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Abstract 
Fritidssektorn har expanderat under 1960-talet, det finns ett starkt 
engagemang i föreningslivet. Forskare har konstaterat att fritid är ett 
mångtydigt begrepp (Lindström, 2001:46). Precis som kulturbegreppet har det 
tolkats på skilda sätt. I början av 1990-talet tvingades många kommuner till 
ekonomiska nedskärningar. Nya aktörer kom in på den kulturpolitiska arenan 
och hopslagning av kulturnämnder blev en följden (Svensson & Lundberg, 
1997). I ett antal kommuner har kulturnämnden avskaffats och ersatts av 
andra varianter, vilket kultur- och fritidsnämnden är en av dem (Eklund & 
Gulyas, 1997).  
 
Studien har en kvalitativ ansats. Genom att granska protokoll från en kultur- 
och fritidsnämnds möten år 2006 i en liten kommun, var syftet att kartlägga 
besluten för att ge en bild av prioriteringar och avgränsningar. Textanalys som 
metod och Habermas kritiska teori har stått som grund för granskningen av 
protokollen.  
 
Av protokollen framgår att kultur- och fritidsnämnden är ett politiskt organ. 
Habermas, menar att teknisk och administration i allt större utsträckning tagit 
över politiken (Alvesson & Sköldberg, 1994). Resultatet i undersökningen visar 
att hälften av de beslutsärenden som tagits under ett år handlade om 
administration, medan drygt en fjärdedel hör till kultur och knappt en fjärdedel 
behandlar fritidsärenden.     
.   
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1. Inledning 
Statliga och kommunala organ satsar årligen ett antal miljarder kronor på stöd 
till fritidsföreningar, anläggningar och olika arrangemang på människors fritid. 
Satsningen innebär en tämligen stor styrning. På vissa fritidspolitiska områden 
förekommer en uttalad kontroll, medan vissa områden befinner sig i en 
gråskala av olika kontroll- och styrningssträvanden (Olson, 1992). Syftet med 
en bra fritid för människor var och är att förbättra folkets hälsa så att de kan 
utföra de plikter som de måste. Politiker för en kamp om fritidens storlek och 
innehåll, men om fritidens utbud står också kampen mellan samhällsklasserna. 
Vem som bestämmer över fritidspolitiken i våra svenska kommuner kan se 
olika ut från kommun till kommun, men i den kommun jag kommer att granska 
tas besluten i kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Under hela 1900-talet har staten med hjälp av olika organ sökt lösningar för att 
klara av ungdomars uppfostran under dess fria tid, den tid då inte familj, kyrka 
och skola stod för uppfostran. År 1902 kom vanartslagen som gjorde det 
möjligt för kommuner att starta en barnavårdsnämnd. Med 1924 års 
barnavårdslag blev dessa obligatoriska. År 1954 beslöt riksdagen om ett 
generellt statsbidrag till ungdomsorganisationer vars syfte var att ordna 
fritidssysselsättning för den föreningslösa ungdomen som annars hotade att bli 
socialt missanpassade (Olson, 1992). Genom sin expressiva livsstil har sedan 
ungdomar stått i fokus för hur politiker har fattat beslut för att kontrollera 
ungdomars fritid.  
 
Under 1960-talet har fritidssektorn expanderat kraftigt under, och det fanns ett 
starkt engagemang i föreningslivet. Friluftsbad, ett fritt strövande i naturen, 
bär- och svampplockning har blivit populära friluftsaktiviteter som kräver 
förhållandevis låga kostnader. Intresset för skidåkning, långvandringar, 
kanotfärder och fritidsfiske är aktiviteter som ökat under de senaste åren och 
är också förhållandevis billiga aktiviteter. Den nya tekniken har gjort att 
informations- och kommunikationsteknologin ökat kontaktytan mot omvärlden. 
Det är inget ovanligt att vi i hemmet är uppkopplade till Internet och att arbete, 
studier och andra tjänster alltmer sköts från hemmet. Det blir allt svårare att 
dra gränsen mellan arbete och fri tid, då vissa ser fritiden och fri tid som ett 
motsatsförhållande till arbete, medan andra ser arbete som hobby. I den nya 
kommunlagen från 1991 krävdes endast en obligatoriskt nämnd i varje 
kommun, vilket bidrog till att det växte fram ett antal nya sätt för kommunerna 
att organisera sina verksamheter. Idag är det vanligast att kommuner har en 
samordnad kultur- och fritidsnämnd. Förändringen har gjort att det skett en 
utveckling mot hur olika anläggningar inom fritidssektorn drivs idag, vilken 
även kan skönjas inom kultursektorn. Ett antal av landets idrottsanläggningar 
ägs idag av kommunen men verksamheten drivs ideellt, men det förkommer 
också att kommunala eller privatägda bolag även ansvarar för driften 
(Lindström, 2006:46).  
 
Vad är kultur och vad är fritid? Det kan vara svårt att hitta mer genomtänkta 
svar på frågan. Bristen kan ha lett till onödiga konflikter mellan kulturfolk och 
fritid/idrottsfolk. Olson (2005) menar att roten ligger i oklara politiska direktiv 
och brist på förståelse för fältet, på den politiska nivån. I de flesta svenska 
kommuner har man sannolikt av ekonomiska skäl slagit ihop kultur och fritid till 
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kultur- och fritidsnämnden. Resultatet har blivit att politiker som brinner för 
kulturfrågor och politiker som brinner för fritidsfrågor slåss för olika saker. 
Livskvalitet och välbefinnande kommer i framtiden att bli allt viktigare i dagens 
samhälle. Kultur och fritidssektorn borde vara en framtidsbransch som bör 
spela en nyckelroll i alla kommuners framtidsplaner (Olson, 2005). 
 
I varje kommun finns en högsta beslutande församling, kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen och de facknämnder som 
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att 
leda och samordna förvaltningen av kommunens verksamheter. Under 
kommunstyrelsen finns en kommunstyrelseförvaltning med tjänstemän som 
bereder ärenden, ger förslag till beslut och verkställer politiska beslut. I min 
undersökningskommun är Kultur- och fritidsförvaltningen samordnare, och 
leder arbetet med de frågor som ryms inom förvaltningens ansvarsområden. 
Dessa ansvarsområden är idrotts- och fritidsfrågor, museiverksamhet och 
kulturarv, kulturskolan, bibliotek, bidrag till föreningar, ungdomsverksamhet, 
kommunala sommarjobb och folkhälsoverksamhet. (www.vimmerby.se)  
 
I min yrkesroll, som lärare på en Fritidsledarutbildning kommer jag allt oftare i 
kontakt med politiker, och en del av dem tillhör kultur- och fritidsförvaltningen. 
Vid ett möte där bland annat ordförande i kultur- och fritidsnämnden var med 
kom diskussionerna in på något av nämndens beslut, och det blev klart för mig 
att jag inte hade någon aning om hur en kultur- och fritidsförvaltning jobbar, 
hur stor plats får fritiden på nämndens möten? Genom att granska protokoll 
från en kultur- och fritidsnämnds möten vill jag försöka ge en bild av vilka 
ärenden som behandlas under ett år.  
 
2. Syfte 
Mitt syfte är att kartlägga beslut som tas i kultur- fritidsnämnden i en av 
Sveriges mindre kommuner för att studera de prioriteringar och avgränsningar 
som görs mellan kultur- och fritidssektorn.    
 
Frågeställningar 
Framgår det klart av protokollen, vad som är fritid och vad som är kultur? 
Går det att med hjälp av protokollen avgöra om kulturen eller fritiden tar störst 
plats i nämnden? 
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3. Bakgrund 
Samhällsutvecklingen ställer inte längre arbetslivet i centrum för våra vakna 
timmar. Människan har fått mera fritid, bättre ekonomi och förmånligare förtids- 
och deltidspensionering (Marbon,1994). 
 
I följande avsnitt belyses forskning kring fritid som begrepp utifrån några 
forskares definition av fri tid, fritid och fritidsbegrepp, för att ge läsaren en bild 
av forskares slutsatser av begreppen. Begreppet kultur och begreppet fritid 
beskrivs för att klargöra skillnader, likheter för läsaren samt att vara behjälplig 
vid en resultatanalys av protokollen.    
 
Forskning kring fritid som begrepp 
Lindström (2006:46), menar att fritid är mångtydigt begrepp med flera 
gångbara definitioner. Kan sömn inordnas i begreppet? Räknas ett arbete som 
ger personligt välbefinnande eller tillfredsställelse till fritid? Haglund (2001), 
menar att eftersom det ur forskningssynpunkt är svårt att enas kring en 
definition kan fritid ses som ett undflyende begrepp. Den första 
fritidsutredningen kom år 1962, där fritiden definierades som all den tid en 
person fritt förfogar över och som inte är bunden av arbete, utom eller inom 
hemmet. Till fritidssysselsättning räknas dock den tid när en person ägnar mer 
tid åt sitt arbete än vad som krävs. Arbetet kan vara ett sätt att leva, en livsstil, 
likväl som det kan vara ett sätt att försörja dig på (Friberg & Jonsson, 1999).  
 
I sin licentiatuppsats lyfter Lindström (2006:46) fram några olika forsknings-
projekt. På 80-talet gör Tåhlin en uppföljning av låginkomstutredningen och 
menar att fritid består av den tid på dygnet när sömn, personlig hygien, tid för 
hushållsarbete och bruttoarbetstid räknats bort. I utredningen har inte den tid 
som åtgår till måltider, barntillsyn och annat som kan räknas som plikter 
speglats. Undersökningen påvisar dock att den totala aktivitetsnivån avseende 
fritidsaktiviteter har ökat allt eftersom, samt att en viss utjämning av skillnader 
mellan olika befolkningsgrupper i samhället skett. Arbetet i trädgården och 
läsning är några vanliga fritidsaktiviteter (Lindström, 2006:46).  
 
Roos (1996), menar också att det genom forskning ges olika infallsvinklar på 
begreppet fritid. Ett sätt är att låta fritidstagarna besvara frågan om fritid eller 
låta dem beskriva vad de gör på sin fritid. En rad fritidsundersökningar har 
vuxit fram inom detta område. Genom att göra intervjuer och statistik har 
forskare beskrivit hur ofta eller hur mycket olika grupper ägnar sig åt olika 
typer av aktiviteter. På detta sätt ges en kvantifierbar bild av hur olika 
fritidsaktiviteter fördelar sig mellan grupper och hur dessa grupper utnyttjat 
olika resurser på fritidsområdet. För beslutsfattare tydliggörs bilden av 
fördelnings- och rättviseproblem på fritidsområdet. Om man ställer frågor vad 
den fria tiden betyder för olika grupper ges en mer fördjupad bild av 
fritidsanvändarnas egna utsagor. Vilken innebörd har den fria tiden för den 
enskildes identitet och livssammanhang? Den fria tiden betyder något för den 
egna identiteten, den är inte enbart en given aktivitet som utövas mer eller 
mindre ofta och som man gillar eller ogillar. Den fria aktiviteten är något som 
skapas och konstrueras, snarare än något som passivt brukas eller 
konsumeras. Dessa två sätt att skapa kunskap om fritiden visar att fritiden har 
en observerbar yttre aspekt, vilken kan beskrivas i termer av 
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fritidsvanefrekvenser och bedömas politiskt i förenings- och rättvisetermer. 
Forskningen visar den totala mängden av de enskilda individernas 
fritidsbeteende och blir på så sätt upplysande och kan ligga till grund för 
politiska reformer på central nivå. Den andra kunskapen visar en inre, subjekt 
aspekt, där innebörden av fritid kan beskrivas som ett betydelsesammanhang 
och en kultur som olika grupper konstruerar i sitt vardagsliv, då de skapar 
mening i sitt liv. Inom ungdomsforskning talar man om olika ungdomskulturer, 
vilka skapar mening för den enskilda individens identitet (Roos, 1996).   
 
Ett tredje sätt att se på fritiden menar Roos (1996), är hur fritiden är 
organiserad i ett institutionellt perspektiv. Här fokuseras forskningsperspektivet 
på system, struktur, styrning och kontroll. Forskningen intresserar sig för 
institutioner och makt, dess beslutsfattare och professioner. Skapar samhället 
och dess institutioner en ”järnbur” kring människors fritidsaktiviteter och 
bestämmer kriterierna för dess värde, och betydelse för den enskilda och i så 
fall i vilken grad, skriver Roos? (1996) Vilken roll har de som arbetar på 
systemets villkor och hur förhåller sig de yrkesrollerna mot målgruppen? 
Antingen så tjänar yrkesrollen främst systemets intresse eller så bidrar 
yrkesrollen till att frigöra, mobilisera och medvetandegöra dessa grupper. Roos 
(1996) syfte med att något tillspetsat karaktärisera de tre olika 
kunskapssynerna på fritid, är att illustrera förhållandet att en viss kunskapssyn 
och en viss forskningsansats om fritid är något som inte kan tas för given. Den 
måste problematiseras och prövas om den är relevant för de berörda på 
verksamhetsfältet. Det handlar om att medvetandegöra begränsningar, och 
vikten av att reflektera över forskarens egen förförståelse och egna 
tolkningsramar som används i den analys som producerar forskningsresultatet 
(Roos, 1996).    
    
I svenska fritidsundersökningar används begrepp som instrumentell och 
expressiv. Expressiva fritidsaktiviteter är mer inriktade på kortsiktiga mål, 
aktiviteten är varken tids- eller regelbunden och ingen föranmälan krävs. Den 
enskilde individen kan delta när hon eller han har tid och lust, den aktiviteten 
kallas öppen verksamhet. Den instrumentella liknar mer skolans verksamhet 
och är tidsbunden med ett regelbundet deltagande och kräver oftast 
föranmälan. En stor del av forskningen som gjort kring fritidsaktiviteter belyser 
oftast mäns erfarenheter av fritidsaktiviteter, medan kvinnors erfarenheter inte 
har kommit till sin rätt. Kvinnor definition av fritid har forskningen lagt liten vikt 
på. Livssituation, tid och plats har stor betydelse för den fria tiden. Mäns syn 
på fritid och ett manligt livsmönster är den bild som fått ge form när fritidens 
framväxt studerats. Fritidsforskningen av vår fria tid och fritid är påverkad av 
rådanden könsideologier i hemmet och/eller på arbetsplatser samt av 
mansdominerade strukturer och fattade beslut som sätter gränser (SOU, 
1996:3) 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att begreppet fritid och fri tid kan 
definieras på en mängd olika sätt. En stor del av den forskning som gjorts är 
koncentrerad till mäns fritidsaktiviteter, medan kvinnors definition av fritid har 
forskare inte lagt lika mycket vikt på (SOU, 1996:3). Roos (1996), menar att 
forskningen måste titta på fritid ur olika kunskapssyner för att få en 
heltäckande bild av begreppet fritid och dess betydelse i samhället. 
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Begreppet fritid 
Enligt Nationalencyklopedin (1997) beskrivs fritid som en del av dygnet och 
veckan som inte upptas av arbete, måltider och sömn. Fritid är således i strikt 
mening all den tid som en person förfogar över själv. I praktiken är den 
upplevda fritiden avsevärt mindre när en stor del av tiden åtgår för 
hushållsarbete och resande till och från arbete eller fritidsaktiviteter.  
 
