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Just sign Utdragsbestyrkan 
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 16   

Information från museet 

Ärendebeskrivning 
Museichef Åsa Stenström tillsammans med medarbetarna Thomas Lööf, Anna Dohrmann, 
Stina Forsén och Linnea Zetino presenterar sig och berättar om verksamheten. Där efter fick 
nämnden en guidning av utställningen Skogen – mångfald, människa, material. 

 
 

3



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 17   

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Riktlinje för utdelande av arkitektur- och byggnadsvårdspris 
Beslut MBN § 8/23  

• Utvärdering av trygghetsvandring 
Beslut KS § 24/23 

• Skrivelse från Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO om kommunalt stöd till 
samlingslokaler 

• Ansökan från Rädda Barnen Vetlanda om ekonomiskt stöd för cirkusverksamhet 2023 
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Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 18 Ärendenr KOF 2023/11 

Synpunkt Vetlanda 2023, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna synpunkter till Vetlanda kommun som rör kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter redovisas vid varje nämndsammanträde. 

För perioden 1-31 januari 2023 redovisas en synpunkt. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 19   

Redovisning medarbetarundersökning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun genomför varje år en medarbetarundersökning. Undersökningen görs för 
att får medarbetare att växa och utvecklas i kommunen och för att kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

Enkäten skickades ut till alla tillsvidare-/visstidsanställda som varit på sin arbetsplats i minst 
tre månader samt till tjänstlediga och sjukskrivna som varit frånvarande i mindre än tre 
månader och kunde besvaras den 22 september till 12 oktober. 

Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson redovisar resultatet för kultur- och fritidsförvaltningen. 
Trivselindex för kultur- och fritidsförvaltningen hamnade på 4,33 %. För kommunen totalt var 
index 4,23 %. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

 
 

6



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 20   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Möten har hållits inför en hearing som länsstyrelsen tillsammans med Vetlanda kommun 
arrangerar i Vetlanda – ”Tillsammans skapar vi den bästa platsen för barn och unga” 

• Våren 2022 bildades en trygghetsgrupp där personal från alla förvaltningar, 
räddningstjänsten och polisen ingår. För att få bra information om vad som händer i 
kommunen finns nu ett program där vi ska rapportera in det händelser som vi bedömer 
stör tryggheten i kommunen 

• I samband med att kontaktcenter flyttar in i stadshuset kommer biljettförsäljningen att 
tas över av biblioteket 

• En arbetsgrupp som jobbar med Höglandsleden har varit i Värnamo på en 
heldagskonferens om Smålandsleden 

• Idrottsskolan har haft kick-off och cirka 60 barn anmälde sig 

• De som hyr båtplats i Östanå har i dagarna fått information om båthamn och båtplats 
samt en förfrågan om de vill ha kvar sin plats ytterligare en säsong eller eventuellt säga 
upp den  

• Fortsatt planering, tillsammans med SOK, inför Olympiadagen den 22 september. Ett 
informationsmöte är inplanerat för att få en bild av hur många idrotter som vill delta då 
detta kommer att ha ett avgörande för om Olympiadagen kommer att arrangeras 

• Projektet Bästa platsen jobbar även med att skapa nya mötesplatser för äldre och flera av 
våra medarbetare medverkar vid träffar för att informera om vår verksamhet 

• Sportlovsprogram har tagits fram 

• Planering av VetlandaFesten pågår för fullt 

• En lyckad konsert på Musikcaféet med John Bauer Brass har genomförts 

• Har haft möte med Vuxenskolan om filmprojektet ShipShop 

• Efter att Arbetsmiljöverket reagerat på att riskbedömningar i den löpande verksamheten 
saknas ska riskanalyser tas fram i hela kommunen 

• Från och med oktober måste alla anställda få 11 timmars dygnsvila mellan arbetspassen 
vilket kommer att innebära stora schemaförändringar för Bad & Gym 
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 20   

 

• Bad & Gym har flera medarbetare som är utbildade massörer och planer finns att starta 
upp med massageverksamhet igen 

• Ett första byggmöte med tekniska kontoret kring renovering av biblioteket och 
kanslilokalerna har ägt rum 

• Malin Nelson har anställts under tre år som biträdande bibliotektschef och 
projektansvarig för renoveringen av biblioteket 

• Första mötet med ungdomsrådet har hållits 

• Vetlanda museum har arrangerat en familjedag med skogstema som var välbesökt 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 21 Ärendenr KOF 2023/10 

Bokslut 2022 

Beslut 
Bokslut för 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson redogör 2022 års bokslut. Slutresultatet visar på ett plus 
på 643 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2022, kultur- och fritidsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Bokslut för 2022 godkänns. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 22 Ärendenr KOF 2023/8 

Budget 2024-2026, äskanden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att äska medel inför budgetåret 2024, enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Ökade kostnader påverkar alla verksamheter, och allmän kultur och Bad & Gym behöver 
ökade anslag för att klara nuvarande drift. Fritidsgården Vattenverket och Vetlanda Museum 
behöver kunna lyfta 75-procentiga tjänster till 100 procent. Bad & Gym behöver ersätta slitna 
maskiner och Vetlanda Museum behöver fler hyllor till konstarkivet. 

