
 Sammanträdesprotokoll 
Kultur- och fritidsnämnden  
2023-02-08 

 

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

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Sävsjö Skyttecenter konferensrum, Sävsjö kommun, onsdag 8 februari 2023 kl. 
14:00 – 17:00 

 Beslutande Jari Ljungqvist (S), ordförande, frånvarande 
Johanna Danielsson (KD), förste vice ordförande 
Patrik Fransson (M), andre vice ordförande 
Sven Krafft (S) 
Britt-Marie Andersson (C)  
Kjell Lundkvist (SD) 
Ulla-Karin Karlsson (SD) 
Tjänstgörande ersättare: 
Lena Webb Svensson (S), ersätter Jari Ljungqvist (S) 

Övriga deltagare 

 

Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen 
Ulrika Petersson, administratör 
Anders Varga, enhetschef kultur- och fritid 
Frank Isaksson, utvecklingsledare § 20 
Viktor Andersson, ekonom § 19 
Hanna Leandersson, samordnare fritidsgården § 18 
Alexander Oriz, fritidsledare § 18 

Utses att justera Kjell Lundkvist (SD) 
 

   

Justeringens  
plats och tid 

Kultur- och fritidsenheten, Sävsjö Kommunalhus 2023-02-16 kl. 08:00.    
 

Ordförande 
 

 

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

 

Paragrafer 

 

§§ 17 - 27  

 

 

Johanna Danielsson (KD) 

 

 

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

Sekreterare 
 

 

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

 

 

 

Ulrika Petersson 

Justerande 
 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Kjell Lundkvist (SD)    
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Utdragsbestyrkande 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-02-08 

Anslagsdatum: 2023-02-17 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2023-03-10 

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 

 Information från fritidsgården  5 

 Ekonomisk rapport  6 

 Information utredning hallytor  7 

 Information från kultur- och fritidsenheten  8 

 Information från kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 

 9 

 Information gällande de ökade elprisernas 
och dess inverkan på föreningslivet 

 10 

 Arrendator Vallsjöbadens Fritidsanläggning 2022/111 11 

 Anmälan av delegationsbeslut  12 

 Övriga ärenden  13 

 Meddelanden  14 
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§ 17 Diarienummer:  

 

Godkännande av ärendelista 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
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 Information från fritidsgården  
5 Ekonomisk rapport  
6 Information utredning hallytor  
7 Information från kultur- och fritidsenheten  
8 Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande  
9 Information gällande de ökade elprisernas och dess inverkan på  

föreningslivet  
 

Beslutsärenden 
   
10 Arrendator Vallsjöbadens Fritidsanläggning  
 
Avslutning 
   
11 Anmälan av delegationsbeslut  
12 Övriga ärenden  
13 Meddelanden  
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§ 18 Diarienummer: 

 

Information från fritidsgården 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Fritidsgårdsamordnare Hanna Leandersson och fritidsledare Alexander Oriz deltog på 
mötet och berättade för kultur- och fritidsnämnden om deras verksamhet. 
 
Dom pratade om vikten av att alla har möjlighet till en meningsfull fritid. 
 
Idag finns det öppen verksamhet i Stockaryd, Rörvik och Sävsjö. Där det finns olika 
aktiviteter att göra för att nämna några så jobbar man med rörelseaktiviteter, musik 
och film. 
  
Man har i vissa av verksamheterna ett samarbete med andra förvaltningar bland annat 
”Lilloteket” som är en verksamhet för mellanstadieungdomar efter skola där arbetar 
man tillsammans med skolan eller ”Funkis” som riktar sig till ungdomar med 
funktionsvariationer och där man jobbar tillsammans med LSS.  
 
De jobbar även med uppsökande verksamhet och med lovverksamhet. De berättade 
även om arbetet med digital fritidsgård och alla utmaningar med det. 
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§ 19 Diarienummer:  

 

Ekonomisk rapport 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens ekonom Viktor Andersson redovisar kortfattat och 
muntligt den ekonomisk rapporten för 2022.  
 
Verksamheten har även i år till viss del påverkats av effekterna av pandemin. 
 
Man har bland annat haft mindre inkomster för både Familjebadet och 
idrottsanläggningarna, detta i kombination med ökade kostnader för underhåll av 
anläggningarna och högre elpriser.  
 
Men eftersom man haft svårt att hitta och tillsätta en ny fritidsledare för Fritidsgården 
och på Familjebadet har man kunnat hålla nere personalkostnaderna genom att låna 
ut personal till andra verksamheter och inte sätta in vikarier när det varit mindre 
öppettider och verksamheter i hallen så har man kunnat hålla nere kostnaderna. 
 
Detta har gjort att det sammanlagda resultatet för kultur- och fritidsenheten efter året 
slutade ändå blir bättre än man tidigare trott och slutar med ett plus på 30 000 kr. 
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§ 20 Diarienummer:  

 

Information utredning hallytor 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Frank Isaksson deltog på mötet och redovisade muntligt för nämnden den utredning 
som gjorts gällande hallytor, utredningen redovisades även för föreningarna på 
Hofgårdsområdet samma kväll för att få med om dom hade några inspel och tankar. 
 
Rapporten kommer att färdig sammanställas för att redovisas för nämnden.  
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§ 21 Diarienummer:  

 

Information från kultur- och fritidsenheten 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

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

1. Sittplatser till Hofgårdsvallen  
2. Kulturpolitiskt toppmöte 
3. Kulturforum 
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§ 22 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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§ 23 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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§ 24 Diarienummer: KFN 2022/111 

 

Arrendator Vallsjöbadens Fritidsanläggning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att besluta gällande arrendator utifrån muntlig föredragning av intressenter 

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 och nämnden 
har enats om Ninwe Khoshaba efter muntlig föredragning.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen daterad 10 januari 2023. 
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§ 25 Diarienummer:  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Inga delegationsbeslut tillkommer eller aktualiseras under dagens sammanträde. 
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§ 26 Diarienummer:  

 

Övriga ärenden 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Ingen övriga ärenden tillkommer eller aktualiseras under dagens sammanträde. 
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§ 27 Diarienummer:  

 

Meddelanden 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att notera informationen 

Sammanfattning 
Inga meddelanden tillkommer eller aktualiseras under dagens sammanträde. 
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