Fritidsbegreppet är egentligen inte så nytt. Filosofen Aristoteles tänkte ut det 
redan 300 före Kristus. I Sverige introducerades det av konsthistorieprofessorn 
Gregor Paulsson under den märkliga utställningen, Fritiden i Ystad sommaren 
1936. Fritidsbegreppet anlägger en helhetssyn på våra behov. Fysiska 
kulturella, sociala och politiska aktiviteter blir viktiga. Fritiden skapar en sund 
själ i en sund kropp.  Fritidsbegreppet ställer människan i centrum. Det 
erbjuder modernisering, effektivisering och nytänkande inom offentliga 
förvaltningar, företag och organisationer, vilka bidrar till att skapa goda 
närsamhällen och kreativa arbetsplatser. Olson (2005), menar att i Sverige 
lever vi kvar i 1900-talet när det gäller vår syn på fritiden. Vi behöver skaffa 
oss en mer genomtänkt syn på fritiden. Vi behöver tala om det nya 
fritidsbegreppet. Det handlar om livskvalitet och välbefinnande och uppträder 
inte bara under den fria tiden, utan även under tids kvantiteter som lönearbete 
och sömn menar Olson (2005). 
    
Haglund (2001) skriver att Olson skiljer på fri tid och fritid. Olson menar att den 
fria tiden är den tid vi är fria från tvång och har en frihet från nödvändigheter, 
medan fritid har ett innehåll, en kvalitet. Inom Frankfurtskolan ser en del 
kritiska teoretiker att det fria valet att välja olika former av fritidsaktiviteter 
endast kan ses som en illusion (Haglund 2001). Med fritid menar vi vanligen 
den tid då vi är befriade från arbete i produktionen. Fritid vid arbetsdagens slut, 
arbetsårets slut som till exempel semester eller att arbetslivet tar slut på grund 
av pensionering, skriver Fryklindh & Johansson (1979).  
 
Även Roos (2000) menar att fritiden är den tid som inte formellt är lönearbete 
men räknar också in familj som icke fritid. Jämförs dessa är fritiden verkligen 
en fri arena utan sanktioner och förpliktelser. Han menar att detta fria utrymme 
tenderar alltmer att bli teknifierat, avancerat och expertifierat och att av den 
anledningen kan individens faktiska fritidutövande vara både komplicerat och 
mycket begränsat. Människan väljer själv att delta eller icke deltaga i 
aktiviteter. Han eller hon kan lämna en aktivitet av skäl som bristande förmåga, 
att man inte trivs i gruppen eller man har ingen lust längre. När det gäller 
familjen eller arbetslivet har människan ett mer kollektivt ansvar. Roos (2000) 
menar att fritiden kan betecknas som en sfär där man har att hantera mjuka 
värden, där inga kollektiva förpliktelser finns. I senmodern tid tenderar 
lönearbetets och välfärdstatens institutionaliserade arenor att minska i 
betydelse, vilket får till följd att de mjuka värdena blir mer otydliga, upplöses 
och smälter in i varandra (Roos, 2000). 
 
Zetterberg (1998), skriver att han definierar fritidsbegreppet som den aktivitet 
människor ägnar sig åt när de inte arbetar eller sover, men att den klara 
tudelningen mellan lönearbete och fritid kommer att luckras upp. Han tror att 
människor kommer att söka sig till fritidsaktiviteter utan krav på kontinuerligt 
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deltagande vid samma tidpunkt varje vecka. Detta kan få som konsekvens att 
den arena av fritid eller arbete som kan ge mest spänning, frihet och utmaning 
kan konkurrera ut den andra (Zetterberg, 1998).  
 
Fritiden är en spegel av samhället, när det gäller fördelning av tillgångar till 
resurser. Vi är hänvisade till bland annat våra ekonomiska, 
utbildningsgrundande, etniska, relationsmässiga och genuspräglade villkor. En 
studie bland högstadielever visar att unga från lågstatusområden i stor 
utsträckning ägnar sig åt lagsporter såsom fotboll och innebandy, medan de 
som bor i högstatusområden ägnar sig åt individuella statusfyllda sporter i 
mycket större utsträckning. Bjurström (2000), menar att fritiden kommer att få 
en allt större betydelse som investering inför vuxenlivet och Nilsson (2000), 
skriver att fritiden på vissa områden börjat fungera som en informell 
yrkesutbildning. Dagens ekonomiska nedskärningar medför minskade anslag 
till skolor, daghem och fritidsverksamhet. I många ”utsatta” stadsdelar kan 
följden bli att de strukturella orättvisorna i förening med en ökad segregation 
blir som en tickande bomb där rasism och kriminalitet kan vara utlösande 
faktorer (Berggren, 2000). Funktionshindrade människor är en annan grupp 
som får stå utanför. De växer upp med tron att kunna leva ”normalt” i 
samhället, men verkligheten är en helt annan (Barron, 2000). Påståenden som 
sannolikt som kan få till följd att klasskillnaderna i vårt samhälle ökar 
successivt. 
 
Samhället måste vara organiserat så att den fria tiden inte är ett privilegium för 
ett ytterligare fåtal, utan i varierande utsträckning tillgänglig för flertalet. I ett 
internationellt perspektiv är det ett fåtalets fritid som diskuteras, det är fritid för 
de rika ländernas invånare. Det är inte heller möjligt att ge en samlad 
beskrivning av fritiden i ett rikt land som till exempel Sverige. Vad människor 
gör på sin fritid är en fråga utan betydelse och utan svar av dem som saknar 
arbete, som aldrig tagit sig in på arbetsmarkanden, de korttids- och 
långtidsarbetslösa, de utslagna, för dem står utanför samhället och kollektivet 
som människor i fängelse, på sjukhus och olika institutioner. Har man 
tillräckligt med pengar och tillräckligt med tid så kan man konsumera fritid. 
Fritid utgör en ekonomisk marknad (Fryklindh & Johansson, 1979).  
 
I dagens samhälle blir familjer allt mer beroende av två inkomster och kvinnors 
inträde i arbetslivet gör att det uppstått ett behov av en samhälleligt 
organiserad barnuppfostran. Fritiden täcks successivt upp med en rad 
professionella yrkesgrupper som med specialkunskaper bistår föräldrarna i 
barnens uppfostran, skriver Nilsson (2000). Han menar att fritiden blir härmed 
en del av en svensk barnuppfostringskultur. I vårt senmoderna samhälle måste 
människor kontinuerligt bedöma och hantera de olika riskbilder i relation till 
möjliga vinster, genom de valmöjligheter som finns i fritidsutbuden. Idag finns 
ingen klar gränslinje mellan statligt och kommunalt fritidsutbud. 
Föreningsidrotten har blivit en konsumtionsindustri både vad det gäller utbud 
och produkter. Nilsson (2000), skriver att fritidens aktiviteter och tillhörande 
utstyrsel, som oavbrutet ges nya betydelser och innebörder, blir ett råmaterial 
som ungdomarna använder för sin identitetsformering.   
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Lagidrotter såsom fotboll kan klassas som en verksamhet som är utmärkande 
för instrumentell fritidsverksamhet vars aktivitet ofta strävar mot långsiktiga 
mål, är fordrande, organiserad som en undervisningssituation, ger 
behovstillfredsställelse på lång sikt, en likhet med skolan (Ardström, 1995). 
Föreningars mål är att skapa en meningsfull fritid för sina deltagare, men man 
vill också lägga grunden för ett långsiktigt intresse och ett personligt 
engagemang. Ska föreningen fortleva är det nödvändigt att både gamla och 
nya medlemmar engagerar sig (Friberg o Jonsson, 2004). Fritidsgården och 
dess öppna verksamhet, den expressiva fritidsaktiviteten, beskrivs som att 
aktivitetens mål är närliggande, aktiviteten är vad den blir, ”kravlös”. I 
aktiviteten får man göra vad man vill, den ger behovstillfredsställelse nu och är 
helt olik skolan (Ardström, 1995). Till fritidsgården går ungdomar utan krav, 
möjligen behövs medlemskort, men avsaknaden av närvaroplikt gör att jag kan 
komma och gå när jag har lust.    
 
Berggren (2000) skriver att fysikern Bodil Jönsson försöker få oss att reflektera 
över vår tidsanvändning och att vi har möjlighet att påverka och utöka vår 
upplevda tid om vi lär oss att hantera förutsättningarna. Hon skriver även i 
boken, Tid och Otid (2002), om vårt gränslösa samhälle, hur vi har suddat ut 
gränserna. Vi har under decennier rivit gränser, mellan vardag och helg, 
mellan hem och arbetsplats, mellan olika arbetsuppgifter, mellan tempon och 
mellan chefer och medarbetare. Plötsligt står vi här utmanande och delvis 
lamslagna av vår egen frihet (Jönsson, 2002). 
 
Begreppet kultur 
Kulturbegreppet är precis som fritidsbegreppet ett mycket mångtydligt och 
svårfångat begrepp som människor tolkar på skilda sätt. Enligt 
Nationalencyklopedin kommer kultur från latinets ”cultura” som betyder 
bearbetning, odling och bildning. Kultur står för själslig utveckling, odla och 
förädla sina kunskaper och upplevelser, bilda sig så att liv, människor och 
samhälle får ett sammanhang.  
 
I början på 1990-talet upplevde den kommunala kultursektorn ett hot om 
ekonomiska nedskärningar. Det var naturligt att söka argument mot 
nedskärningar och för positiva satsningar på kulturområdet. Ur ett kommunalt 
perspektiv sågs som angeläget att belysa vilken betydelse konst och kultur kan 
ha i samhället. Ett intresse för kultur och kulturpolitik med betoning på 
ekonomiska argument växte fram (Svensson & Lundberg, (1997). 
 
Den nya statliga kulturpolitiken i Sverige lades fast år 1974. Den präglades av 
en strategi som gick ut på att systematiskt och målmedvetet föra ut kulturen till 
fler genom att undanröja hinder och genom att decentralisera verksamheten. 
 

”Dess viktigaste element var 
• formulera mål för den statliga kulturpolitikens  
• betoningen av föreningslivet och folkrörelsernas betydelse för att nå eftersatta 

grupper, varvid studieförbund pekades ut som instrument i detta arbete 
• inrättande av nätverk av regionala kulturinstitutioner enligt en modell som i princip 

skulle vara lika i varje län, varvid landstinget pekades ut som det politiska ansvariga 
organet för kulturnämnder i stort sett i alla kommuner”  

(Svensson & Lundberg, (1997, s.16) 
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Inrättande av kommunala kulturnämnder var på förslag redan på 60-talet, men 
först i mitten av 70-talet var de vanliga och i början på 80-talet hade i stort sett 
alla kommuner en kulturnämnd. De kommunala kultursatsningarna inriktades i 
stort sett på biblioteksverksamhet. Till följd av den statliga kulturpolitiken 
pekades biblioteken ut som basen i den lokala kulturorganisationen. De lokala 
föreningsliven, framförallt studieförbunden pekades ut som det viktigaste 
instrumentet för att nå eftersatta grupper och främja egenaktivitet inom 
kulturområdet. Den viktigaste satsningen inom barn- och ungdomskulturen 
blev den kommunala musikskolan. Utöver dessa områden ger kommunerna 
stöd till samlingslokaler och kulturlokaler (Svensson & Lundberg, (1997). 
 
Bildande av kulturnämnder skedde inte utan motstånd. Biblioteksstyrelsen 
ersattes med kulturnämnder, vilka fick ansvar för hela den kommunala 
kulturverksamheten. Biblioteken befarade att mista sin självständiga ställning 
och få konkurrens om medlen med studieförbund och allmänkultur (Eklund & 
Gulyas, 1997)  
 
Landstingens ökade engagemang inom kulturområdet medförde att kultur som 
friskvård användes som argument för att satsa pengar på kultursektorn. När 
människor ägnar sig åt kultur blir de friskare och samhällets kostnader för sjuk- 
och socialvård kan minskas. En nyliberal trend blev följden av det radikala och 
politiska 70-talet i de flesta europeiska länder, vilket påverkade synen på kultur 
och kulturpolitik. De europeiska städerna använde sig av kulturpolitik i syfte att 
förbättra sin image och vinna konkurrensfördelar före andra städer. Frankfurt 
satsade på museer och Glasgow profilerade sig som kulturstad och 
utnämndes år 1990 till kulturhuvudstad. EU beslutade att lyfta in kulturfrågorna 
i Maastricht-avtalet, vilket kan ses som ett första steg att ge dem betydelse i 
det europeiska arbetet (Svensson & Lundberg, 1997).  
 
Synen på vad som är kultur har vid vidgats och i kommunerna har det många 
gånger varit svårt att dra någon exakt gräns mellan kultursektorn och andra 
områden. Kulturfrågorna berör andra kommunala sektorer som skola och 
barnomsorg, vilket medför ett vidgat kulturbegrepp i den kommunala 
verksamheten. Den kommunala nivån präglas kanske av ett större 
nytänkande, nya aktörer kommer in på den kulturpolitiska arenan. 
Hopslagningar av kulturnämnder med andra nämnder är en följd av detta 
(Svensson & Lundberg, 1997). I mer än hälften av kommunerna har 
kulturnämnden avskaffats och ersatts av andra varianter, vilket kultur- och 
fritidsnämnderna är en av dem, sannolikt av ekonomiska skäl (Eklund & 
Gulyas, 1997).  
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4. Metodiskt tillvägagångssätt 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för val av metod, tillvägagångssätt, 
forskningsetiska tankar, förförståelse och textanalys. I min yrkesroll, som lärare 
och kursföreståndare på en fritidsledarutbildning träffar jag ett antal politiker på 
olika möten inom kommunens regi. Många av dessa politiker sitter med i 
kultur- och fritidsnämnden i min kommun. Trots att kommunen inte är så stor 
vet vi oftast inte inom vilka områden vi är aktiva i. Genom olika konferenser 
och samverkansträffar skaffar vi oss förmodligen mer kunskap om varandra. 
Under en paus på en konferens diskuterade några politiker om olika beslut 
som fattats inom kommunen och tanken väcktes att granska dessa beslut.  
 