Förslag på äskande av driftsmedel: 

Fritidsgården Vattenverket: Fritidsledare 25 procent. Kostnad 140 000 kronor 

Vetlanda museum: Tjänst som utställningsproducent och föremålsantikvarie från 75 procent 
till 100 procent. Kostnad 300 000 kronor. 

Bad & Gym: Ökade kostnader för förbrukningsvaror som städmaterial och kemikalier för 
vattenrening. Kostnad 100 000 kronor. 

Allmän kultur: Ökade kostnader för VetlandaFesten. De 300 000 som anslagits räcker idag 
endast till scener, teknik, toaletter, och övrig kringutrustning. Externa sponsorer och välgörare 
bidrar 2022 med 500 000 kronor. 

Förslag på äskande av investeringsmedel: 

Bad & Gym: Ny cirkelträningspark (nuvarande gymmaskiner av modell Easyline är slitna). 
Kostnad 200 000 kronor. 

Vetlanda museum: Hyllor till konstarkiv (befintliga hyllor räcker inte till).  
Kostnad 200 000 kronor. 

Barnkonventionen 
Ett beslut om budgettilldelning enligt förslaget kommer att förbättra de aktuella 
verksamheterna, och främst kommer en förstärkning av tjänster att gynna barnen i 
kommunen. En tilldelning kommer inte att ha någon negativ påverkan på barnens situation. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-03. 
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Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 22 Ärendenr KOF 2023/8 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att äska medel inför budgetåret 2024, enligt förslaget. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 23 Ärendenr KOF 2022/79 

Investeringsbidrag 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela bidrag, enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Prioriterat område för investeringsbidrag under innevarande bidragsår är investeringar i 
mötesplatser. Därefter prioriteras ansökningar som gäller investeringar som gynnar 
ungdomsverksamhet.  

Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om att bevilja 
investeringsbidrag enligt följande sammanställning: 

Investeringsbidrag, inkomna ansökningar 2022 för beslut i februari 2023. Beviljade bidrag betalas ut 
efter ekonomisk redovisning, dock senast 30 november 2023. 

  
 

 

Förening Avser Kostnad 
Sökt 
belopp 

Föreslaget 
belopp 

Byggnadsföreningen 
Folkets Hus och Park 

Anläggande av hundrastgård i 
anslutning till parken, mot 
Orkestervägen. 119 000 45 000 0 

Holsby SK 
Renovering av duschutrymmen. 
Inköp av varmvattenberedare. 150 000 75 000 61 720 

Hvetlanda 
Gymnastikförening 

Inköp av landningsmattor och 
diverse övriga redskap. 110 000 55 000 41 220 

Ingaboda 
Bygdegårdsförening Byte av värmepump (jordvärme). 100 000 30 000 24 820 

Korsberga 
Hembygdssällskap 

Installation av taksäkerhet (krav) 
för sotare på Kaplangården. 
Elinstallation. 65 000 33 000 27 220 

Lokalföreningen 306 
Fridsam av IOGT-NTO 

Målning in- och utvändigt av 
fönsterbågar samt i 
förekommande fall kittning. 80 000 40 000 32 820 

Näsby Hembygdsförening 

Installation av ny 
bergvärmepump inkl 
varmvattenberedare till 
sockenstugan i Näsby. 130 000 65 000 53 520    
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 23 Ärendenr KOF 2022/79 

 
     

Näshults Sockenråd 
Anläggande av minigolfbana i 
Näshult. 576 000 100 000  75 220 

Vetlanda 
Skateboardförening 

Byggnation av trädäck 
(sittplatser) invid skateparken. 100 000 50 000 41 220 

Vetlandaortens 
Ryttarförening Inköp av högtalaranläggning. 224 000 112 000 92 020 

Årsets Bygdegårdsförening 

Byggnation av utescen för 
utveckling av 
föreningsverksamheten. 796 000  230 000 75 220 

Summa   2 450 000 835 000 525 000 
 

Förslaget till fördelning av investeringsbidrag 2023 har presenterats för kultur- och 
fritidsnämnden den 24 januari 2023. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela bidrag, enligt förslaget. 

Beslutet skickas till 
Föreningarna ovan 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 24 Ärendenr KOF 2023/9 

Inriktning investeringsbidrag 2024 

Beslut 
Inriktning för ansökan om investeringsbidrag 2024 är energibesparing med undergruppen 
barn och unga. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen vilken inriktning som ska gälla för ansökan om 
investeringsbidrag. 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF) föreslår att inriktningen för ansökan om investeringsbidrag 2024 är 
energibesparing med undergruppen barn och unga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Inriktning för ansökan om investeringsbidrag 2024 är energibesparing med undergruppen 
barn och unga. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 25 Ärendenr KOF 2023/7 

