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§ 14   

Information om filmen Vasaloppsmannen 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
I dagarna kommer SVT att sända en film om Börje Karlsson från Landsbro. Börje har åkt 
Vasaloppet i 60 år, vilket är en fantastisk prestation som är väl värd att uppmärksamma.  

Anton Swärdh, barnbarn till Börje medverkar via Teams och berättar om idén till filmen som 
han tillsammans med två personer är skapare av och hur projektet genomfördes.  
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§ 15  

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2021-11-08 
Beslut KSAU § 16/22 

• Disposition av utvecklingsreserven för det trygghetsskapande arbetet 
Beslut KS § 7/22 
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§ 16 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 december 2021-15 januari 2022 redovisas två synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 17 Ärendenr KOF 2021/95 

Redovisning från möte med IOGT-NTO angående skrivelse om 
bidrag till samlingslokaler 

Beslut 
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att författa ett svar på IOGT-NTO:s skrivelse. 
Redovisningen i övrigt notera till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
IOGT-NTO skickade den 10 december 2021 in en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden med 
önskan om att nämnden bjuder in till samråd och är beredda att göra en uppräkning av 
nuvarande årliga anslag. Detta för att de ideellt drivna samlingslokalerna ska få finnas kvar i 
framtiden. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 januari 2022 att kultur- och fritidsförvaltningen 
bokar ett möte med representanter från IOGT-NTO. 

Kultur- och fritidschefen och kultur- och fritidsnämndens ordförande träffade den 1 februari 
representanter från IOGT-NTO och ger en redovisar från mötet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att författa ett svar på IOGT-NTO:s skrivelse. 
Redovisningen i övrigt notera till protokollet. 

Beslutet skickas till 
IOGT-NTO 
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§ 18  

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Förvaltningen har haft möte med tekniska kontoret om Norrgårdsområdet/Forngården 
hur vi ska tänka där när det gäller parkeringar, offentlig toalett, placering av eventuellt 
nytt badhus m.m. 

• Deltagit i fyra olika kulturdialoger med tjänstemän, politiker och utövare från det fria 
kulturlivet inför framtagande av ny kulturplan 

• Har haft flera möten om friluftsfrågor i regionen och kring Smålandsleden 

• Flera föreningsbesök/studiebesök har genomförts 

• En studieresa har organiserats där tjänstemän, politiker och föreningsledare åkte till 
Huskvarna för att titta på Huskvarna Gymnastikhall, inför ett eventuellt bygge av ny 
sporthall (utbyggnad av Hasses Sportcenter) 

• Två praktikanter kommer att finnas med fram till midsommar, deras praktikperioder 
överlappar varandra vecka 16 

• Har tillsammans med Vuxenskolan haft möte om en teater-/filmsatsning för 
funktionsvarierade barn 

• Ansökan av föreningsbidrag har även i år gjorts via en e-tjänst 

• Uthyrning av lokaler har ökat efter att restriktionerna släpptes 

• Den 21-24 april genomförs Värnamo filmhistoriska festival med efterföljande turné i 
länet. Den 2–7 maj genomför vi festivalen i Vetlanda med olika visningar av filmer både i 
egen regi och med ett riktat stöd till medverkande föreningar 

• Våra verksamheter har arrangerat många aktiviteter under sportlovet som varit 
välbesökta 

• En enkät om nytt badhus och badhusens/simhallarnas framtid ligger ute på kommunens 
hemsida 

• Maria Grandelius Lindor vikarierar som hälsocoach på Hälsocenter 

• Museet har rekryterat tim- och sommarvikarier 

• Museet har under 2021 haft flest antal besökare sedan 2018 

• Vetlanda Museum är ett av 40-tal nominerade museer som har chansen att bli ett av tre 
museer nominerat till Årets Museum. Besked ges i månadsskiftet februari/mars 

• Bilderboken rullar på, barnutställning 9/4-8/5 
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§ 18  