Jag har valt att granska alla protokoll från kultur- och fritidsförvaltningens 
möten under år 2006. Att jag valde år 2006 beror på att jag ville följa 
nämndens möten under ett helt kalenderår. Mitt resultat bygger på analys av 
de texter som protokollen innehåller. För att skapa en bild av kommunens 
arbete och vad som gäller för offentliga handlingar gick jag in på kommunens 
hemsida för att få information. 
 
För att kunna ta del av kultur- och fritidsnämndens mötesprotokoll ringde jag till 
kommunen för att ta reda på vilken instans jag skulle vända mig till för att få 
kopior på mötesprotokollen. Telefonisten kopplade mig och en vänlig kvinna 
undrade om jag skulle ha alla protokoll från år 2006, med betoning på alla. 
Kvinnan svarade att det nog skulle ta någon vecka för henne att få fram dem. 
Kopior på protokollen sändes per post. Protokollen som är nio till antalet har 
jag läst igenom och gjort markeringar i den text som är av intresse för min 
undersökning och som sedan ligger som bakgrund i mitt resultat. Tidigare har 
jag aldrig läst protokoll från kultur- och fritidsnämndens möten och levde i tron 
att det under år tas ofantligt många beslut som rör människors fritid.    
 
När det gäller vilket material allmänheten kan ta del av är det offentlighets-
principen som står som grund. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att 
kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du 
också möjlighet att påverka verksamheten. Kommunen och alla andra 
offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna 
handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det som söks. 
Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I 
praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen 
besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det 
ta maximalt två dagar. Handlingar får läsas på stället och sedan lämnas 
tillbaka, med det finns också möjlighet att skriva av dem eller be att få en kopia 
att ta med. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Enligt 
lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, 
offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha 
handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta om inte handlingarna är 
sekretessbelagda. Om du nekas att ta del av en handling har du rätt att få ett 
skriftligt beslut från den kommunala myndigheten om detta. Om du då anser 
att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos 
kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan 
du klaga hos Justitieombudsmannen (www.vimmerby.se).   
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Kvalitativ ansats 
Studien har en kvalitativ ansats. Ordet kvalitativ härstammar från latinets 
qualitas, som betyder beskaffenhet, egenskap och sort. Vid en kvalitativ 
forskningsstudie läggs tonvikten på ord till skillnad från en kvantitativ där 
insamling och analys av data är det tongivande. Målsättningen med en 
kvalitativ analys är att identifiera ännu okända eller otillfredsställda kända 
företeelser, egenskaper och innebörder. Kvalitativa metoder handlar om hur 
man karaktäriserar något, gestaltar något. Metoden är alltså systematiserad 
kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos något. 
Kvalitativa analyser görs ofta på små material, där statistiska beräkningar 
sällan går att göra (Starrin & Svensson, 1998). 
 
Forskningsetik  
Som forskare bör man tydligt klargöra för intervjupersonerna hur materialet ska 
användas och hur det ska publiceras (Kvale, 1997). Frågan är hur jag etiskt 
bör handskas med människors identitet och integritet är svår att hantera. 
Beskrivningar som ligger nära verkligheten torde ge en levande och mer sann 
bild av de studerandes upplevelser av verkligheten. Samtidigt medför 
konkretion en ökad risk för försämrat integritets- och identitetsskydd (Starrin & 
Svensson 1998). I forskning ska intresse av att få ny kunskap vägas mot 
kravet på skydd av individer som deltagit i studier. Som forskare måste man se 
det som en avvägningsfråga hur stort skydd individerna som deltagit i studien 
bör få. Ett högt etiskt värde kan medföra reducerade kvaliteter i en studie. 
Forskaren kan kanske inte belägga slutsatser med full tydlighet och då uppstår 
en konflikt mellan validitet och etik (Larsson, 1994). Aktörer på fältet och den 
som gör studien skapar tillsammans vad som är möjligt. Deltagare gör inte vad 
som helst (Assarsson & Sipos-Zackrisson, 2005). Att grupper drabbas av de 
tolkningar som forskaren gör är en aspekt av det etiska värdet. För forskaren 
gäller det att överväga i vilken utsträckning man varit omsorgsfull och vilka 
slutsatser som kan dras av en studie, så att inte förhastade slutsatser dras, 
som drabbar oskyldiga. Om jag inte fuskar med vad jag själv uppfattar som 
sant ökas kvaliteten i det vetenskapliga arbetet. Detta lägger ett stort ansvar 
på forskare, att inte korrumperas. Lögnen är en stor synd hos en forskare och 
som forskare legitimerar de sin existens som yrkesgrupp genom att söka vara 
sanningsenliga. Forskarresultatet ingår i olika maktspel, det kan få makt eller 
utnyttjas av makthavare. Det är svårt att fuska utan att själv märka det 
(Larsson, 1994). Materialet skrivs ut och analyseras i en process där man 
väljer ut, väljer bort och genom analys lägger till tolkningshorisonter. Vad som 
finns med, eller omvänt vad som inte tas med, är en fråga om både etik och 
praktisk avgränsning (Assarsson & Sipos-Zackrisson, 2005). En av 
kvaliteterna i ett vetenskapligt arbete är att visa omsorg om dem som 
studerats. För den skull får forskaren inte redovisa ett osant resultat och om 
den etiska hänsynen leder till att viktiga hänseenden är osanna bör man avstå 
från studien (Larsson, 1994). 
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”Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 
huvudkrav på forskning. Informationskravet innebär att forskaren ska informera 
de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren i en undersökning har rätt att själv 
bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 
alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. I nyttjandekravet får insamlade uppgifter om 
enskilda personer endast användas för forskningsändamål.”  (HSFR, 1996, s.6) 

 
I en studie måste alltid hänsyn tas till etik. I min studie behöver jag inte lägga 
stor vikt vid dessa etiska krav (HSFR, 1996) eftersom det material jag valt att 
studera är offentliga handlingar. Avvägningar har ändock gjorts och de 
personer som namngivits i protokollen har jag valt att ta bort eller ersätta med 
NN.   
 
Förförståelse 
Bara ett nyfött barn saknar förförståelse. Redan som barn lär vi oss och allt 
efterhand blir mycket självklarheter. Förförståelsen är viktig. Snart sagt allt vi 
upplever, ser, hör, tänker och tycker bygger på förförståelse. Vi har 
socialiserats, inskolats i ett visst samhälle så att vi uppfattar verkligheten på ett 
sätt som överensstämmer med detta samhälles kultur. Vi kan ha olika 
förförståelse trots att vi tillhört samma kulturkrets, beroende på att vi kommit 
från olika samhällsklasser med olika ideologiska uppfattningar och olika 
vetenskapliga teorier. Det finns ingen anledning att förutsätta att just ens egen 
förförståelse är den rätta. Förförståelsens stora betydelse är ett argument för 
kunskapsrelativismen, men dock inget avgörande argument. Ett centralt 
begrepp inom hermeneutiken talar snarare mot relativismen. När jag 
konfronteras med nya miljöer är jag full av förutfattade meningar, men efter en 
tid tar jag in ny kunskap och på så sätt revideras min förförståelse med hjälp 
av mina erfarenheter. På detta sätt lär jag mer och mer, får nya erfarenheter 
som kommer att tvinga till revidering av min förförståelse (Thurén, 2002). 
 
Tolkningars trovärdighet och kvalitet hänger samman med att forskaren 
redovisar sin förförståelse för sina läsare (Larsson, 1994). Larsson såväl som 
Thurén, menar att en sådan redovisning snarast är omöjlig då i princip all 
erfarenhet en människa har ingår i förförståelse (Thurén, 2002).  
 
Textanalys 
Texttolkning och textanalys är en form av kvalitativ analys. Termen text kan 
användas för att referera till språkliga uttryck som kan vara muntligt framfört 
eller skriftligt framställt (Svensson & Starrin, 1996). I varje samhälle över hela 
världen produceras numer en oändlig mängd texter. Det är resultatet av att en 
eller flera personer velat förmedla något i skrift. Människor läser och 
reflekterar, vilket får konsekvenser för vad de tänker och vad de gör. Som 
exempel kan anges beslutsfattande organ, där varje beslut formuleras i text. 
Det finns texter som berättar vad kommunen får och inte får göra. Det 
cirkulerar en oerhörd mängd texter inom kommunhusets väggar. Att studera 
dessa texter är ett sett att sätta dig in i hur kommunen fungerar och vad de gör 
(Bergström & Boréus, 2000). Text är skriftlig produkt. Texter är koherenta och 
kommunikativa. Att texter är koherenta menas att de hålls ihop av ett visst 
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ämne, de har en röd tråd, att de är kommunikativa innebär att de har ett 
budskap att förmedla. Läses texten av en som har nödvändiga kunskaper i 
språket får texten en betydelse. En motion till kommunstyrelsen är exempel på 
text och protokoll från olika möten är en text. Texter och dess språk kan 
betraktas som att de har två huvudfunktioner. Språket uttrycker för det första 
tankar och idéer. Författaren till texten använder språket för att reflektera, att 
uttrycka sin bild av den omgivande verkligheten eller sina inre upplevelser. För 
det andra nyttjar vi språket i sociala relationer med andra, till exempel 
informerar, uttrycka åsikter, ställa frågor eller ge en order. Språket utnyttjas 
alltså i både reflexion och handling. En författare lägger ner mycket arbete på 
innebörd, så att budskapet får ett rättvisande sätt. Författaren måste också 
fundera på till vilka texten riktar sig till och hur ska läsaren ta till sig och 
reagera på texten? Vissa texter tillhör vissa genrer, vilket kan göra att texten 
innehåller många mer eller mindre explicita regler för hur man ska skriva. 
Dessa regler kan ta sig uttryck i speciella genrekrav på ett visst sätt, till 
exempel att referera, på citatteknik och specialiserande notapparater. 
Kontexten för texten har också betydelse för det språkliga typer av handlingar, 
händelser och så vidare. Kontexten är den miljö i vilken diskursen finns. Med 
diskurs avses textens språkliga sammanhang och kontext syftar på 
sammanhang som texten återfinns i (Bergström & Boréus, 2000).  
 
Bergström & Boréus (2000), presenterar fem textanalytiska inriktningar. Med 
hjälp av innehållsanalys, kan man göra kvantifierande jämförelser av 
förekomsten av vissa element i texter, man skulle till exempel kunna 
undersöka hur olika myndigheter talar med medborgarna. Ligger fokus i första 
hand på textens innebörd kallar författarna den för argumentationsanalys, man 
kan till exempel undersöka en viss aspekt av vad en aktör argumenterar för 
och vilka skäl aktören anger. Idé- och ideologianalys, där man skulle kunna 
undersöka förekomsten av vissa typer av idéer eller ideologier i texter, som till 
exempel i utredningar. Lingvistisk textanalys, analys av metaforer och kritisk 
lingvistik, en metod att analysera texters meningsbyggnad, samt ordvalet i 
texten.  Som femte analys nämns diskursanalys, som inriktas mot texters 
innebördsaspekter. Inom idé- och ideologiforskning går författarna in på olika 
inriktningar, varav en är kritisk ideologianalys, en inriktning som har tydlig 
koppling till den så kallade negativa ideologitraditionen och därmed Marx. 
Olika inslag i en dominerande ideologi ska jämföras med en yttre verklighet, 
ideologin ska begripliggöras eller snarare avslöjas. Frankfurtskolan är den 
mest kända exemplet på ideologikritik som forskningsansats under 1900-talet. 
Inom denna tradition fanns en ideologikritisk utgångspunkt där avsikten var att 
avslöja de principer som faktiskt styr samhället. En ideologi kan inte 
rekonstrueras enbart genom att den synliga, manifesta ytan analyseras. 
Analysen måste omfatta en undersökning av verkligheten utanför texten som 
gör det möjligt att placera texten i ett sammanhang, dels att tydliggöra texten 
språkligt, dels att göra den underliggande nivån synlig. Genom att ställa frågor 
till en materiell kontext kan forskaren förstå en ideologi och avslöja den. 
Studier av ideologi kan vara maktstudier. Om partiet X säger sig vara den 
främsta företrädaren för ideologi A, är det av central betydelse att undersöka 
om en systematisk granskning av vad som sagts inom partiet verkligen 
överensstämmer med en uttalade ambitionen. Människors sätt att tänka måste 
i förlängningen påverkas av vad som anses liberalt och inte, marxistiskt eller 
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inte. I ett marxistiskt perspektiv ses makt kopplat till klassförhållande, som i sin 
tur har sin grund i den arbetsdelning som existerar i alla klassamhällen. 
Samhällen betraktas från ett konfliktperspektiv när man utgår från att samhället 
är ett klassamhälle. Varje klassamhälle grundar sin makt genom sin ideologi, 
vilket påverkar människor att se vissa aspekter snarare än andra aspekter av 
samhället. En jämn fördelning av de värden som är centrala i samhällen 
skapas också i klassamhällen (Bergström & Boréus, 2000).  
 
Texter kan problematiseras med hjälp av frågor, till exempel hur analyseras 
relationen mellan sociala klasser, hur värderas denna relation? Vad föreskrivs 
ifråga om hur till exempel en förvaltning ska arbeta, som är relevant för 
relationen mellan samhällsgrupper? Svaren på frågorna bör ge en bild av hur 
texten framställer och värderar situationen och vad man bör göra, eller vad 
man inte gör åt den. Denna bild kan ställas mot vissa drag i en marxistisk 
analys. Inom kommunens olika nämnder fattas beslut som formuleras i text. 
Det finns texter som berättar vad nämnden får göra och vad de inte får göra. 
Det cirkulerar en oerhörd mängd texter inom kommunhusets väggar. Texter är 
långt ifrån det enda som är relevant att studera om man vill lära sig något om 
hur kommunen fungera, eller vad de gör, men det kan vara svårt att tänka sig 
sådana studier utan att analysera delar av den omfattande textmängd som 
omger en kommun (Bergstöm & Boréus, 2000).   
  
