvarande 
Patrik Fransson (M), andre vice ordförande 
Sven Krafft (S) 
Britt-Marie Andersson (C) § 4–16 
Kjell Lundqvist (SD) 
Ulla-Karin Karlsson (SD), frånvarande 
Tjänstgörande ersättare: 
Anna-Karin Yngvesson (KD), ersätter Johanna Danielsson (KD) 

Övriga deltagare 

 

Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen 
Ulrika Petersson, administratör 
Anders Varga, tf. enhetschef kultur- och fritid 

Utses att justera Sven Krafft (S)    

Justeringens  
plats och tid 

Kultur- och fritidsenheten, Sävsjö Kommunalhus 2023-01-25 kl. 15:00    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

§§ 1–16  

 

 

Jari Ljungqvist (S) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

….....................………………………………………….. 

 

 

 

Ulrika Petersson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Sven Krafft (S)    
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Utdragsbestyrkande 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-01-18 

Anslagsdatum: 2023-01-27 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2023-02-17 

Förvaringsplats för protokollet: Serviceförvaltningen, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift ……………………………………………………………………………… 
Ulrika Petersson 
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Innehållsförteckning 
 

 Närvaro   

 Val av justerare samt tid och plats   

 Godkännande av ärendelista  4 

 Ekonomisk rapport  5 

 Information från kultur- och fritidsenheten  6 

 Information från kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 

 7 

 Information gällande de ökade elprisernas 
och dess inverkan på föreningslivet 

 8 

 Remiss Grönt hållbarhetsprogram 2022/123 9 

 Intern kontrollplan serviceförvaltningen, 
kultur- och fritid 2023 

2023/4 10 

 Medborgarförslag om att Sävsjö kommun 
ansluter till och startar en fritidsbank 

2022/127 11 

 Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö 
Familjebad 

2022/126 12 

 Medborgarförslag om fler läktarplatser på 
Hofgårdsvallen. 

2022/125 13 

 Medborgarförslag om att hyra padelhall för 
användning till alla rackertsporter 

2022/124 14 

 Arrendator Vallsjöbadens Fritidsanläggning 2022/111 15 

 Bidragsnormer, tariffer och delegation 2023 2022/132 16 

 Anmälan av delegationsbeslut  17 

 Övriga ärenden  18 

 Meddelande 2023 2022/136 19 
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2023-01-18 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 Diarienummer:  

 

Godkännande av ärendelista 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna ärendelistan för dagens sammanträde 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om ärendelistan kan godkännas och 
behandlas på dagens sammanträde. 
 
Inledning   

1. Närvaro  
2. Val av justerare samt tid och plats  
3. Godkännande av ärendelista  

 
Informationsärenden  
  

4. Ekonomisk rapport  
5. Information från kultur- och fritidsenheten  
6. Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande  
7. Information gällande de ökade elprisernas och dess inverkan på föreningslivet 

 
Beredningsärenden   

8. Remiss Grönt hållbarhetsprogram  
9. Intern kontrollplan serviceförvaltningen, kultur- och fritid 2023 
10. Medborgarförslag om att Sävsjö kommun ansluter till och startar en 

fritidsbank 
11. Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö Familjebad  
12. Medborgarförslag om fler läktarplatser på Hofgårdsvallen.  
13. Medborgarförslag om att hyra padelhall för användning till alla rackertsporter 
14. Arrendator Vallsjöbadens Fritidsanläggning  

 
Beslutsärenden   

15. Bidragsnormer, tariffer och delegation 2023 
 
Avslutning   

16. Anmälan av delegationsbeslut  
17. Övriga ärenden  
18. Meddelande 2023 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 2 Diarienummer:  

 

Ekonomisk rapport 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen Erika Tor Rundblad redovisar kortfattat och muntligt det 
ekonomiska läget för kultur- och fritidsnämnden. 
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Kultur- och fritidsnämnden  
2023-01-18 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 Diarienummer:  

 

Information från kultur- och fritidsenheten 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Sammanfattning  
Förvaltningschefen Erika Tor Rundblad, enhetschefen för kultur- och fritid Anders 
Varga och nämndsekreterare Ulrika Petersson informerar om: 
 

1. Presentation av ledarmöten och tjänstepersoner. 
2. Information och presentation av serviceförvaltningen och kultur- och 

fritidsenheten. 
3. Plattor och handlingar. 
4. Projekt och investeringar.  
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 Diarienummer:  

 

Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Ingen information tillkommer eller aktualiseras under dagens sammanträde. 
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Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Diarienummer: 

 

Information gällande de ökade elprisernas och dess inverkan 
på föreningslivet 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Ingen information tillkommer eller aktualiseras under dagens sammanträde. 
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2023-01-18 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Diarienummer: KFN 2022/123 

 

Remiss Grönt hållbarhetsprogram 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att anta remissversionen av Sävsjös gröna hållbarhetsprogram 

Sammanfattning 
Sävsjös gröna hållbarhetsprogram är ett strategiskt dokument som anger riktningen 
för Sävsjö kommuns arbete för ett hållbart samhälle med fokus på ekologisk hållbarhet 
i samspel med social och ekonomisk hållbarhet. Det är kommunens lokala agenda för 
arbetet med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och en precisering av 
kommunens vision om gröna Sävsjö.  

