
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 15.00 till 17.05 

Beslutande Sören Eriksson (S) 
Agneta Lindberg (S) 
Erik Hjärtfors (C), ordförande 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) 
Maria Forsberg Brihall (VF)  

 

Övriga deltagare Leif Brandt (S) 
Martina Eriksson, barnbibliotekarie (§ 22) 
Åsa Stenström, museichef (§ 22) 
Helene Gustavsson, verksamhetsutvecklare, barn- och 
utbildningsförvaltningen (§ 22) 
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef 
Anneli Bergström, förvaltningssekreterare 

Utses att justera Maria Forsberg Brihall 

Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-03-30 

Sekreterare 

 

Paragrafer 22-32 

Ordförande 

Anneli Bergström 

 

Justeringsperson 

Erik Hjärtfors 

 

Underskrifter 

 Maria Forsberg Brihall 
 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras: 2022-03-31 

Datum när anslagets tas bort: 2022-04-21 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

Föredragningslista 
§ 22 3 

§ 23 4 

§ 24 2022/14 5 

§ 25 2022/32 6 

§ 26 2022/29 7 

§ 27 2022/27 8 

§ 28 9 

§ 29 2022/31 10 

§ 30 2022/19 11 

§ 31

Bilderbokens möjligheter - information om projektet 

Meddelanden 

Synpunkt Vetlanda 2022, redovisning 

Delegationsärenden 2022, redovisning 

Redovisning av utredningsuppdrag badhus 

Redovisning medborgarundersökningen 2021 

Information om förvaltningens verksamhet 

Ansökan om bidrag för resa - Vetlanda Karateklubb 

Samråd detaljplan Svalan 12 och del av Tjustkulle 
1:2, Vetlanda kommun 

Inriktning investeringsbidrag 2023 2022/16 12 

§ 32 Studieresa till Ängelholm och Varberg 28-29 april 2022 2022/25 13 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 22

Bilderbokens möjligheter - information om projektet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Martina Eriksson, barnbibliotekarie och projektledare, Åsa Stenström, museichef och Helene 
Gustavsson, verksamhetsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen medverkar och 
berättar om projektet Bilderbokens möjligheter. 

Bilderbokens möjligheter arrangeras för tredje gången och har blivit ett fullvärdigt samarbete 
mellan biblioteket, museet och förskolorna i kommunen. Per Gustavsson är årets författare 
och illustratör. Till projektet har pengar sökts från Kulturrådet och totalt har 800 tkr beviljats, 
vilket har gjort att museet har kunnat anställa en museipedagog under projekttiden. Projektet 
riktar sig till barn i åldern 4-5 år. Alla förskolor har fått besöka museet och barn utanför 
centrum har bussats in till utställningen och fick då även möjlighet att gå på teater.  

Förskolorna jobbar med god språkutveckling och detta projekt är perfekt för att stimulera 
barn till läsning.  

Ett antal aktiviteter har genomförts och nästa del i projektet är att alla förskolebarn ska ställa 
ut sina skapelser som de skapat tillsammans med pedagogerna efter inspiration av 
utställningen och det bokpaket som alla förskolor fått. 

Målet är att Bilderbokens möjligheter ska äga rum vart tredje år. 

En film har gjorts om projektet och ska nu spridas. Projektet har blivit uppmärksammat i 
regionen och en förfrågan om att medverka på Bokmässan i Göteborg i höst har kommit. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 23  

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Uppförandekod för förtroendevalda i Vetlanda kommun 
Beslut KF § 10/22 

• Ansökan om särskilt bidrag - Ekenässjöns IF 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 24 Ärendenr KOF 2022/14 

Synpunkt Vetlanda 2022, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

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

För perioden 16 januari-15 februari 2022 redovisas fem synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 25 Ärendenr KOF 2022/32 

Delegationsärenden 2022, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsärenden föreligger i bilaga. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 26 Ärendenr KOF 2022/29 

Redovisning av utredningsuppdrag badhus 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson informerar om Tekniska kontorets utredningsuppdrag 
för badhus i Vetlanda kommun och redogör för de olika alternativ som har arbetats fram.  

Badhusutredningen i sin helhet återfinns på kommunens hemsida:  

Slutrapport Badhusutredning.pdf (vetlanda.se)  

Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

Beslutsunderlag 
Slutrapport Badhusutredningen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 27 Ärendenr KOF 2022/27 

Redovisning medborgarundersökningen 2021 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen är en 
attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin 
kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras. SCB:s medborgarundersökning gör det 
möjligt att jämföra vad olika grupper i kommunen tycker men även jämföra kommunens 
resultat med andra kommuner och riket som helhet.  
År 2021 deltog 163 kommuner i denna undersökning. Av de 1 200 utskickade 
undersökningarna i Vetlanda kommun svarade 462 personer på enkäten vilket är 38,6 
procent. Medel för samtliga medverkande kommuners svarsfrekvens var 38 procent.  

Resultatet av medborgarundersökningen 2021 redovisas av kultur- och fritidschefen. 