I min studie har jag valt att analysera protokollen från kultur- och 
fritidsnämndens samtliga möten under ett år. Protokollen ger endast en 
begränsad bild av det arbete som arbetsutskottet och nämnden gör. Texterna i 
ett protokoll är uppbyggda efter vissa normer som gäller just för 
protokollskrivande. Det är inga verkliga berättelser, utan ett sammandrag av 
vad som diskuterats och/eller beslutats under mötet.  
 
Metodanalys 
I ett tidigt skede av uppsatsskrivandet sökte jag på kommunens hemsida för 
att försöka röna ut i vilken nämnd som fritidsfrågor behandlades. I min 
undersökningskommun visade det sig att fritid slagits ihop med kultur och blivit 
kultur- och fritidsförvaltning. Utan någon större kunskap om hur kultur- och 
fritidsnämnden var sammansatt läste jag protokollen från nämndens 
sammanträden. Så småningom växte en bild fram om hur nämnden arbetade. 
Redan från början hade jag klart för mig att min förförståelse om kommunen 
och dess arbete var så liten att den inte skulle påverka min analys av texterna. 
Ändå kunde jag efter att ha läst protokollen ett antal gånger konstatera att jag 
kände flera av de personer som namngavs i protokollen, jag hade en ganska 
klar bild över ålderfördelningen i nämnden. Jag anade också vilka frågor 
många av nämndens politiker brinner för. Efter detta fick jag ompröva tankarna 
kring min förförståelse och insåg att som verksam medborgare i en liten 
kommun som jag varit bosatt i nästan tjugo år, har gett en viss förförståelse, 
men att denna förförståelse inte haft någon inverkan på studiens resultat.  
Genom att delge läsare teori om förförståelse och etisk är syftet att klargöra 
betydelsen av förförståelse och hur man handskas med etiska tankar i en 
uppsats. Under arbetets gång måste en reflektion kring förförståelse ske och 
hur fakta hanteras utifrån dessa punkter.  
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Att börja en undersökning med att granska protokoll, utan att ha någon speciell 
vetskap om hur en kommuns arbete är upplagt var inget lätt arbete. I efterhand 
kan tyckas att det hade varit klokt att göra en förstudie, där en kartläggning av 
uppbyggnaden av en nämnd legat som grund för granskning av protokoll vilket 
hade gjort att ideologianalys hade kunnat användas som analysmetod fullt ut. 
Studien bygger på en granskning av texter utifrån en kritisk teori, medan 
ideologianalys finns med i bakgrunden. Jag kan dock dra vissa slutsatser av 
det material jag har idag och använda denna studie som förstudie till en 
kommande djupare analys av en kommuns arbete i en kultur- och 
fritidsnämnd.  
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5. Teori 
Den teoretiker jag kommer att utgå ifrån är Jürgen Habermas, en modern 
samhällsteoretiker som föddes i Gummerback som ligger nära Köln i Tyskland. 
Under 1980- och 90-talen framstod han som en av samtidens viktigaste och 
intressantaste samhällstänkare. Genom hans böcker som producerades under 
90-talet räknas han idag som en av den mest betydelsefulla samhällstänkaren 
i västvärlden. Habermas utmärkte sig genom att ständigt och ihärdigt 
debattera med företrädare för andra teorier. Habermas var först mest känd 
utifrån sin anknytning till den ”kritiska teorin”. Marx och Weber, vilka också varit 
centrala för den kritiska teorin, kan ses som viktiga utgångspunkter för 
Habermas vetenskapliga frågeställningar (Månsson red.,2002). 
 
Kritisk teori kännetecknas av en tolkande ansats kombinerat med ett utpräglat 
intresse för kritisk ifrågasättande av den realiserade sociala verkligheten. 
Centrala namn i denna tradition är tyska samhällsvetare, vilka förknippas med 
Frankfurtskolan, vilken bland annat Habermas är starkt inspirerad av. 
Frankfurtskolan bildades i slutet av 1920-talet, i ett särskilt fristående 
forskningsinstitut knutet till Universitetet i Frankfurt. I denna 
samhällsvetenskapliga forskningsmiljö kombinerades kunskap från sociologi, 
psykologi, filosofi, ekonomi och estetik. Traditionella vetenskapsuppfattningar 
tillbakavisades, kritiserade positivismen och sökte utveckla sociala teorier som 
var filosofiskt informerade och praktisk betydelsefulla, utan att knyta till sig 
några institutioner. Frankfurtskolan menade att samhällsvetenskapen borde 
förhålla sig självständig och kritisk till sociala institutioner och etablerade 
tankesätt och visa på motsättningar i samhället. Habermas står för en mera 
optimistisk variant av kritisk teori (Alvesson & Sköldberg, 1994).      
 
Habermas försökte rekonstruera en ny kritisk teori som kunde förhålla sig 
kritisk till de former av ”social patologi” som existerade i det moderna 
samhället, och som utgick från Habermas egen teori om samhället (Månsson, 
red., 2002). Habermas intar en mera nyanserad position till skillnad från 
föregångarnas kompromisslösa kritik av det moderna samhället (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Samhällskritiken skulle vara en konsekvens av själva teorin 
istället för att bygga på utomvetenskapliga grunder. Teorin skulle förhålla sig 
neutral till moraliska och etiska frågor. Den skulle behandla sådana viktiga 
frågor i människornas liv som handlar om rätt och moral. Med detta blev det 
viktigt för Habermas att påvisa vilka normativa grunder en kritisk teori om det 
moderna samhället kan bygga. Habermas vision är att skapa en övergripande 
och genomtänkt kunskapsteoretisk ståndpunkt, bidra till att avskaffa förtryck 
och förtingligande av människor och på så sätt bidra till att utveckla 
demokratiska former i det moderna samhället. I likhet med Marx har han i detta 
arbete en typisk formulering ”min teoretiska ansats vägleds, i likhet med den 
marxska teorin, av avsikten att återfinna en förnuftspotential som är inkapslad i 
själva den samhälleliga reproduktionsformen” (Månsson, red. 2002, s.312).  
Det innebär att Habermas såväl som Marx söker finna en social förankring av 
förnuftet i samhällets egna sätt att fundera, att inte behöva förankra det i 
abstrakt kunskapsteori. Enligt Habermas finns det inte några klart 
avgränsande klasser eller sociala skikt, han måste finna denna 
förnuftspotential någon annanstans än hos proletariatet, som enligt Marx är 
förnuftets bägare. Förnuftet är enligt Habermas kommunikativt och verksamt 
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varhelst vi talar med varandra. Förnuftet finns således i samhällets 
reproduktionsform i människornas vardagsliv, och det är detta kommunikativa 
förnuft som Habermas menar bär både på en potential till demokratisk 
samhällsutveckling och utgör en grund för en kritisk teori om det moderna 
samhället (Månson red., 2002) 
 
Den typ av sociologi som Habermas representerade intresserar sig inte enbart 
för hur det är, utan vad demokrati och demokratisering borde vara. Den ger en 
möjlighet till kritik av en reellt existerande demokrati och tydliggörandet och 
försvaret av en alternativ norm. Habermas använder begreppet idealisering 
och avser med detta den praktikens framträdande form som befinner sig 
mellan det faktiska, hur det är, och det idealiska, hur det kan, bör och kunde 
vara. Vid ett samtal utgår vi från att den som kommunicerar med oss uppriktigt 
och sanningsenligt menar vad denne säger. För Habermas var 
demokratisering frigörelsen av en politisk offentlighet från det politiska 
systemets direkta styrning samt utnyttjande av statens beroende av legitimitet 
för att påverka statens kollektiva målsättning (Trondman, 1999).  
 
Trondman (1999), frågar sig hur en fungerande ungdomskulturell offentlighet 
kan leda till partipolitiskt och parlamentariskt arbete? Det handlar kanske om 
att ge ungdomar det inflytande de tror på och säger sig vilja ha. Habermas 
menar att en verkligt fungerande politisk offentlighet börjar i hemmiljön. Unga 
människor formas i mötet med andra människor, sin familj, sitt samhälle och 
dess institutioner. Vi får alla genom relationen samhälle, ungdomskultur och 
politik verka för en fungerande politisk offentlighet (Trondman, 1999).    
 
Habermas delade övriga samhällsvetares syn på hur en snäv, instrumentell 
form av rationalitetsuppfattning har kommit att dominera. Institutioner som 
syftar till att lösa avgränsande problem och generar resurser utan beaktande 
av vidare politiska och meningssammanhang, genomsyrar det moderna 
teknologiska – kapitalistiska samhället. Expertkunskap och social 
ingenjörskonst, stöttande av en snäv positivistisk vetenskapssyn har tilldelas 
ansvaret för lösningen av allt flera samhällsproblem, medan politiska och 
etiska diskussioner och ställningstaganden blivit mindre framträdanden. 
Människors förmåga att självständigt göra politiska och etiska 
ställningstaganden har försvagats. Teknik, vetenskap och administration har 
tagit över i allt större utsträckning och politik handlar mer om administration 
och samhällsapparater. Habermas menar att på så sätt fungerar vetenskap 
och teknik som ”ideologi”. Politiska förhållanden och beslut döljs således under 
en teknokratisk ideologi (Alvesson & Sköldberg, 1994).    
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6. Resultatanalys 
I följande avsnitt redovisas fakta om hur sammansättningen av kultur- och 
fritidsnämnden och dess mötesordning är konstruerad. Sedan följer en 
sammanställning av antal beslut inom nämnden och sist samtliga beslut från 
de nio protokoll som förts på kultur- och fritidsförvaltningens möten, med 
början januari år 2006. Protokollen innehåller en del formalia som inte 
redovisas, utan redovisningen omfattar de beslut som nämnden tagit, samt 
viss fakta från protokollen som kan ha betydelse för slutdiskussionen. För att 
ge en bild av omfånget och vilka beslut som fattas under ett år, kommer jag att 
göra en sammanfattning från samtliga sammanträden som nämnden haft 
under år 2006. Efter ett antal av diskussions- eller beslutsärenden står, se 
bilaga. Dessa bilagor har jag inte tagit del av. Av etiska själ kommer jag att 
utesluta namn på de personer som lämnat information eller gjort yttrande i 
nämnden.  
 
Av protokollen framgår att beslutsfattare i kultur- och fritidsnämnden är en 
sammansättning av personer från olika partier. Ordföranden tillhör 
moderaterna, övriga ledamöter är två centerpartister, en kristdemokrat och tre 
socialdemokrater. Vid två av nämndens möten har representanten från 
kristdemokraterna saknats och ersatts av en centerpartist. Vid varje möte har 
förvaltningschefen och förvaltningssekreteraren deltagit, samt andra politiker 
som då inte haft beslutsrätt. Vid vissa möten deltar ett antal föredragshållare 
under den punkt de är involverade i.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder måndagar i januari, 
februari, mars, april, augusti, september, oktober och november. Kultur- och 
fritidsnämnden sammanträder också måndagar i januari, mars, april, augusti, 
september, oktober och november. Ibland ligger mötena veckan innan 
arbetsutskottets, ibland veckan efter arbetsutskottets möten. 
 
Januari år 2006 
Representant från Ungdomskontoret informerade om Globträdet, Pippis 
sockerdricketräd vid Näs kommer att invigas den 5 maj 2006. Invigning av 
Globträdet sker i Stockholm den 8 maj 2006. Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade ”att godkänna och se positivt på invigning av Globträdet i Vimmerby 
den 5 maj 2006.”(s.5).   
 
Attestförteckning/ansvar för verksamheter som ligger under kultur- och 
fritidsförvaltningen. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritisnämnden ”att 
godkänna attestförteckningar/ansvar från och med 2006-01-03, enligt bilaga.” 
(s.6). 
 
Föreligger skrivelse från Vimmerby IF angående Bullerby Cup 2006 och en 
anhållan om att få disponera Ceosvallen under tiden 27-30 juli 2006. 
Arbetsutskottet ser positivt på arrangemanget kring Bullerby Cup och föreslår 
kultur- och fritidsnämnden besluta ”att godkänna att Vimmerby IF får disponera 
Ceosvallen under tiden 27-30 juli 2006 i samband med Bullerby Cup.” (s.7).  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.  
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Föreligger förslag till terminstider, lovdagar för läsåret 2006/2007 för 
Kulturskolans personal, enligt bilaga. Arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta ”att godkänna terminstider, lovdagar för läsåret 
2006/2007 för Kulturskolan personal, enligt bilaga.” (s.8). Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.  
 
Föreligger arbetstider för lärarpersonal och verksamhetsårets perioder 
2006/2007 för Kulturskolans personal, enligt bilaga. Arbetsutskottet föreslår 
kultur- och fritidsnämnden besluta ”att godkänna arbetstider för lärarpersonal 
och verksamhetsårets perioder 2006/2007, enligt bilaga.” (s.9). Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag. 
 
Föreligger sammanställning över föreningsdrivna fritidsgårdar i Vimmerby 
kommun 2006, enligt bilaga. Föreningsdrivan fritidsgårdar i Vimmerby kommun 
2006, Södra Vi 1-2 dagar/vecka (25.000), Storebro 1-2 dagar/vecka (25.000), 
Gullringen 1-2 dagar/vecka (25.000), Rumskulla 1 dag/vecka (10.000) samt 
Tuna lovverksamhet (25.000). Arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta ”att godkänna sammanställningen över föreningsdrivna 
fritidsgårdar samt finansieringen av dessa.” (s.10). Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottet förslag.  
 
Föreligger skrivelse från föreningen Tuna Bygdegård avseende förtydligande 
angående anbudsförfaranden kring installation av kommunalt vatten i 
bygdegården, enligt bilaga. Kultur och fritidsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen i sin tur kommunfullmäktige besluta ”att godkänna 
investeringsbidrag till lokalföreningen Tuna Bygdegård avseende indragning 
av kommunalt vatten i bygdegården med 30 % av totalkonstanden, att betalas 
ut mot uppvisade fakturor.” (s.12). 
 
Föreligger en anmälan om mögellukt i lokaler på Vimarvallen, som har 
inkommit till miljö- och byggförvaltningen. Arbetsutskottet beslutade ”att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att se vilka åtgärder som krävs för att olägenheter 
för människors hälsa och miljön kan undanröjas vid lokalerna på Vimarvallen. 
”att ge förvaltningschefen i uppdrag att se hur man kan påskynda ärendet med 
en fotbollsarena på Ceosvallen.” (s.13). Kultur- och fritidnämnden beslutade 
”att ge förvaltningschefen i uppdrag att, till nästa sammanträde i 
arbetsutskottet den 13 februari 2006, ta fram extra kostnader för sanering av 
byggnaderna samt även kostnader för hyr av andra lokaler. ”att uppdra åt 
arbetsutskottet att ge ett förslag i ärendet till kommunstyrelsen för beslut.” 
(s.14). 
 