Bidragsbestämmelser, revidering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att göra redigeringsändringar 
i bidragsreglerna, lägga till schablonbidrag för skatepark, göra särskild höjning av tre 
schablonbidrag för ridverksamhet, göra särskild höjning av och förändra bidrag för Träffpunkt 
samt öka beloppen för övriga schablonbidrag, och de särskilda bidrag som utgår från 
schablonbidrag, med totalt 9 procent enligt bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att anslå 550 000 kronor för att förstärka 
föreningsbidragen inför 2023. Dessa fördelas på ett helt nytt schablonbidrag för skatebana, 
särskilda höjningar för fritidsgårdsverksamhet och ridverksamhet och generella höjningar av 
det stora flertalet. Vid genomgången av bidragsreglerna har kultur- och fritidsförvaltningen 
också gjort nödvändiga redaktionella förändringar som ska göra reglerna enklare att förstå och 
föreslagit en förändring när det gäller träffpunktsbidraget; när bidraget för en kväll per vecka 
höjs tas också möjligheten bort att ha två fritidsgårdskvällar per vecka, vilket ingen förening 
haft för reguljär verksamhet de senaste tio åren, se bilaga.  

Barnkonventionen 
Stor delen av de 550 000 kronor som fördelas som förstärkning av föreningsbidragen hamnar 
hos föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-02-03. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att göra redigeringsändringar 
i bidragsreglerna, lägga till schablonbidrag för skatepark, göra särskild höjning av tre 
schablonbidrag för ridverksamhet, göra särskild höjning av och förändra bidrag för Träffpunkt 
samt öka beloppen för övriga schablonbidrag, och de särskilda bidrag som utgår från 
schablonbidrag, med totalt 9 procent.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

15



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 26 Ärendenr KOF 2023/5 

Fritidsbank 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur Fritidsbanken skulle 
kunna organiseras inom förvaltningens verksamhet, vilken roll den skulle kunna fylla för 
privatpersoner. skolor och föreningar och vilken årlig driftskostnad Fritidsbanken skulle 
generera. Utredningen ska presenteras senast vid nämndens sammanträde i oktober 2023. 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 januari deltog verksamhetschef på 
Fritidsbanken Sverige, David Mathiasson och gav en uppdaterad bild av Fritidsbankens 
verksamhet. 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF) föreslår att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
hur Fritidsbanken skulle kunna organiseras inom förvaltningens verksamhet, vilken roll den 
skulle kunna fylla för privatpersoner. skolor och föreningar och vilken årlig driftskostnad 
Fritidsbanken skulle generera. Utredningen ska presenteras senast vid nämndens 
sammanträde i oktober 2023. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur Fritidsbanken skulle 
kunna organiseras inom förvaltningens verksamhet, vilken roll den skulle kunna fylla för 
privatpersoner. skolor och föreningar och vilken årlig driftskostnad Fritidsbanken skulle 
generera. Utredningen ska presenteras senast vid nämndens sammanträde i oktober 2023. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

M§ 27 Ärendenr KOF 2023/13 

Skrivelse från Myresjö IF - Uteblivet elstöd 

Beslut 
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att svara Myresjö IF. 

Ärendebeskrivning 
Den 3 februari 2023 kom en skrivelse in från Myresjö IF om uteblivet elstöd. Föreningen tycker 
att kultur- och fritidsnämnden ska agera när det gäller möjligheten att betala ut stöd till 
föreningar som drabbats av de höga elpriserna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Myresjö IF, 2023-02-03. 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde i februari. 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF) föreslår att kultur- och fritidschefen får i uppdrag att svara  
Myresjö IF. 

Beslutet skickas till 
Myresjö IF 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 28 Ärendenr KOF 2023/14 

Kulturpolitiskt toppmöte 20-21 juni 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens presidium erbjuds att delta vid kulturpolitiskt toppmöte den  
20-21 juni 2023. Ersättning betalas ut efter inlämnad arvodesblankett. 

Ärendebeskrivning 
Den 20-21 juni 2023 arrangeras ett sydsvenskt kulturpolitiskt toppmöte med föreläsningar, 
erfarenhetsutbyte och samtal kring kulturpolitik. Initiativtagare och arrangör är 
Regionsamverkan Sydsverige. Inbjudan har gått ut till Sydsveriges 77 kommuner och sex 
regioner och målgruppen för mötet är kulturansvariga presidium och ansvariga 
tjänstepersoner. 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF) föreslår att kultur- och fritidsnämnden presidium erbjuds möjlighet 
att delta vid Kulturpolitiskt toppmöte 20-21 juni 2023. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21

§ 29  

Övrigt 

Toaletter vid Kristinelunds badplats 

Sören Eriksson (S) påtalar behovet av nya toaletter vid Kristinelunds badplats.  
Kultur- och fritidschefen tar frågan vidare. 

Möte med motorburen ungdom 

Maria Forsberg Brihall (VF) informerar från en träff med motorburen ungdom. 

Arvode för tjänstgörande ersättare 

Maria Forsberg Brihall (VF) förtydligar att oavsett hur lång tid en ersättare tjänstgör på ett 
möte så betalas arvode för tjänstgörande ersättare ut. 
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