Beställare av programmet är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sävsjö 
kommun genom beslut om fokusområden Ett hållbart samhälle 2022-02-22 och 
Minskad klimatpåverkan 2022-04-25. Kommunstyrelsen inbjuder till yttrande 
senast 31 januari 2023. 

Hållbarhetsprogrammet ska svara upp mot nationella och regionala åtaganden inom 
miljöområdet, liksom de kommunala fokusområden som beslutats politiskt. 
Hållbarhetsprogrammet innehåller mål för kommunorganisationen samt för Sävsjö 
som geografiskt område. Till programmet kopplas kommunövergripande 
handlingsplaner. 
 
Serviceförvaltningen har varit representerade i arbetsgruppen av kommunens 
kostchef. Undertecknad tjänsteperson har läst igenom och analyserat 
remissversionen, kultur- och fritidsenheten föreslår nämnden att överlämna 
tjänsteskrivelsen som remissvar till kommunstyrelsen. 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten daterad den 9 januari 2023. 
2. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, remiss grönt hållbarhetsprogram. 
3. Förslag till grönt hållbarhetsprogram Sävsjö kommun. 
4. Sävsjös gröna hållbarhetsprogram remissversion. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 7 Diarienummer: KFN 2023/4 

 

Intern kontrollplan serviceförvaltningen, kultur- och fritid 
2023 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att för 2023 fastställa intern kontrollplan för serviceförvaltningen kultur- och 
fritidsnämndens verksamhetsområde  

Sammanfattning 
I reglementena för intern kontroll för Sävsjö kommun står att nämnderna varje år ska 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Nämnderna ska 
genomföra riskbedömning för sina verksamheter. Till detta bör man ta fram en risk 
och väsentlighetsanalys. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten daterad den 10 januari 2023. 
2. Plan för intern kontroll 2023. 
3. Uppföljning av intern kontroll 2022. 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Diarienummer: KFN 2022/127 

 

Medborgarförslag om att Sävsjö kommun ansluter till och 
startar en fritidsbank 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att kultur- och fritidsenheten inte har möjlighet och resurser att bedriva fritidsbank 
med nuvarande resurser 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsenheten ser positivt på möjligheterna med en fritidsbank men inser 
även att det är en resurskrävande verksamhet. För att bedriva fritidsbank krävs det 
dedikerad tjänst med uppdrag att utföra service och underhåll på utbudet samt lokaler 
som passar för ändamålet och bemannade öppettider. Kultur- och fritidsenheten 
bedömer inte att detta är möjligt att genomföra med befintlig budget, personal och 
lokaler.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 22 december 

2022. 
2. Medborgarförslag om att Sävsjö kommun ansluter till och startar upp en 

fritidsbank. 
3. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om att Sävsjö 

kommun ansluter till och startar upp fritidsbank. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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2023-01-18 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Diarienummer: KFN 2022/126 

 

Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö Familjebad 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att det inte utifrån befintlig budget finns möjlighet att sänka priserna på familjebadet 
att därmed anser medborgarförslaget besvarat 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsenheten anser sig inte ha möjlighet att sänka priset på Sävsjö 
Familjebad med nuvarande ekonomiska resurser. Familjebadets ekonomi har lidit 
under pandemin och först under sista kvartalet har budget nåtts om än knappt. 
Kultur- och fritidsenheten anser att generösa öppettider, varma bassänger och bra 
service motiverar prisläget. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 21 december 

2022. 
2. Medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö familjebad. 
3. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om lägre priser på 

Sävsjö familjebad. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 10 Diarienummer: KFN 2022/125 

 

Medborgarförslag om fler läktarplatser på Hofgårdsvallen. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att kultur- och fritidsenheten kommer att bjuda in till dialog för att se över och 
genomföra en förbättring av publikmiljön med fler sittplatser på Hofgårdsvallen 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Sammanfattning 
Förslagsställaren önskar fler sittplatser och bättre publikmiljö vid Hofgårdsvallens 
idrottsanläggning, A-plan och konstgräsplan är prioriterad för kultur- och 
fritidsenheten våren 2023. Enheten kommer under första kvartalet att kunna 
presentera en flexibel lösning för mellan 80–120 ytterligare sittplatser för publik. 
Förslag på åtgärder kommer att presenteras för arenakommitté och föreningar som 
nyttjar Hofgårdsvallens faciliteter.  
En stationär ljudanläggning prioriteras inte i budgeten 2023 då kultur- och 
fritidsenheten anser att andra investeringar har företräde och prioriteras. 

