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§ 72 

Redovisning av projekt – Studieförbundet Vuxenskolan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Den 16 maj 2017, § 54 beviljade kultur- och fritidsnämnden 20 000 kronor till Studieförbundet 

Vuxenskolan. Pengarna skulle användas till att starta en barnkör alternativt en ungdomskör 

för unga med olika former av funktionsnedsättningar. Målet var att erbjuda barn och unga en 

spännande och meningsfull fritid. Delaktighet och självkänsla var ledorden.  

Verksamhetsutvecklare Camilla Karlsson, Studieförbundet Vuxenskolan ger en redovisning av 

projektet.  

Under våren 2018 startade Vuxenskolan en ungdomskör som vände sig till ungdomar med 

någon form av funktionsnedsättning och var i högstadie-/gymnasieåldern. Musik stimulerar 

alla sinnen, utvecklar kommunikation. Sång och musik kan användas som ett språk och är ett 

sätt att förmedla vad man känner. 

Mål och syfte var att skapa en energifylld mötesplats där alla kan delta efter sin egen förmåga, 

våga prova på något nytt och knyta sociala kontakter samt är gratis och kravlöst. Det var 

viktigt att möta varje deltagare där den befinner sig. 

Fyra personer deltog och de träffades vid åtta tillfällen. Deltagarna tyckte det var jätteskoj och 

önskade att det startades en ny ungdomskör. 
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§ 73  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Förvaltningschefen för i uppdrag att titta på möjligheten att kunna erbjuda 

musikunderhållning på stan under sommartid 2019. 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 13 juli till 28 augusti 2018 redovisas tio synpunkter – åtta frågor, två klagomål 

och en synpunkt med både klagomål och förslag. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Bad & Gym  4 

Fritid   1 

Förvaltningschefen 5 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 74  

Redovisning – utomhussimskola 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Under 2019 erbjuds utomhussimskola på 9 platser i kommunen varav Kvillsfors eller 

Pauliström ska vara en av platserna. 

Ärendebeskrivning 

Badhuschef Per-Olof Tjäder ger en redovisning av sommarens utomhussimskolor. Totalt 

deltog 151 barn vid badplatserna i Skirö, Nye, Korsberga, Ramkvilla, Östanå och Björköby, 

vilket kan jämföras med förra årets antal deltagare som var 104. 

Valet av plats avgörs av hur många som deltagit på utomhussimskolan tidigare år. 

Beredningsutskottets förslag 

Informationen läggs till protokollet. 

Diskussion förs om vi ska erbjuda utomhussimskola på fler platser 2019. 

Beslutet skickas till 

Bad & Gym 
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§ 75  

Skärmförbud i simhallarna 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Skärmförbud i simhallarna införs. Fotografering/filmning är inte tillåtet. Vill besökare 

fotografera sitt eget barn eller sällskap, ska anläggningens personal kontaktas innan. 

Ärendebeskrivning 

Finns det behov av skärmförbud för att öka säkerheten i simhallarna? 

I dagsläget finns det ordningsregler där det bl.a. står att målsman är ansvarig för personer 

under 18 år och ska se till att badbesöket sker säkert och tryggt, att alla icke simkunniga över 

12 år ska medföljas av simkunnig betalande vuxen och att barn 0-6 år aldrig ska lämnas längre 

bort än en armlängds avstånd. 

En sammanställning över hur det ser ut med skärmförbud i närliggande kommuner samt på 

Rosenlundsbadet visar att endast ett fåtal har infört skärmförbud. 

Beredningsutskottets förslag 

Skärmförbud i simhallarna införs. Fotografering/filmning är inte tillåtet. Vill besökare 

fotografera sitt eget barn eller sällskap, ska anläggningens personal kontaktas innan. 

Beslutet skickas till 

Bad & Gym 
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§ 76  

Inriktning investeringsbidrag 2019 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Inriktningen barn och unga för investeringsbidrag 2019 kompletteras med jämlikt. 

Ärendebeskrivning 

Inriktning för utbetalning av investeringsbidrag 2018 är barn och unga. Innan dess 

kompletterades inriktningen barn och unga under två år med spontanidrott och före det med 

energi.  

Beredningsutskottets förslag 

Inriktningen barn och unga för investeringsbidrag 2019 kompletteras med jämlikt. 
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§ 77 

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 

• Bidrag till Rädda Barnens Läxhjälpsprojekt, Bun § 72/18 

• Integrationspris, Ks § 85/18 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: 

• Bidrag till Rädda Barnens Läxhjälpsprojekt, Bun § 72/18 

• Integrationspris, Ks § 85/18 
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