• Skrivartävling om familjen Knyckertz äventyr i gruvmuseet har pågått och deadline var 
den 20 februari 

• Regionen vill att projektet om Bilderbokens möjligheter presenteras under Bokmässan i 
Göteborg i september, planering pågår 

• Biblioteket har bokat in ett antal föreläsningar med lokala profiler 

• Ett antal författarbesök är inbokade av biblioteket 

• Vattenverket har börjat med aktivitetskvällar för högstadieelever 

• Sportlovsaktiviteten för mellanstadieelever på Vattenverket var mycket lyckad med 
många besökare 
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§ 19 Ärendenr KOF 2022/15 

Bokslut 2021 

Beslut 
Bokslut för 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson redogör för bokslutet 2021. Slutresultatet visar på ett 
underskott med 157 000 kronor. Förklaringen till underskottet är pandemin Covid-19 som 
inneburit minskade intäkter på Bad & Gym och uthyrning av idrottshallar. På grund av 
pandemin har vi haft mindre kostnader på allmänkultursidan, men förlusten av intäkterna är 
större. 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Bokslut för 2021 godkänns. 
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§ 20 Ärendenr KOF 2022/5 

Budget 2023-2027 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att äska medel för investeringar och driftsbudget-
förändringar i enlighet med bilagan Äskanden investering och drift 2023-2027. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ska till budgetberedningen redovisa äskanden av 
investeringsmedel för den kommande femårsperioden samt önskemål om förändringar i 
driftsbudgeten under samma period. 

Äskandena bygger på önskemålen från kultur- och fritidsförvaltningens enskilda 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Äskanden drift och investering 2023-2027. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att äska medel för investeringar och driftsbudget-
förändringar i enlighet med bilagan Äskanden investering och drift 2023-2027. 

 
 

10



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-22

§ 21 Ärendenr KOF 2022/17 

Konstgräs på del av Tjustkulle grusplan 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla Vetlanda Arena AB:s begäran att få anlägga 
konstgräs på del av Tjustkulle grusplan. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Arena AB kommer sommaren 2022 att byta ut konstgräset på Heds Arena. Bolaget 
vill återanvända en del av det gamla gräset till en sjumannaplan på den fullstora grusplanen.  

Grusplanen används numera sparsamt för fotbollsaktiviteter, endast lite grand av ungdomslag 
på våren. I övrigt har den nyttjats både som evenemangsyta och som parkering vid större 
event på området och vid enstaka tillfällen för boule, motorsport, hästsport och hundsport 
med mera. Vanligast förekommande av event är cirkusföreställningar. Dessa kunde tidigare 
inrymmas på den mindre grusplanen längs Storgatan men sedan den nya infarten från 
Nydalarondellen blev klar har den ytan varit för liten för cirkusarrangemang. 

Bolaget vill skapa en fotbollsyta som är 35 x 60 meter stor, och utöver själva gräsytan kommer 
sannolikt ytterligare några meter krävas på alla håll, för exempelvis härbärgering av snö. 
Grusplanen är 110 x 68 meter. Om en konstgräsyta anläggs längs ena kortsidan av planen 
skulle en grusyta på cirka 70 x 68 meter finnas kvar, tillgänglig för annan verksamhet.  
Grusplanen har en belysningsanläggning. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har stämt av hur stor yta Cirkus Olympia och Cirkus Brazil Jack 
behöver för sin verksamhet. Båda har svarat att de klarar sig med den yta som blir kvar efter 
att konstgräs lagts ut på grusplanen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla Vetlanda Arena AB:s begäran att få anlägga 
konstgräs på del av Tjustkulle grusplan under förutsättning att kultur- och fritidsförvaltningen 
bedömer att den även fortsättningsvis kan fungera som evenemangsyta för den storlek på 
cirkus som under senare år gästat Vetlanda. Förvaltningen uppdras att under februari månad 
göra en sådan bedömning. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Arena AB 
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