Beslutsunderlag 
 

1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 21 december 
2022.  

2. Medborgarförslag om fler läktarplatser på Hofgårdsvallen. 
3. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om fler läktarplatser.  

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 Diarienummer: KFN 2022/124 

 

Medborgarförslag om att hyra padelhall för användning till 
alla rackertsporter 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget med anledning av att sporthallsutredning pågår 
att därmed anse att medborgarförslaget är besvarat  

Sammanfattning 
Förslagsställaren tycker att kommunen kan hyra den privatägda padelhallen på 
Hofgårdsområdet till olika racketsporter/klubbar och på så sätt frigöra tider för andra 
klubbar som har behov av halltider.  
 
I padelhallen på Hofgårdsområdet ägs hallen och verksamheten bedrivs av ett privat 
företag. Det finns inget utrymme i budgeten för att hyra padelhallen av ett privat 
företag för att sedan hyra ut hallen i andrahand till en förening till ett reducerat pris. 
Kultur- och fritidsnämnden har gett serviceförvaltningen i uppdrag att utreda behovet 
av hallytor i Sävsjö kommun. Utredningen kommer att presenteras för nämnden 
under våren 2023. Med anledning av pågående hallutredning bedöms det att 
utredningen kommer kunna ge svar på om det finns ett behov av fler hallytor i Sävsjö 
kommun.   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsenheten, daterad den 27 december 

2022.  
2. Medborgarförslag om att hyra padelhall för användning till racketsporter. 
3. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15, medborgarförslag om att hyra padelhall 

för användning till alla rackertsporter. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 Diarienummer: KFN 2022/111 

 

Arrendator Vallsjöbadens Fritidsanläggning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att överlämna till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 8 februari 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidschefen har fått uppdraget att söka framtida arrendator till 
Vallsjöbadens fritidsanläggning med café, minigolf och badplats. 
Tre möjliga arrendatorer har visat intresse för att bedriva verksamheten enligt muntlig 
föredragning. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 10 januari 2023. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnd 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 Diarienummer: KFN 2022/132 

 

Bidragsnormer, tariffer och delegation 2023 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ställa dig bakom beslutet gällande bidragsnormer, tariffer och delegation 2023 

Sammanfattning 
Under 2022 har det gjorts en årlig översyn av bidragsnormer, tariffer och delegation 
och då har man gjort en uppdatering av innehållet med omfördelning av budget samt 
nya bidragsformer. Kultur- och fritidsnämnden beslutade på nämndens möte den 7 
december 2022 att anta bidragsnormer, tariffer och delegation 2023 som 
styrdokument för bidragsbedömning. Men man sa även att man till nämndens möte 
den 18 januari ville att kultur- och fritidsenheten skulle se över befintliga avtal som 
berördes av de nya bidragsnormerna. Kultur- och fritidsenheten har på mötet 
redovisat resultatet muntligt för kultur- och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden, daterad den 30 november 

2022. 
2. Beslut kultur- och fritidsnämnden 2022-12-07 – bidragsnormer, tariffer och 

delegation 2023. 
3. Bidragsnormer tariffer och delegation 2023. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 Diarienummer:  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut 

Sammanfattning 
ID 500 KRIK Rörvik 
ID 496 Rörviks IF 
ID 503 Hultsjö bygdegårdsförening 
ID 507 Örsbyholms byalag 
ID 448 SRF 

Beslutsunderlag 
1. Samlad lista delegationsbeslut. 

17



 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2023-01-18 

 

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-152 00 
Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 Diarienummer:  

 

Övriga ärenden 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Inga övriga ärenden tillkommer eller aktualiseras under dagens sammanträde. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 Diarienummer: KFN 2022/136 

 

Meddelande 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Följande meddelande delges kultur- och fritidsnämnden vid dagens sammanträde. 
 

1. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-29 - hantering av tomterna Torset 2:52, 
2:53, 2:54. 

2. Beslut kommunstyrelsen 2022-11-15 – hantering av tomterna Torset 2:52, 
2:53, 2:54. 

3. Beslut kommunfullmäktige 2022-12-12 - reglemente kultur- och 
fritidsnämnden. 

4. Beslut kommunfullmäktige 2022-12-12 - kultur- och fritidsnämnden 2023–
2026. 

5. Beslut kommunfullmäktige 2022-12-12 - reviderat reglemente med 
bestämmelser om ersättningar mandatperioden 2023–2026.  
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