Beslutsunderlag 
Medborgarundersökning 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 28   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Ett ishallssamarbete på Höglandet om tidig uppspolning har påbörjats 

• Kulturplanen jobbas vidare med 

• Rena Gym-projektet har haft föreläsning med Jonas Karlsson om dopning 

• En grupp på kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag på hur vi i våra 
verksamheter kan sprida sommarlovsaktiviteter i hela kommunen 

• Alla föreningar som jobbar med Höglandsleden har bjudits in till möte 

• Bad&Gym kommer i början på sommaren att erbjuda simskola för äldre barn som 
behöver mer träning för att nå skolans mål 

• Under allmänbadet i Myresjö simhall har införts ett maxantal på 60 personer för att klara 
badbevakningen 

• Möte med markägarna vid Ädelfors gruvområde har ägt rum 

• Författarbesök av Staffan Lindeborg har genomförts och den 24 april föreläser  
Malou von Sivers i Withalasalen 

• Barnteater för de allra yngsta har arrangerats på Familjecentralen 

• Bibliotekspersonalen har varit iväg på studiebesök  

• Fritidsgården har stort tryck av besökare, vilket har gjort att max 30 personer får vara 
inne i lokalen samtidigt. Flera aktiviteter genomförs utomhus, vilket fungerar mycket bra. 

• Informerar om planeringen av VetlandaFesten och Diggiloo 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 29 Ärendenr KOF 2022/31 

Ansökan om bidrag för resa - Vetlanda Karateklubb 

Beslut 
Ansökan om bidrag till hyra av buss avslås i enlighet med bidragsbestämmelserna. 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse har kommit in från Vetlanda Karateklubb där de ansöker om ett bidrag på 13 500 
kronor till hyra av buss för att kunna åka till årets första karatetävling i Kristianstad. 

Yrkanden 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) yrkar att ansökan avslås i enlighet med bidragsbestämmelserna. 
Föreningen uppmanas att söka andra bidrag. 

Sören Eriksson (S) och Maria Forsberg Brihall (VF) tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Karateklubb 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 30 Ärendenr KOF 2022/19 

Detaljplan Svalan 12 och del av Tjustkulle 1:2, Vetlanda 
kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Svalan 12 och del av 
Tjustkulle 1:2, Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Inom fastigheten Svalan 12 finns i dagsläget ett flerbostadshus med två våningar som 
benämns som ”Kyrkskolan”. Kyrkskolan är en av Vetlandas äldsta byggnader och har högt 
kulturhistoriskt värde. Skolan stod klar 1847 och inrymde vid sidan om skola och lärarbostad 
även sockenstuga. Efter tillbyggnaden i vinkel från 1883 fungerade byggnaden också som en 
större samlingslokal. Under senare tid har kommunen ägt fastigheten och bedrivit skola och 
Komvux i byggnaden innan den övergick i privat ägo i och med att detaljplanen från 2009 
vann laga kraft. Därefter har Kyrkskolan ägts av privatpersoner och huserat en varierad mängd 
verksamheter. Dock har skolan under ett antal år stått tom och är i dagsläget i stort 
renoveringsbehov bland annat efter en omfattande vattenskada. 

Fastighetsägaren RDTH Arena AB har kommit till kommunen med en önskan om att få inrätta 
restaurangverksamhet, bostäder samt att upprätta ett kompletterande växthus på fastigheten 
Svalan 12. Den nuvarande detaljplanen för fastigheten begränsar dessa åtgärder då 
användningen är reglerad till bostäder/ kontor samt då bestämmelser om att marken inte får 
förses med byggnadsverk omgärdar nuvarande bebyggelse. Planförslaget innebär att 
användningen bostad/kontor ersätts med bostad/centrum. Kommunen har kommit fram till 
att pröva möjligheten för ändrad användningen i en detaljplaneprocess.  

Förslaget till detaljplan kan tillstyrkas eftersom det omfattar olika restriktioner och 
anvisningar som skyddar gamla Kyrkskolans kulturhistoriska värden, som är fastlagda i den 
kulturmiljöutredning för Vetlanda stad som gjordes 2014/2018.   

Den komplementbyggnad som ska uppföras i form av ett växthus måste byggas så att dess 
höjd, taklutning och fasadmaterial inte äventyrar utan tvärtom harmoniserar med gamla 
Kyrkskolans arkitektoniska och kulturhistoriska värden. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Svalan 12 och del av 
Tjustkulle 1:2, Vetlanda kommun.

 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 31 Ärendenr KOF 2022/16 

Inriktning investeringsbidrag 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att investeringar i mötesplatser ska vara prioriterade när 
investeringsbidragen för 2023 fördelas. I brist på ansökningar till mötesplatser ska 
investeringar som gynnar ungdomsverksamhet prioriteras. 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Inriktningen vid ansökan om investeringsbidrag 2023 är Mötesplatser. 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF) yrkar att mötesplatser ska vara prioriterade när 
investeringsbidragen för 2023 fördelas. I brist på ansökningar till mötesplatser ska 
investeringar som gynnar ungdomsverksamhet prioriteras. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 32 Ärendenr KOF 2022/25 

Studieresa till Ängelholm och Varberg 28-29 april 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens presidium får delta i studieresa till Ängelholm och Varberg den 
28-29 april 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunal utveckling Jönköpings län bjuder in fritidschefer och presidier till studieresa den 
28-29 april 2022. Ängelholms och Varbergs kommuner kommer att besökas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens presidium får delta i studieresa till Ängelholm och Varberg den 
28-29 april 2022. 
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