Föreligger remiss om samrådsyttrande till förslag om detaljplan för Vimmerby 
3:3, del av Skjutbaneområdet, Snokebovägen. Kultur- och fritisnämnden 
beslutar ”att ej ha något att erinra mot förslaget till detaljplan för Vimmerby 3:3, 
del av Skjutbaneområdet. (s.15). 
 
Mars år 2006 
Föreligger skrivelse om ansökan om bidrag till nytt underlag i paddocken till 
Tunabygdens hästsportklubb, enligt bilaga. Enligt faktura är kostnaden 
19.155:- kronor. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att 
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avslå ansökan om bidrag till nytt underlag i paddocken till Tunabygdens 
hästsportklubb. Arbetsutskottet hänvisar till att föreningen får skötselbidrag till 
dessa ändamål. (s.5). 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
kontakta föreningen för mer information kring ärendet, att ge arbetsutskottet i 
uppdrag att besluta i ärendet vid sammanträde den 20 mars 2006.” (s.5). 
Förvaltningschefen redogör för Kulturskolans tjänster. I budget för 2006 finns 
pengar till en ny tjänst. Förvaltningschefen menar att denna tjänst bör vara en 
mediapedagog. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att inrätta en tjänst som 
mediapedagog till Kulturskolan från och med 2006-08-17, att inbjuda 
kulturchefen vid nästa sammanträde i nämnden, den 10 april 2006, för 
information om Kulturskolan framtida verksamhet.”  (s.6). 
 
Förvaltningschefen redogjorde, vid sammanträde den 13 februari 2006, för 
förslag till ansvar för muséet Näktergalen.  Arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta ”att godkänna förslag om att nuvarande 
kultursekreteraren, från och med 2006-04-01, är arbetsledare samt har ansvar 
för budget och personal inom verksamheten muséet Näktergalen.” (s.7). 
 
Föreligger inrättande av en visstidsanställning 50 % som biblioteksassistent 
vid huvudbiblioteket i Vimmerby. Tjänsten är med lönebidrag. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade ”att inrätta en visstidsanställning, 50 % som 
biblioteksassistens vid huvudbiblioteket i Vimmerby, under tiden 2006-02-27—
05-27, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är lönebidrag.” (s.8). 
 
Föreligger beslut om verksamhetsbeskrivning för 2005, enligt bilaga. 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att godkänna 
bokslut samt verksamhetsbeskrivning för 2005.” (s.9). Kultur- och fritids-
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Föreligger verksamhetsberättelse 2005 och verksamhetsplan för 2006-2009, 
enligt bilaga. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att ärendet tas upp vid 
sammanträde i kultur- och fritidsnämnden den 10 april 2006, där 
verksamhetsberättelsen för 2005 samt verksamhetsplanen för 2006-2099 ska 
godkännas.”  (s.10) Verksamhetsberättelsen innehåller punkter såsom; 
Bibliotek, Sommartorg, Kulturskola, Konst, Museet Näktergalen, Kulturarv, 
Fritids/idrottsanläggningar, Ungdomsverksamhet, Vimmerby Fritidsgård, 
Folkhälsoarbete, Brottsförebyggande och  Drogförebyggande. (2/2006 043 3) 
 
Utdrag ur verksamhetsplanen som rör fritid och ungdomsfrågor: 

”Viktigt är att förvaltningen sätter fritids- och ungdomsfrågor i 
fokus. Inom fritids- och idrottsverksamheterna finns behov av 
lokaler. Inom ungdomsverksamheterna finns behovet av att samla 
merparten av verksamheten under ett tak. Det är också av stor vikt 
att kommunen och föreningar samarbetar och för en dialog om hur 
man kan vidareutveckla föreningsverksamheterna i tider då 
barnkullarna minskar och allt färre vill engagera sig i arbetet. Här 
måste nya vägar hittas till samarbete och utveckling.” (s.5). 
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Huvuddelen av de fritidsanläggningar som finns inom kommunen ägs och drivs 
av föreningar. Kommunen ger föreningar skötselbidrag till anläggningens drift. 
Ridhuset och bowlinghallen ägs av kommunen men drivs av föreningarna. 
Ishallen och Ceosvallen (kommunens största fotbollsanläggning) sköts av 
kommunen. Åtta allmänna badplatser är i kommunens drift och har under de 
senaste åren renoverats och moderniserats. 
  

”Under 2006 måste placeringen av Vimmerby fotbollsanläggning, 
projekteringen och markfrågan lösas. 
De kommer att uppstå problem de närmaste åren pga. att 
kostnaderna för föreningarna att driva anläggningarna är höga. 
Många föreningar börjar få svårt att engagera frivilliga till att lägga

  ner mer timmar på att sköta en fotbollsplan eller ett motionsspår. 
Driftsformerna för ishallen och Ceosvallen måste diskuteras med 
respektive förening. De närmaste åren måste Vimarvallens 
omklädningsrum och förråd lösas, och en utredning av 
lokalbehovet för idrotts- och fritidaktiviteter göras.” (s.15). 
 

Fritidsgården är en mötesplats för kommunens ungdomar i åldern 13-20 år. 
Grundtanken är att alla ska kunna mötas oavsett vilken skola man går på, 
vilken musik man gillar, vad man röstade på i senaste partivalet eller om man 
mest intresserar sig i senaste modet. Våra olika tankar och åsikter bidrar till att 
vi tillsammans kan ha riktigt kul. Verksamheten bygger på vad ungdomarna 
själva vill göra, ingenting är omöjligt och inga idéer är dumma. Chansen finns 
att göra sin röst hörd och påverka tiden efter skolan. Skapa och vistas i en 
atmosfär där alla har förståelse för varandra och samtidigt känner en trygghet i 
sig själv är vårt mål, allra helst med resultat att alla ungdomar får en rolig fritid. 
Under hösten 2005 har Fritidsgården haft två heltidstjänster om 50 % vardera, 
och resten fördelat på timanställningar. ”Fritidsgården kommer i framtiden att 
få större ansvar för att samla barn- och ungdomsverksamheten i kommunen.” 
De närmaste åren kommer man att arbeta för att samordna Fritidsgården och 
Kulturskolans organisatoriskt och lokalmässigt. Inrätta ny lokal där olika 
verksamheter skall kunna mötas och samordnas. Arbeta för att minska 
segregeringen i samhället, samt arbeta fram en form för hur vi ska bedriva 
verksamhet i ytterområdena. (s.19). 
 
Föreligger Lokal utvecklings- och översiktsplan 2006 för Vimmerby kommun, 
LUPEN 2006. Utvecklingschef Christer Johansson redogjorde för 
handlingarna. Detta är ett första samråd och arbetsmaterial delas ut till 
ledamöter i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 
”att samtliga i nämnden ska läsa igenom och komma med synpunkter senast 
vid nästa sammanträde, den 10 april 2006, att LUPEN 2006 även ska 
behandlas vid sammanträde i arbetsutskottet, den 20 mars 2006.” (s.12). 
 
April år 2007 
Föreligger försent inkommen ansökan till anslag för år 2005 från Vimmerby-
Hultsfred FN-förening. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta ”att avslå ansökan till anslag för år 2005 från Vimmerby-Hultsfred FN-
förening.” (s.4). Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.  
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Föreligger ansökan om bidrag till gräsklippare 2006 från föreningen 
Gullringens Golfklubb, enligt bilaga. Föreningen fick senast till gräsklippare år 
2001. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att godkänna 
bidrag till gräsklippare 2006 till föreningen Gullringens Golfklubb, att bidraget 
betalas ut med maximalt 46.100:- kronor, att bidraget betalas ut mot 
uppvisande av betald faktura.” (s.5). Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Föreligger förslag till dokumenteringsplan, arkiveringsbeskrivning samt historik 
för kultur- och fritidsnämnden, enligt bilaga. Arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta ”att godkänna förslag till dokumenteringsplan, 
arkiveringsbeskrivning samt historik för kultur- och fritidsnämnden, enlig 
bilaga.”  (s.6). Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att godkänna förslag till 
dokumenteringsplan, arkiveringsbeskrivning samt historik för kultur- och 
fritidsnämnden, enlig bilaga, att vid revidering och eventuell förändring tas 
planen upp i nämnden för nytt beslut.” (s.6). 
 
Föreligger skrivelse från bibliotekschefen angående en kick-off dag för all 
personal på kommunbiblioteket i länet. Arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta ”att godkänna stängningsdag, fredagen den 12 maj 
2006, för biblioteket i Vimmerby kommun Att huvudbiblioteket och biblioteket i 
Storebro och Södra Vi ska ha öppet söndagen den 14 maj 2005”. (s.7). Kultur- 
och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
Verksamhetsberättelse 2005 och verksamhetsplan 2006-2009. Materialet 
delades ut och det är en grund för vidare diskussion om kultur- och 
fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden beslutade ”att ärendet tas upp 
vid sammanträde i kultur- och fritidsnämnden den 10 april 2006, där 
verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen ska godkännas.” (s.9). Vid 
dagens sammanträde 2006-04-10, redogjorde kultursekreteraren ingående om 
nämndens verksamheter föregående år och framåt i tiden. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade ”att godkänna verksamhetsberättelsen för 2005 och 
verksamhetsplan 2006-2009, enligt bilaga.”  (s.9). 
 
Föreligger förslag till alkohol- och drogpolitiska program för Vimmerby 
kommun, utarbetat av samverkansgruppen barn och ungdom. Synpunkter ska 
skickas till socialförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden diskuterade ärendet 
och finner flera punkter som man vill ändra på i dokumentet. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar ”att till nästa sammanträde i arbetsutskottet, den 24 
april 2006, ska ansvarig för ungdomskontoret, sammanställa synpunkter och 
förslag till ändring av dokumentet, att synpunkterna ska redovisas och 
godkännas av kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde den 15 maj 2006. 
(s.10). 
  
Brottsutveckling i Kalmar läns kommuner 1996-2005. Dokumentet delades ut 
till arbetsutskottet. Förvaltningschefen ska träffa Länspolismästaren vid ett 
möte den 24 mars 2006. Arbetsutskottet beslutar  
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”att ge förvaltningschefen i uppdrag att gå igenom dokumentet 
”Brottsutveckling i Kalmar läns kommuner 1996-2005 ” med 
Länspolismästaren vid möte den 24 mars 2006, att redovisa i 
ärendet vid sammanträde i kultur- och fritidsnämnden den 10 april 
2006.” (s.11). 

 
Förvaltningschefen redogjorde för ärendet vid dagens sammanträde. 
Rapporten kommer att användas i kommunens arbete med 
brottsförebyggande.  
 
Föreligger förslag till detaljplaneprogram för kv. Ceselören i Vimmerby stad.  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att ej ha något att erinra mot förslaget till 
detaljplaneprogrammet.”  (s12). 
 
Föreligger förslag från föreningar i Vimmerby under flera år, att ha ett mer 
idrottsinriktat alternativ på gymnasiet i Vimmerby. Arbetsutskottet beslutade  
 

”att ordförande och förvaltningschefen får i uppdrag att ta kontakt 
med chefer för bildningsförvaltningen samt rektor på Vimmerby 
gymnasium för att diskutera ärendet. Att förvaltningschefen tar 
kontakt med föreningar, i första hand Vimmerby IF, Vimmerby 
Innebandyförening samt Friskis och Svettis för en diskussion om 
föreningslivet och skola. Att förvaltningschefen redogör i ärendet 
vid sammanträde i kultur- och fritidsnämnden den 10 april 2006.” 
(s.13). 

 
Vid sammanträdet 2006-04-10, redogjorde förvaltningschefen i ärendet. 
 
Föreligger Lokal utvecklings- och översiktsplan 2006 för Vimmerby kommun, 
LUPEN 2006. Detta är ett första samråd och arbetsmaterialet delas ut till 
ledamöter i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att 
samtliga i nämnden ska läsa igenom och komma med synpunkter senast vid 
nästa sammanträde den 10 april 2006, att LUPEN 2006 även ska behandlas 
vid sammanträde i arbetsutskottet, den 20 mars 2006.” (s.15). Vid 
sammanträde i arbetsutskottet den 20 mars 2006 redogjorde 
förvaltningschefen för vissa synpunkter avseende LUPEN 2006. Vi 
sammanträde 2006-04-10, diskuterar kultur- och fritidsnämnden de synpunkter 
som tagits fram avseende LUPEN 2006. Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
”att lämna synpunkter angående LUPEN 2006 till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.” (s.15). 
 
Föreligger resursram för 2007 samt omvärldsbeskrivning, framtidsvision, 
nulägesbeskrivning, behovsutveckling och strategi för kultur- och 
fritidsnämnden, enlig bilaga. Kultur- och fritidsnämnden beslutade ”att 
nämnden till nästa sammanträde den 10 april 2006 ska komma med förslag på 
nettokostnadsminskning och ha synpunkter inför budget 2007.” (s.16). Vid 
sammanträd i arbetsutskottet 2006-03-20 redogjorde förvaltningschefen för 
förslag på nettokostnadsminskning på 2 % inom kultur- och fritidsnämnden 
verksamheter. Arbetsutskottet beslutade ”att dessa förslag till 
nettokonstandsminskningar, förändringar samt investeringar ska redovisas via 
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dialogdagen den 7 april 2006.” (s.16). Kultur- och fritidnämnden beslutar ”att 
godkänna förslag till förändring, investeringar och nettokostnadsminskningar 
på 2 %, enligt bilaga.” (s.17). 
 
Föreligger ansökan om tjänstledighet från bibliotekarien NN för tiden 2006-09-
01—12-31. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att 
godkänna tjänstledigheten för bibliotekarien” (s.18). Kultur- och fritids-
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Maj år 2006 
Föreligger ansökan om ekonomiskt bidrag från Tjejjouren Tekla. Ansökan har 
vidarebefordrats från socialförvaltningen. Arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta ”att avslå ansökan om ekonomiskt bidrag till Tjejjouren 
Tekla.” (s.4). Kultur- fritidsnämnden beslutar ”att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att inbjuda socialchefen till något av nämndens sammanträden i höst 
2006, för att diskutera denna typ av ärende ”att avslå ansökan om ekonomiskt 
bidrag till Tjejjouren Tekla.”  (s.4). 
 
