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Plats och tid Vetlanda Museum, kl. 15.30-17.05 

Beslutande Sören Eriksson (S), 1:e vice ordförande 

Monica Toll (S) 

Maria Brihall (VF), ordförande 

Petra Brannestam (VF) 

Carina G Hördegård (C), 2:e vice ordförande (ej § 98 p.g.a. jäv) 

Göran Martinsson (C) 

Cajsa-Lena Håkanson (M) 

Övriga deltagare Birgitta Waller (S) 

Lars Inge Lundgren (VF) 

Birgitta Glans (VF) 

Staffan Eriksson (C),  

Gun-Britt Sigfridsson (KD) 

Claes-Göran Nyrén (L) 

Stewe Jonsson, förvaltningschef, Anneli Bergström, sekreterare, 

Anette Lundgren, bibliotekschef, Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare, 

Glenh Zachrisson, fritidsgårdschef, Veronica Larsdotter Ek, ABF (§ 93) 

och Ranin Al-Sadoon, ABF (§ 93) 

Utses att justera Cajsa-Lena Håkansson 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-12-18 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 93-101 

Ordförande 

Anneli Bergström 

 

Justerare 

Maria Brihall 

 

 Cajsa-Lena Håkansson 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-12-19 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-01-08 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-11 2 (11) 

§ 93  

Redovisning – ABF:s projekt ”Hederskultur och rasism” 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Den 22 maj 2018, § 51, beviljade kultur- och fritidsnämnden ABF ett bidrag på 40 000 kronor 

för att arbeta med och upplysa om problematiken kring hederskultur och rasism i 

bostadsområden i Vetlanda. 

Vid dagens möte redovisar Veronica Larsdotter Ek och Ranin Al-Sadoon vad pengarna har 

använts till. De har deltagit i workshop på Fryshuset, varit på olika föreläsningar, gjort olika 

aktiviteter med barngrupper och samtalat kring hedersrelaterade problem. Projektet avslutas 

med en föreläsning med Mustafa Panshiri kring ensamkommande killar. 

Beslutet skickas till 

ABF, Vetlanda 
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§ 94 

Redovisning – Höglandets Strokeförening 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden beviljade den 22 maj 2018, § 53, Höglandets strokeförening ett 

stöd för rehabridning på 50 kronor per person och ridlektion. Maxbeloppet till föreningen var 

12 500 kronor, att utbetalas efter inskickad redovisning. 

Av inkommen redovisning framgår att fem personer har deltagit i ridningen, totalt  

25 tillfällen. 

Föreningen ansöker om ett anstånd att fortsätta rida under våren 2019. 

Föreslås att 50 kronor/person betalas ut, totalt 1 250 kronor. Dessa 1 250 kronor dras av från 

de 12 500 kronor som beviljades som maxbelopp och ett nytt tak på 11 250 kronor ges i 

förlängt bidrag till sista juni 2019.  

Beslutet skickas till 

Höglandets Strokeförening 

Ann-Mari Forsberg 
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§ 95  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 23 oktober till 19 november 2018 redovisas två synpunkter – ett klagomål och 

ett förslag. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Vetlanda Museum 1 

Bad & Gym  1 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 96  

Investeringsbidrag – presentation av ansökningar  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. Ärendet återkommer för beslut i februari 2019. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna ansökningar om investeringsbidrag för utbetalning 2019 redovisas. 

Nämnden har totalt 525 000 kronor att fördela. Inriktningen på investeringsbidraget är barn, 

unga och jämlikt.  

Elva föreningar har kommit in med ansökan om investeringsbidrag. 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen läggs till handlingarna. Ärendet återkommer för beslut i februari 2019. 
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§ 97  

Närvarokrav för föreningar - återremiss 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om avdrag med 10 000 kronor från berättigat 

föreningsbidrag. Avdraget görs om föreningen inte uppfyller kravet på obligatorisk närvaro vid 

förvaltningens årliga föreningsträff. 

Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser kompletterades med förslaget och lämnas 

över till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 oktober 2018, § 81, att tillstyrka förslag om 

avdrag med 10 000 kronor från berättigat föreningsbidrag. Avdraget görs om föreningen inte 

uppfyller kravet på obligatorisk närvaro vid förvaltningens årliga föreningsträff. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet och beslutade då att återremittera 

ärendet till kultur- och fritidsnämnden för komplettering av beslutsunderlaget.  

Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande kompletterings till beslutsunderlaget: 

Under många år har det varit svårt att locka de cirka 150 bidragsberättigade föreningarna till 

träffar. Oavsett hur viktig informationen är dyker endast ett fåtal föreningar upp. 

Bottennoteringen är föreningsträffen under Regnbågsveckan 2017 då sex 

föreningsrepresentanter fanns på plats och ett samarrangemang med Rädda Barnen, som inte 

lockade en enda deltagare. 

Ett fysiskt möte har många fördelar, jämfört med information som skickas per mail eller 

brevpost eller läggs ut på en hemsida. Ett föreningsmöte, som samlar kanske 300 deltagare, 

kan bli en viktig källa till kunskap och inspiration för både föreningarna och kultur- och 

fritidsförvaltningen. Det är rimligt att tro att möten av detta slag kan utveckla ett nätverk 

mellan föreningarna. 

För kultur- och fritidsförvaltningens del finns behov av att sprida information men också av att 

inspirera, bygga kunskap och skapa dialog, vilket är avsevärt enklare vid ett fysiskt möte än via 

exempelvis mail.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, § 152/18 

Beredningsutskottets förslag 

Förvaltningschefen får i uppdrag att skriva ett förslag på komplettering av beslutsunderlag 

enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts önskan. 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige  
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§ 98  

Detaljbudget 2019 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Presenterat förslag till detaljbudget för 2019 godkänns. 

Jäv 

Carina G Hördegård (C). 

Reservationer 

Göran Martinsson (C) reserverar sig angående stöd till studieorganisationer. 

Ärendebeskrivning 

Ärendet behandlades vid beredningsutskottet den 29 oktober. Därefter upptäcktes ett fel i 

siffrorna från ekonomikontoret vilket gjorde att nämnden beslutade att hänskjuta beslutet om 

detaljplan för 2019 till december månads sammanträde. 

Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar nytt förslag till detaljbudget för 2019. 

Beredningsutskottets förslag 

Presenterat förslag till detaljbudget för 2019 godkänns. 
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§ 99  

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 

• Bokslutsprognos per den 30 september 2018, Ks § 107/18 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: 

• Bokslutsprognos per den 30 september 2018, Ks § 107/18 

Beredningsutskottets förslag 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 
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§ 100 Dnr 2018/KU0023 

Ansökan om extra föreningsbidrag – Vetlandaortens 
Ryttarförening 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Vetlandaortens Ryttarförening beviljas ett extra föreningsbidrag med 28 000 kronor på grund 

av ökade grovfoderkostnader. 

Ärendebeskrivning 

Vetlandaortens Ryttarförening ansöker om ett bidrag på 128 000 kronor till de fördyrade 

grovfoderkostnaderna som de drabbats hårt av på grund av årets torka. Föreningen har en 

ökning av grovfoderkostnader på 500 kronor per dag, vilket innebär 150 000 kronor på en  

10-månadersperiod. 

För att täcka kostnaderna har föreningen sålt kakor till en summa av 22 000 kronor som 

oavkortat går till de ökade foderkostnaderna. Ett liknande försäljningsprojekt planeras under 

våren 2019. En höjning av ridavgiften ses inte som en möjlig väg eftersom alla elever ska ha 

möjlighet att fortsätta med meningsfulla aktiviteter på fritiden. 

Föreslås att Vetlandaortens Ryttarförening beviljas ett extra föreningsbidrag på 28 000 kronor 

till de fördyrade grovfoderkostnaderna. 

Beslutet skickas till 

Vetlandaortens Ryttarförening 

  



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-12-11 10 (11) 

§ 101 

Utvecklingsdag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämndens presidium beviljas att åka på utbildningsdagen i Växjö den  

22 januari 2019. 

Ärendebeskrivning 

Kunskapsnod Småland tillsammans med Växjö kommun bjuder in chefer och politiker för den 

öppna fritidsverksamheten till en utbildningsdag den 22 januari 2019.  
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Tack 
Förvaltningschef Stewe Jonsson ger en kortfattad redovisning av de ärenden som kultur- och 

fritidsnämnden beslutat under mandatperioden. 

Ordföranden Maria Brihall tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett gott samarbete 

under året som gått, men även under hela mandatperioden. Ett stort tack riktas även till alla 

medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förste vice ordförande Sören Eriksson tackar ordföranden för ett väl genomfört arbete under 

året och ett gott samarbete under mandatperioden. 

Claes-Göran Nyrén tackar alla för ett gott samarbete under mandatperioden. 

God jul och Gott nytt år! 
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