Föreligger ansökan om tilläggsanslag för år 2006 från Stiftelsen Vimmerby 
Skyttepaviljong. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att 
avslå ansökan om tilläggsanslag för år 2005 och 2006, att inför budget 2007 
se över anslaget till stiftelsen Vimmerby Skyttepaviljong (s.5). Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Föreligger förslag till alkohol- och drogpolitiskt program för Vimmerby kommun, 
utarbetat av samverkansgruppen barn och ungdom. Förslag delades ut till 
ledamöterna. Kultur- och fritidsnämnden beslutade ”att till nästa möte i 
arbetsutskottet, den 24 april 2006, ska NN på ungdomskontoret, sammanställa 
synpunkter och förslag till ändring av dokumentet, att synpunkterna ska 
redovisas och godkännas av kultur- och fritidsnämnden vid sammanträde den 
15 maj 2006.” (s.6). Vid sammanträde i arbetsutskottet 2006-04-24 redogjorde 
NN för synpunkter kring programmet. Arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta ”att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att samordna dokumenten, att lämna bifogade synpunkter och 
förslag till socialförvaltningen.” (s.7). Vid dagen sammanträde 2006-05-15, 
informerade förvaltningschefen att han ska ta upp frågan med 
ledningsgruppen i kommunen Kultur- och fritidsnämnden beslutade ”att lämna 
bifogade synpunkter och förslag till socialförvaltningen.” (s.7). 
 
Föreligger förslag till detaljplan för fastigheten Nosshult 1:1, Vimmerby 
kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att ej ha något att erinra mot 
förslaget till detaljplan. ” (s.9).  
 
Föreligger budgetuppföljning för perioden 04/2006, enlig bilaga. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar ”att med godkännande översända bilagda 
budgetuppföljning 04/2006 till ekonomienheten.” (s.12). 
 
Föreligger resursram för 2007 samt omvärldsbeskrivning, framtidsvision, 
nulägesbeskrivning, behovsutveckling och strategi för kultur- och 
fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade ”att nämnden till nästa 
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sammanträde den 10 april 2006, ska komma med förslag på 
nettokonstandsminskning och ha synpunkter inför budget 2007.” (s.13). 
Förvaltningschefen har redogjort för ett förslag vid sammanträde i 
arbetsutskottet den 2006-03-20. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att 
godkänna förslag till förändring, investering och netto kostnadsminskning på 2 
% med konsekvensbeskrivning.” (s.14). Vid dagens sammanträde 2006-05-15 
redogjorde förvaltningschefen nämndens förslag. Inga besparingar ska göras 
vid kultur- och fritidsförvaltningen. Man ska avvakta med ny tjänst till 
Kulturskolan. Vid fritidsgården ska en ny halvtidstjänst inrättas. I övrigt, 
beträffande fritidsprojekt Bullerbyn, föreningsbidrag, bibliotek, samt Ceosvallen 
ska nya diskussioner föras.  
 
Föreligger förslag från föreningar i Vimmerby, under flera år, att ha ett mer 
idrottsinriktat alternativ på gymnasium i Vimmerby. Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar”att ge förvaltningschefen i uppdrag att följa upp ärendet.” (s.16). 
Svenska ambassaden i Sofia anordnar med stöd av Svenska Institutet en 
Astrid Lindgrens-festival i Bulgariens huvudstad Sofia. Inbjudan har kommit 
och avser kommunfullmäktiges ordförande och kultur- och fritidsnämnden 
ordförande under ett par dagar vid festivalens början. Arbetsutskottet föreslår 
kultur- och fritidsnämnden ”att godkänna medverkan av ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden till festivalen i Sofia, att kultur- och fritisnämnden betalar 
resan, för ordförande.”  (s.18).  Ordföranden deltar ej i beslutet.  
 
Juni år 2007 
Förvaltningschefen informerade angående planeringen kring 100-årsjubileum 
Astrid Lindgren. Arbetsutskottet beslutade ”att redovisning kring planeringen 
av 100-årsjubileum ska ske vid varje sammanträde i arbetsutskottet tills 
vidare.” (s.5). Förvaltningschefen informerade 2006-04-24 om organisation och 
arbetsuppgifter inom förvaltningen. Arbetsutskottet beslutade ”att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att kontakta kommunchefen angående placering 
av hälsofrågor i kommunen.” (s-7) 
 
Motion från kultur- och fritidsförvaltningen, om inrättande av enhet för 
förebyggande arbete. .Yrkande, från fullmäktige: - Utreda intresset för 
volontärverksamhet i Vimmerby. - Utreda möjligheter att tillskapa en särskild 
enhet för förebyggande arbete. – Undersöka i vad mån erfarenhet som 
volontär skulle kunna utgöra kriterium för nyanställning.  
 
Föreligger från 1:e vice ordförande om att uppföra en vänortsinformation i 
närheten av Stadshuset. Arbetsutskottet är positiv till förslaget. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen beslut ”att uppföra en 
vänortsinformation i närheten av Stadshuset.” (s.9). 
 
Föreligger förslag om ny avgiftstaxa för Kulturskolan från och med vårterminen 
2007. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att godkänna förslag till ny 
avgiftstaxa för Kulturskolan från och med vårterminen 2007.” (s.10). 
 
Föreligger samrådshandling detaljplanprogram för Vimmerby 3:8. Ceosvallen i 
Vimmerby. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att ej ha något att erinra mot 
förslaget, men vill ändå ge vissa synpunkter, enligt bilaga.” (s.11). Kultur- och 
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fritidsförvaltningen vill bland att man påskyndar byggnationen av ny 
fotbollsarena och att man ökar trafiksäkerheten kring arenan.  
 
September år 2007 
Föreligger rapport angående granskning av bisysslor från kommunens revisor. 
Med anledning av granskningen har förvaltningschefen skrivit ner vissa 
åtgärder, som kultur- och fritidsförvaltningen kommer att vidta. Arbetsutskottet 
föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att godkänna åtgärder, enligt bilaga 
och lämna svar till revisor.” (s.5). Kultur- och fritisnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Föreligger skrivelse angående bakgrund och nuläge avseende 
Gästgivarhagens skötsel och behov av en modern dokumentation och 
kartering av området. Vid möte med Länsstyrelsen i Kalmar lä gjordes 
anteckningar. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta” att 
ställa sig positiv till Gästgivarhagens skötsel och behov av modern 
dokumentation och kartering av området.” (s.6). Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Föreligger Lokal utvecklings- och översiktsplan 2006 för Vimmerby kommun, 
LUPEN 2006. Utvecklingschefen redogjorde för handlingarna, vid 
sammanträdet i kultur- och fritidsnämnden den 6 mars 2006. Kultur och 
fritidsnämnden beslutade ”att samtliga i nämnden ska läsa och komma med 
synpunkter senast nästa sammanträde den 10 april 2006. Att LUPEN 2006 
även ska behandlas vid sammanträde i arbetsutskottet, den 20 mars 2006.” 
(s.7). Vid sammanträde i arbetsutskottet den 20 mars 2006, redogjorde 
förvaltningschefen för vissa synpunkter avseende LUPEN 2006. Ärendet togs 
upp i kultur- och fritidsnämnden den 10 april 2006, där kultur- och 
fritidsnämnden diskuterad de synpunkter som tagits fram avseende LUPEN 
2006. Kultur- och fritidsnämnden beslutade ”att lämna synpunkter i 
arbetsutskottet, den 21 augusti 2006 angående LUPEN 2006 till 
samhällsbyggnadsförvaltningen, enligt bilaga.” (s.7). Vid dagens sammanträde 
2006-09-11 delar förvaltningschefen ut en omskriven version på ändringar och 
synpunkter angående LUPEN 2006. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att 
godkänna synpunkterna på fel och ändringar i LUPEN 2006, att översända 
synpunkterna till samhällsbyggnadsförvaltningen.” (s.8). 
 
Föreligger resursram för 2007 samt omvärldsbeskrivning, framtidsvision, 
nulägesbeskrivning och strategi för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade ”att nämnden till nästa sammanträde den 10 april 
2006, ska komma med förslag på nettokostnadsminskning och ha synpunkter 
inför budget 2007.” (s.9). Förvaltningschefen redogjorde för 
nettokostnadsminskningen på 2 % i arbetsutskottet den 10 april 2006. 
Arbetsutskottet beslutade ”att dessa förslag till nettokostnadsminskningar, 
förändringar samt investeringar ska redovisas via dialogdagen den 7 april 
2006.” (s.9).Vid sammanträde 2006-04-10, redogjorde förvaltningschefen från 
dialogdagen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade ”att godkänna förslag till 
förändringar, investeringar och nettokostnadsminskningar på 2 % med 
konsekvensbeskrivning.” (s.10). 
 

 25 



Föreligger ansökan om investeringsbidrag avseende installation av vattenburet 
värmesystem, samt anslutning till fjärrvärme, från lokalföreningen 
Vimmerbyparken. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen i sin 
tur kommunfullmäktige besluta ”att godkänna ansökan om investeringsbidrag 
med 30% på 284.375:- kronor, totalt 85.213:- kronor, att bidraget betalas ut 
mot uppvisande av fakturor.” (s.12). 
 
Föreligger förslag till policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby 
kommuns skolor. Förvaltningschefen redogjorde för ärendet. Arbetsutskottet 
föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att godkänna policy för kommersiell 
sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor, enligt bilaga.” (s.13). 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Föreligger remiss från Regeringskansliet, utbildnings- och kulturdeparte-
mentet, angående material avseende ”Så stärker vi barnkulturen”. 
Förvaltningschefen ska vid möte med övriga kultur- och fritidschefer i Kalmar 
diskutera ärendet. Arbetsutskottet beslutar ”att ge förvaltningschefen i uppdrag 
att redovisa i ärendet vid nästa sammanträde i kultur- och fritidsnämnden den 
11 september 2006.” (s.14). Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att godkänna 
föreliggande svar på remiss, enligt bilaga, och översända skrivelsen till 
kommunstyrelsen för beslut.” (s.14) 
 
Föreliggande förslag till detaljplan för fastigheten Eken 10 i Vimmerby stad för 
samråd. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att ej ha något att erinra mot 
förslag till detaljplan för fasigheten Eken 10 i Vimmerby stad.” (s.16). 
 
Föreligger förslag till detaljplan för fasigheten Morkullan 2 i Vimmerby stad.  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att ej ha något att erinra mot förslaget till 
detaljplan för fastigheten Morkullan 2 i Vimmerby stad.” (s.16). Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar ”att efterfråga hos samhällsbyggnadsnämnden 
redovisning eller återrapportering av beslut på detaljplan med mera, som 
lämnas till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.” . Kultur- och fritidsnämnden 
beslutar ”att godkänna och översända bilagda budgetuppföljning 08/2006 till 
ekonomienheten.” (s.18) Ordföranden föreslår att kommunen ska arbeta vidare 
med att flytta stockar som finns i taket f.d. biblioteket på Vimmerby 
gymnasium. Man borde flytta dessa till nuvarande bibliotek och foajén i 
Stadshuset. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att gå vidare i ärendet till 
kommunstyrelsen med förslag att flytta takstockarna från f.d. biblioteket på 
Vimmerby gymnasium till nuvarande bibliotek och den nya foajén i 
Stadshuset.” (s.19) 
 
Oktober år 2006 
Upphandling av böcker till biblioteket. Bibliotekschefen redogör för de tre 
anbuden som kommit, enligt bilaga. Arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden ”att förorda Akademibokhandeln Bokus AB till nytt avtal från 
och med 1 januari 2007.” (s.6). Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att 
bordlägga ärendet till nästa sammanträde i arbetsutskottet, den 30 oktober 
2006, att ge arbetsutskottet delegation på beslut i ärendet, att inbjuda 
bibliotekschef och inköpssamordnare till sammanträde den 30 oktober 2006.” 
(s.6). 
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Föreligger protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende motion inlämnad 
av Miljöpartiet de Gröna, angående att göra Vimmerby kommun till en 
Ekokommun, enligt bilaga. Förvaltningschefen redogör i ärendet och lämnar 
synpunkter, enligt bilaga. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta ”att lämna bifogade synpunkter till kommunstyrelsen avseende motion 
angående att göra Vimmerby kommun till en Ekokommun.” (s.7). Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Föreligger remiss från miljö- och byggnadsförvaltningen, bygglovsavdelningen, 
angående ansökan om rivningslov för det gamla stationshuset i Storebro. 
Kultur- och fritidsnämnden besluta ”att rekommendera den nuvarande ägaren, 
före det definitiva beslutet om rivning, annonsera ut huset till intresserade 
privata entreprenörer, hantverkare eller föreningar som kan tänkas var 
intresserade av att ta över fastigheten.” (s.8). 
 
Föreligger ansökan från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMHI, 
avseende bidrag för verksamhet, enligt bilaga. Förvaltningschefen redogjorde 
för ärendet. Föreningen har inget lokalkontor i Vimmerby och det närmaste 
finns i Västervik. Föreningen har en medlem från Vimmerby kommun. 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att avslå ansökan 
från RSMHI, avseende bidrag till verksamheten.” (s.9). Kultur- och 
fritisnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Föreligger ansökan från Nattcaférådet, angående bidrag till Korskyrkans 
nattcaféverksamhet, enligt bilaga. Föreningen har tidigare fått bidrag via 
samarbetsorganet med 3.000:- per år. Arbetsutskottet föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta ”att bevilja ett årligt bidrag till Korskyrkans 
nattcaféverksamhet, så länge föreningen bedriver verksamhet, med 3.000:- 
per år, att pengarna tas från konto 4411, fritidsgården, att föreningen årligen 
ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kultur- och fritidsförvaltningen.” 
(s.10). Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Föreligger skrivelse från ekonomienheten om att införa verksamhetsmål för 
varje nämn. Verksamhetsmålen ska vara konkreta och mätbara. 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att godkänna 
bifogade punkter till verksamhetsmål för kultur- och fritidsnämnden och lämna 
svar till ekonomienheten, enligt bilaga.” (s.11). Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade enligt arbetsutskottets förslag.  
”Verksamhetsmålen i 2007 års budget: 

• Kulturskolan skall nå alla barn och ungdomar i Vimmerby kommun 
• Kultur och fritidsnämndens budget skall varje år vara i balans.” (s.11).  

 
Föreligger önskemål om synpunkter från samhällsbyggnadsnämnden 
angående ny trafikutredning/upphandling som ska ske 2008-2009. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutade ”att besvara skrivelsen från 
samhällsuppbyggnadsnämnden med att rekommendera mer utredning kring 
kransorternas helgtrafik inom Vimmerby kommun” (s.12). 
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November år 2006 
Föreligger skrivelse från kultursekreteraren angående skulpturen ”Lyftet” som 
är placerad utanför Stadshusets entré. Arbetsutskottet anser att betongkaret 
snarast ska tas bort samt att skulpturen vänds, så att besökarna kan se den 
från sidan när de närmar sig Stadshusets entré. Arbetsutskottet förslår kultur- 
och fritidsnämnden besluta ”att lämna skrivelsen till kommunstyrelsen för 
beslut.” (s.5). Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. Kultursekreteraren har sammanställt de förslag som har inkommit till 
kulturpristagare 2006, varav ett förslag har inkommit från arbetsutskottet.  
Arbetsutskottet beslutar ”att ge kultursekreterarens i uppdrag att skriva en 
motivering till kulturpriset 2006.” (s.6). Kultur- och fritisnämnden beslutar ”att 
Vimmerby kommuns kulturpris tilldelas Sevedebygdens musikförening. ” (s.6).   
 
Föreligger förslag till delvis nya och tillägg i bidragsregler från och med 2007-
01-01, enligt bilaga. Arbetsutskottet ska diskutera bidragsreglerna i sina 
partigrupper. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att 
godkänna bifogade bidragsregler från och med 2007-01-01, att överlämna 
ärendet till kommunstyrelsen för beslut.” (s.9). Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta ”att 
godkänna bidragsregler, enligt bilaga, att bifogade bidragsregler ska gälla från 
och med 2007-01-01.” (s.10). 
 
Föreligger skrivelse från Vimmerby IF förening behov av träningsplan under 
vintern 2006/2007. Arbetsutskottet föreslår kultur - och fritidsnämnden besluta 
”att se positivt på en tillfällig träningsplan vid den gamla parkeringen vid Astrid 
Lindgrens Värld, att skicka vidare till kommunstyrelsen för beslut.” (s.11) 
Förvaltningschefen har haft kontakt med föreningen och de har även ett annat 
förslag som innebär att Vimmerby IF fortsätter att träna på Vimarvallen även 
denna vinter. Detta förslag innebär att Vimmerby kommun ska ge föreningen 
ett bidrag på 50.000:- kronor, så att föreningen kan hyra in maskiner till att 
sköta planen. Vimmerby IF samtycker till detta förslag. Kultur- och 
fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta ”att godkänna ett bidrag till 
Vimmerby IF på 50.000:- kronor till hyra av maskiner avseende skötsel av 
Vimarvallen vintern 2006/2007.” (s.12). 
 
Föreligger ändring i arbetsmiljöprogrammet för 2007 avseende kultur- och 
fritidsförvaltningen, enligt bilaga. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att 
godkänna ändringar, enligt bilaga, i arbetsmiljöprogrammet för 2007.” 
 
Föreligger ändringar till 2007 i samverkansavtalet för kultur- och 
fritidsförvaltningen, enligt bilaga. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att 
godkänna ändringar i samverkansavtalet till 2007 avseende kultur- och 
fritidsförvaltningen, enligt bilaga.” (s.14). 
 
December år 2006 
Föreligger förslag till datum för sammanträde i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott, nämnd samt Fösam för år 2007, enligt bilaga. Arbetsutskottet 
föreslår kultur - och fritidsnämnden besluta ”att godkänna datum för 
sammanträde i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, nämn samt i Fösam 
2007.” (s.4). Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
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Föreligger ansökan om stöd för biografverksamhetens fortsatta bedrivande i 
Vimmerby på Gran/Terrassen, enligt bilaga. Biografägarna informerar om 
biografverksamheten samt ekonomin för biografen i Vimmerby. 
Förvaltningschefen lämnar ett svar på ansökan. Arbetsutskottet föreslår kultur- 
och fritidsnämnden besluta ”att lämna bifogande svar från förvaltningschefen 
till kommunstyrelsen för beslut.” (s.5). Kultur- och fritidsnämnden diskuterar 
ärendet. Förvaltningschefen mediapedagogen och biografägaren ska träffas i 
ett möte angående ärendet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att lämna 
bifogande svar till kommunstyrelsen för beslut. Biografen har de två senaste 
säsongerna gått med förlust och om den negativa trenden fortsätter blir vi 
tvingade att lägga ner verksamheten, skriver biografägarna. En viss 
upprustning av maskineri och inventarier krävs också inom en snar framtid för 
att kunna konkurrera med övriga närliggande biografer i området.” (s.5) 
Tillsammans med biografen ska kommunen försöka att hitta nya vägar att få 
fler att vilja se film och gå på bio. Kultur- och fritisförvaltningen söker därför 
stöd hos kommunstyrelsen. 
 
Ordförande i Vimmerby Motorsällskap informerade om läger kring arbetet med 
avlopp i Gnagardalen. Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta ”att godkänna ett tilläggsbidrag på 275.000:- kronor till Vimmerby 
Motorsällskap för att kunna ansluta till kommunalt avlopp, oljeavskiljare och 
spolplatta, enligt bilaga, att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för 
beslut.” (s.6). Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.   
 
Föreligger remiss från Regionförbundet i Kalmar län angående övergripande 
mål och strategi för biblioteksverksamhet med barn och ungdom. 
Arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta ”att godkänna 
remissvar angående övergripande mål och strategi för biblioteksverksamheten 
för barn och ungdom, enligt bilaga, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut.” (s.7). Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.  
 
Föreligger ansökan om tjänstledighet för biblioteksassistent NN för tiden 2007-
01-01 –2007-09-30, med 25 %. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att 
godkänna tjänstledighet för biblioteksföreståndaren NN.” (s.10). 
 
Föreligger terminstider och lovdagar för läsåret 2007/2008 för Kulturskolans 
personal, enligt bilaga. Tiderna överensstämmer med grund- och 
gymnasieskolans tider. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att godkänna 
bifogade terminstider och lovdagar för läsåret 2007/2008 för Kulturskolans 
personal, enligt bilaga.” (s.11). 
 
Föreligger beslut om arbetstider för lärarpersonal och verksamhetsårets 
perioder 2007/2008, enligt bilaga. Tiderna överensstämmer med grund- och 
gymnasieskolans tider. Kultur- och fritidsnämnden beslutar ”att godkänna 
bifogade arbetstider för lärarpersonal och verksamhetsårets period 2007/2008 
för Kulturskolan, enligt bilaga.” (s.12). Kultur- och fritidsnämnden föreslog 
kommunstyrelsen i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta ”att godkänna 
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bidragsregler, enligt bilaga, att bifogade bidragsregler ska gälla från och med 
2007-01-01.” (s.13). Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden för vissa justeringar i texten till bidragsregler. Kultur- 
och fritidsnämnden kan ej finna att synpunkterna i kommunstyrelsen tillför 
ärendet något väsentligt och kvarstår därför vid sitt ursprungliga förslag. Kultur 
– och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen i sin tur föreslå 
kommunfullmäktige besluta ”att godkänna bidragsreglerna, enligt bilaga, att 
bifogade bidragsregler ska gälla från och med 2007-01-01.” (s.14). 
 
I bidragsreglerna till, ”Kommunala bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar 
samt politiska ungdomsorganisationer”, står bland annat att läsa; 
Föreningar ska, för att kunna erhålla bidrag i särskilt beslut ha antagits 
nedanstående att-satser samt arbeta för att de uppnås, 

• att föreningen ska verka för en alkohol-, drog-, och dopingfri verksamhet 
samt betona ledarnas ansvar som förebilder, 

• att främja såväl jämlikhet mellan ungdomsgrupper som jämställdhet 
mellan könen 

• att medverka till meningsfull fritid för barn och ungdomar 
• att arbeta aktivt för att minska segregeringen i samhället 
• att informera kring problem med spelmissbruk. 

Varje enskilda bidragsberättigad ungdomsförening kommer att få redovisa hur 
man arbetar med dessa mål. Som ett led i detta avser kultur- och 
fritidsförvaltningen att i framtiden med viss kontinuitet, genom enkäter och 
intervjuer, följa upp hur de bidragsberättigade föreningarna hanterar frågor 
kring att-satserna och arbetet med måluppfyllelserna. I bidragsreglerna finns 
angivet regler för verksamhetsbidrag för mindre investeringar och dylikt till sin 
anläggning. Bidrag beviljas med högst 25.000:- kronor, samt 
investeringsbidrag där föreningar som har skötselbidrag kan få 
investeringsbidrag för om - och tillbyggnad av anläggning. Investeringsbidraget 
är högst 30 % av faktiska och av kommunen godkända kostnader. 
 
Socialdemokraterna framför vid dagens sammanträde förslag om att direkt 
efter årsskiftet 2006/2007 ta upp frågan med Kulturskolans framtid. Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar ”att vid första sammanträdet i arbetsutskottet, den 15 
januari 2007, kalla kulturchefen och berörda personer för att diskutera visioner 
för framtiden, tjänster inom Kulturskolan, med mera.” (s.15). 
  
Vid senaste sammanträdet i kultur- och fritidnämnden, 2006-11-20, framförde 
förvaltningschefen frågan om prioritering över önskade idrottsanläggningar i 
Vimmerby kommun. Förvaltningschefen har tagit fram en lista över föreningars 
önskemål, enligt bilaga. Man ser även i skrivelsen de investeringar som 
kommunen gjort under de senaste åren. Arbetsutskottet beslutade ”att ärendet 
tas upp i partigrupperna för diskussion och behandlas senare i kultur- och 
fritidsnämnden under 2007.” (s.16). 
 
I skrivelsen ”Fritids och idrottsfrågor i Vimmerby de närmaste åren”, (80/2006 
821 1) står att läsa; Föreningslivet i Vimmerby gör en stor och viktig insats för 
att ge barn och ungdomar en aktiv fritid. En förutsättning för att kunna bedriva 
verksamheten är att stödet till föreningar är så stort att inte all föreningsaktivitet 
går åt till att jaga pengar och sponsorer. I Vimmerby finns det två stora 
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stödformer för föreningar, aktivitetsstöd och skötselbidrag. Aktivitetsstöd 
betalas även av staten och är ungefär lika stort som det som föreningarna får 
av kommunen. Pensionärerna är idag mer aktiva än någonsin, och vill 
naturligtvis ha möjlighet till en rik fritid. I en kommun av Vimmerbys storlek 
finns det många andra möjligheter än att kommunen eller föreningslivet sköter 
dessa frågor. Det är därför extra viktigt att samspelet fungerar och att det finns 
ett stort förtroende mellan föreningarna och kommunens representanter. 
Intresset för hälsa och motion har de senaste åren ökat kraftigt. Det är därför 
viktigt att kommunen i samarbete med föreningslivet möter detta intresse och 
planerar för det. Ett antal föreningar har kommit in med skrivelser eller ringt till 
oss på Kultur- och fritid och meddelat oss att de har stort behov av lokaler för 
sin verksamhet. Önskemål från föreningar är; 

• Idrottshall för innebandy (nuvarande hall är för liten för spel i div. 1, man 
spelar på dispens, större verksamhet, regler) 

• Ceosvallen, ny fotbollsarena 
• Allvädersbanor i Södra Vi 
• Lokaler för skytte. Tuna har blivit av med sin lokal. Vimmerby har hört 

av sig om utökade lokaler. 
• Friskis och Svettis kan utöka sin verksamhet om man får bättre lokaler 
• Samla all ridverksamhet vid ryttargården 
• Simhall (vid Astrid Lindgrens Värld)    

Vid mötet avtackades de ledamöterna som slutar aktivt inom politiken i 
Vimmerby kommun samt de ledamöterna som slutar i kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Sammanfattning 
Under år 2006 har cirka 96 beslut tagits under kultur- och fritidsnämndens 
sammanträden. Det ska dock påpekas att i vissa frågor har beslut tagits i olika 
skeden, således har samma fråga kommit upp till beslutat mer än en gång. 
När jag granskat besluten har jag kategoriserat beslutsärenden under 
rubrikerna, tydligt tillhörande fritid, tydligt tillhörande kultur, förebyggande 
verksamhet, budget och övrigt. Under förebyggande verksamhet finns ärenden 
som berör brott, droger, hälsofrågor samt LUPEN. Under övrigt finns ärenden 
som berör attesträtt, verksamhetsplan, dokumentation, arkivering, detaljplan 
och bidragsärenden. Detta för att göra en fördelning på vilka ärenden som 
tillhör kultur, vilka som rör fritid och vilka övriga ärenden har behandlats. 
 
Tabell 1. Kultur- och fritidsnämndens beslutsärenden. Antal beslutsärenden under 2006. 
 
  Kultur Fritid Förebyggande Budget Övrigt 
Antal  
beslutsärenden           
under år 2006 27 16 14 14 25 
 
Min tolkning av besluten är att tjugosju av de fattade besluten tillhör 
kulturärenden, medan sexton av besluten rör fritid. Förebyggande 
beslutsärenden var fjorton stycken, under kategorin budget togs fjorton beslut, 
medan övriga ärenden var tjugofem stycken.      
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7. Diskussion 
Min undersökning omfattar en analys av nio protokoll, förda från de möten som 
kultur- och fritidsnämnden haft i en liten kommun, under ett år. I följande 
avsnitt kommer jag att diskutera kring de direkta beslut som nämnden tagit 
under året, efter det följer en koppling till teorin och avslutningsvis en 
sammanfattande diskussion kring hela studien.    
 
I början av 80-talet hade i stort sett alla kommuner en kulturnämnd som främst 
inriktade sig på biblioteksverksamhet och så småningom på den kommunala 
musikskolan (Svensson & Lundberg, 1997), ett mönster som är igenkännande 
från min undersökningskommun. Här har man som i så många andra 
kommuner slagit ihop kulturnämnden med fritid och bildat kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Kultur 
I undersökningskommunen fanns tidigare en musikskola, den ersattes sedan 
några år tillbaka med Kulturskolan. Kulturskolan ligger under kultur- och 
fritidsnämnden, vilket bland annat innebär att nämnden godkänner 
terminstider, lovdagar och arbetstider för lärarpersonal. Nämnden beslutar 
även om Kulturskolans avgiftstaxa. Tillsättning av tjänster på Kulturskolan 
ligger också på kultur- och fritidsnämndens bord. Biblioteksverksamhet styrs 
även av kultur- och fritidsnämnden. Här ligger precis som hos Kulturskolan 
nämndens beslut vid inrättande av tjänster, det är till och med så att det är 
nämnden som beviljar en biblioteksassistent tjänstledighet när så erfordras. 
Det är något som förundrar mig. Tjänstledighet trodde jag var en personalfråga 
som personalavdelningen löste, eller att det räckte med att förvaltningschefen 
beviljade ledighet. Vid upphandling av litteratur, anbudsförfarande till 
kommunens bibliotek, tas beslut i nämnden efter att arbetsutskottet 
tillsammans med bibliotekschefen och kommunens inköpssamordnare 
diskuterat anbuden. Andra kulturärenden som tas upp rör sig om 
museiverksamhet, där nämnden beslutat att kultursekreteraren är 
arbetsledare, samt har ansvar för budget och personal. Under året behandlas 
även kulturfrågor rörande skötsel av Gästgivarehagen, en park med gamla 
gravar och kulturhus, om att flytta takstockar med gamla målningar och något 
bidrag till en bygdegård som vill dra in kommunalt vatten. Ser jag till helheten i 
de beslut som tagits på ett år är det förhållandevis många ärenden som jag 
anser vara rena kulturärenden. De flesta ärenden som tas upp handlar om 
biblioteksverksamhet eller kulturskolan. Svensson & Lundberg skrev (1997) att 
kommunen ger stöd till samlingslokaler och kultlokaler och att den viktigaste 
satsningen inom barn- och ungdomskulturen är musikskolan, något jag kan se 
likheter i från den kommun jag tittat på.  
 
Fritid 
Under begreppet fritid rör sig däremot färre diskussioner och beslut i kultur- 
och fritidsnämnden. Det är som Eklund & Gulyas (1997) skriver, svårt att dra 
någon exakt gräns mellan kultursektorn och fritidssektorn. Biblioteket är kultur, 
men besök på bibliotek görs oftast på fritiden och böcker och filmer förbrukas 
oftast på fritiden. Kulturskolan fungerar som en förening, med en instrumentell 
verksamhet, likt skolan. Till verksamheten anmäler man sig, skrivs in, är där på 
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bestämda tider, på fritiden samt följer en lärares instruktioner. Biblioteken och 
kulturskolan räknar jag som kulturärenden.   
 
De flesta ärenden som härrör fritid behandlas i kultur- och fritidsnämnden rör 
föreningslivet och ungdomars fritid. I verksamhetsplanen står att läsa; Viktigt är 
att förvaltningen sätter fritids- och ungdomsfrågor i fokus, (Protokoll, mars 
2006, s.5) Det går att utläsa av protokollen att nämnden i sin verksamhetsplan 
är uppmärksam på som det står att läsa i skriften, Att arbeta med kultur och 
fritid (2003), att det ställs nya krav på idrotts- och fritidsverksamhet från 
idrottsförbund och miljöinstitutioner. De menar att idrotten blir alltmer 
elitinriktad vilket medför att det ställs ökade krav på idrottsanläggningarna. 
Gräsplaner måste skötas på ett speciellt sätt och spelsäsonger förlängs. 
Kommunerna måste anpassa personal och resurser till riksidrottsförbundets 
krav. Detta i takt med minskade anslag från kommuner och allt svårare att 
engagera ideella krafter (Thorn Wollnert, 2003). 
 
Det framgår av protokollen att när det gäller Fritidsgårdar i kommunen finns 
det några föreningsdrivna gårdar i småsamhällen runt staden med begränsade 
öppettider, en eller högst två dagar i veckan, medan i staden driver kommunen 
gården, där det märkligt nog inte finns någon person som är heltidsanställd. 
Korskyrkan bedriver en nattcaféverksamhet på fredag- och lördagskvällar.  
 
Av protokollen framgår att under de närmaste åren kommer kommunen att 
arbeta för att samordna Fritidsgården och Kulturskolans organisatoriskt och 
lokalmässigt. 
 
De ekonomiska bidragen olika föreningar får är fasta bidrag som bygger på 
föreningens storlek, medlemsantal och så vidare, samt skötselbidrag. De 
bidrag som föreningarna eller kulturorganisationer äskar under året och som 
bifalles i nämnden är få. Dessa bidrag betalas endast ut mot uppvisat kvitto 
och blir på så sätt varje bidragstagares skyldighet att begära in bidraget av 
kommunen.    
 
Analys kultur och fritid 
Fritidssektorn vidgats och innefattar idag även kultur. Genom att studera och 
analysera protokollen från kultur- och fritidsnämndens möten kan konstateras 
att besluten har en politisk förankring. Besluten bollas mellan politiskt 
sammansatta arbetsutskott, kultur- och fritidsnämnd, kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse, beroende på dess omfattning.  
 
Resultatet av denna studie har endast gett insyn i en kommuns arbete inom 
kultur- och fritidsnämnden, dess arbetsgång och vilka beslut som behandlats 
under ett år. På kultur- och fritidsnämndens sammanträden är hälften av 
besluten som fattats direkt kopplade till kultur eller fritidsärenden, medan 
hälften av ärenden handlar om yttrande i detaljplaner, dokumentation, 
arkivering och bidragsregler etc. Budgetfrågor är också en del av nämndens 
beslutsärenden, och av protokollen framgår det att dessa har beretts i 
arbetsutskottet tidigare. Habermas, menar att politik handlar allt mer om 
administration (Alvesson & Sköldberg, 1994), vilket protokollen ger en klar bild 
av.  
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Kommunen har ett Ungdomskontor och ett ungdomsråd och enligt protokollen 
har inte rådet varit med och beslutat eller diskuterat i någon fråga. En 
representant från Ungdomskontoret har varit med som föredragshållare vid ett 
möte. Av protokollen framgår det att representanten var den anställda 
tjänstemannen på Ungdomskontoret. Ser jag till helheten av beslut är de 
nästintill inga beslut som rör föreningslösa ungdomar. Kommunen beviljade 
Korskyrkan ett bidrag med 3000:- per år som stöd för driften av ett nattcafé, 
Mötesplatsen, vilket är en nedlagd frikyrka som ligger centralt i staden, vilken 
gjorts om till samlingslokal och som frikyrkan håller öppet fredagar och 
lördagar långt fram på småtimmarna, i mån av personal. Ett ställe dit 
ungdomar kan få lite fika och värme när de blåfrusna stått och trånat utanför 
stadens dansrestaurang, dit ungdomar under 20 år inte har tillträde.  
 
I kultur- och fritidsnämndens protokoll framgår det att i verksamhetsplanen för 
år 2007 ska nämnden sätta fritids- och ungdomsfrågor i fokus. Habermas 
menar att demokrati och demokratisering är viktigt i vårt samhälle. Trondman 
(1999), frågar sig hur ungdomar ska få inflytande på det sätt de vill ha? För att 
ha en fungerande politisk offentlighet behövs ungdomar i politiken. Vem kan 
svara för hur ungdomarna vill ha sin fria tid? Vilka mötesplatser är viktiga för 
att de ska ha en meningsfull fritid? De frågorna kan säkert ungdomar svara på 
bäst själva. Inte någonstans i kultur- och fritidsnämnden protokoll nämns att 
ungdomar fört sin talan. Habermas (Trondman, 1999), menar att en verkligt 
fungerande politisk offentlighet börjar i hemmiljön. Unga människor formas 
tillsammans med andra människor. Folkvalda politiker styr vår kommun, 
politiker sitter i kommunens nämnder och ska besluta om alla frågor som rör 
kommunen, även ungdomsfrågor. Det kanske är så olyckligt att i en 
sammanslagning av kultur och fritid är samtliga politiker intresserade av kultur, 
fritid fick man på köpet? I det demokratiska samhälle som Habermas 
förespråkar borde kanske ungdomar få inflytande i ungdomsfrågor, men på sitt 
vis. Kultur- och fritidsnämnden borde kanske ha ledamöter som inte har någon 
politisk förankring, men ett stort brinnande intresse för fritids- och/eller 
kulturfrågor. Kanske borde också en kvotering i åldrar göras, just bland dem 
som hanterar ungdomsfrågor.  
 
Mycket av stadens kommunfullmäktigesammanträden rör frågor kring Astrid 
Lindgren, och ser man till kultur- och fritidsnämndens protokoll finns 
bevakningen från kultur- och fritidsnämndens sida av olika arrangemang som 
kommer att ske under år 2007, med i ett protokoll. Staden marknadsför sig 
som barnens stad, men vilka barn man pratar om framgår inte? En del av 
kultur- och fritidsnämndens möten ägnas åt försköning av staden, statyer som 
ska flyttas, kulturmålningar ska synas och så vidare.  
 
Ett spänning år står för dörren när kultur- och fritidsförvaltningen ska leva upp 
till sin verksamhetsplan, ”Viktigt är att förvaltningen sätter fritids- och 
ungdomsfrågor i fokus.” (Mars 2006, s.5), och att man ska verka för att 
Fritidsgården och Kulturskolan ska samordnas både organisatoriskt och 
lokalmässigt. ”Kulturskolan ska nå alla barn och ungdomar i Vimmerby 
Kommun, (Oktober, s. 11), skriver nämnden i ett protokoll. Men ingenstans 
nämnds vilka som ska nå alla andra barn och ungdomar. Har nämnden gjort 
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sitt när Korskyrkan fått ett bidrag för att varje fredag och lördag ta sig an de 
föreningslösa ungdomarna, så att de inte stökar ner alltför mycket på stadens 
gator och torg?  
 
Sammanfattningsvis visar protokollen att kultur- och fritidsförvaltningen är ett 
politiskt sammansatt organ, som förändras vid varje val, men justeringar kan 
även ske under mandattidens gång. Habermas, menar att teknik, vetenskap 
och administration i allt större utsträckning tagit över politiken. Politiska och 
etiska diskussioner och ställningstagande har fått stå tillbaka för en snäv 
politisk vetenskapssyn (Alvesson & Sköldberg, 1994). Häften av kultur- och 
fritidsnämndens beslutsärenden som jag granskat under ett år handlar om 
administration, medan drygt en fjärdedel hör till kultur och knappt en fjärdedel 
behandlar fritidsärenden.       
 
Slutord 
Kultur- och fritidsnämnden är som den beskrivs tidigare en politisk sammansatt 
nämnd. I teoriavsnittet lyfts några av Habermas teorier fram (Månson red., 
2002). Att studera texter ur ett ideologianalytiskt syfte hade varit möjligt. När 
texterna studeras anas en vinkling av olika partiers åsikter. För att kunna dra 
några slutsatser av den partipolitiska vinklingen i besluten hade det varit 
tvunget att placera texterna i ett sammanhang, undersöka verkligheten 
(Bergström & Boréus, 2000). Med andra ord hade det varit tvunget att sätta sig 
in i kommunfullmäktiges sammanställning, vilken partipolitik de olika blocken 
står för i kultur- och fritidsfrågor. Protokollen består endast av korta förklaringar 
som nämns med att de diskuterades, föreslås och beslutas enligt 
arbetsutskottets förslag som sedan beslutas enligt kultur- och fritidsnämnden. 
Det framgår således inte hur diskussionerna fördes, vem som tyckte vad och 
om nämnden var enig eller inte. För att göra en ideologianalys hade det varit 
tvunget att först kartlägga kommunens politiska uppbyggnad, sedan följt 
partipolitiska program och därefter deltagit och dokumenterat från alla kultur- 
och fritidsnämndens möten, även arbetsutskottets. Därefter hade det varit 
möjligt att avslöja de principer som styr besluten i samhällsfrågor rörande 
kultur och fritid.  
 
Att koppla nämndens beslut till klassfrågor hade också varit en intressant 
vinkel. För att göra detta hade det varit tvunget att blicka utåt, till verkligheten 
efter besluten. Vem besöker biblioteken, vilken socialgrupp lånar böcker, 
filmer, använder datorer etc. Har alla barn som vill ekonomiska möjligheter att 
delta i Kulturskolans arrangemang? Har alla barn och ungdomar möjlighet att 
delta i all föreningsverksamhet, ishockey, innebandy eller fotboll?    
 
Denna rapport kan endast stödja sig på en kritisk granskning av de besluten 
kultur- och fritidsnämnden tagit under ett år. Att göra en djupare koppling av 
besluten till ideologi, demokrati och klassfrågor kan endast göras på grund av 
min förförståelse. Föreningslivet i min hemkommun är jag väl insatt i, genom 
eget deltagande, genom mina barns deltagande samt genom tidigare gjorda 
rapporter under studier i fritidsvetenskap, men analysen skulle inte vara 
forskningsetiskt riktig, utan endast bygga på antagande utifrån mina tidigare 
studier och min förförståelse. Studien visar dock tydligt att kulturärenden tar 
störst plats jämfört med fritidsärenden när det gäller antal beslut under ett år i 
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min undersökningskommuns kultur- och fritidsnämnd. Vid en jämförelse med 
budget och övriga beslut så utgör dessa beslut mer än hälften av de beslut 
som behandlats under ett år. De administrativa posterna har alltså tagit 
överhand, vilket Habermas hävdar när han skriver att politik handlar mer om 
administration och samhällsapparater. I uppsatsen inledning står att syftet med 
en bra fritid för människor var och är att förbättra folkets hälsa så att de kan 
utföra de plikter som de måste. Om fritid är viktigt för människors hälsa, vart 
har människan tagit vägen i dagens politik? Studien visar att fritiden får stå 
tillbaka för kulturen, men är värre är att både fritid och kultur får stå tillbaka för 
administrationen.     
 
Vidare forskning 
Att göra en djupare studie av arbetsgången i en kommun och dess kultur- och 
fritidsnämnd skulle vara tidskrävande, men intressant. Mycket av det som sker 
i kommuner idag, anser jag sker av gammal vana, politik handlar mer om 
administration än diskussion, skriver Habermas. Samhällsvetare menar att en 
snäv, instrumentell form av rationalitetsuppfattningar har kommit att dominera 
(Alvesson & Sköldberg, 1994. Många politiker sitter i nämnder i ett antal år och 
nytänkandet får ingen näring. För att tala i Habermas, Marx och Webers tankar 
är den politiska arenan i ett demokratiskt samhälle föremål för granskning. Det 
gäller bara att någon får tillfälle att göra det.  
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