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§ 56  

Information om lekplats i Björköby 

Beslut 
Beslut om placering av lekplats i Björköby återkommer i höst. Oavsett var lekplatsen placeras 
kan cykelbanan anläggas på den plats som önskas av Björköbyborna. 

Informationen i övrigt noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Beslut om programmet för Barns och ungas utemiljöer togs i december 2020 och omfattade 
också beslut om en handlingsplan. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-02-23, § 21 att 
prioriteringsordningen för översyn av barns och ungas utemiljöer för åren 2021-2025 är: 

2021 Ekenässjön (har många små lekplatser – hur prioriterar vi?) 

2022 Vetlanda Östra (strategi för området från Brunnsgård till Himlabackarna måste tas fram 
liksom strategi för eventuell stadslekpark i Forngårdsområdet) 

2023 Björköby (har lekplatser av låg kvalitet) 

2024 Landsbro (har många små lekplatser – hur prioriterar vi?) 

2025 Holsbybrunn (har relativt stora avstånd mellan lekplatserna) 

I Björköby finns en cykelbana som vi behöver ta hänsyn till i planeringen av lekplatser i 
Björköby.  

Nämnden besöker nuvarande lekplatser i Björköby. Landskapsarkitekt Annika Lundwall 
medverkar och berättar om vilka önskemål och förslag som finns. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Yrkanden 
Erik Hjärtfors (C) föreslår att beslut om placering av lekplats i Björköby återkommer i höst. 
Oavsett var lekplatsen placeras kan cykelbanan anläggas på den plats som önskas av 
Björköbyborna. 
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§ 57  

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Delegationsbeslut - Föreläggande om försiktighetsåtgärder för konstgräsplan gällande 
fastigheten TJUSTKULLE 1:1.  
Beslut MoB, D-2022-653 

• Delegationsbeslut - Beslut om åtgärder efter tillsynsbesök på konstgräsanläggning 
(Tjustkulle 1:1) 
Beslut MoB, D-2022-651 

• Tack från Vetlanda Konstförening 
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§ 58   

Information om guldgruvområdet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog 2022-04-06, § 45 ett program för destinationsutveckling av Vetlanda 
kommun. Under riktning till 2030 ”Den attraktiva kommunen” bedöms att kultur- och 
fritidsförvaltningen inom 1-3 år kan ansvara för att bilda en särskild samverkansgrupp med 
berörda aktörer för att kunna utveckla kommunens gruvor som potentiella besöksmål. 

Enligt programmet har kultur- och fritidsförvaltningen ansvar för att främja en samordning 
mellan kommunen och de externa verksamheter som har en koppling till förvaltningens 
ansvarsområden för allmän kultur, kulturhistoria och natur- och friluftsliv. Exempel på sådana 
ansvarsområden är konserter, gruvmiljöer och leder. Förvaltningen ska också vid behov ska 
kunna bidra med råd och tips till arrangörer av event och bistå med faktaunderlag och 
kontakter som efterfrågas. Kultur- och fritidsförvaltningen har ansvar för att tillsammans med 
tekniska förvaltningen samordna och utveckla arbetet i områden som berör natur- och 
friluftsliv. 

Under 2022 sker satsningar på leder och gruvor. Kultur- och fritidsförvaltningen satsar på att 
marknadsföra bruksområdet i Ädelfors och förbättra marknadsföringen av gruvmuseet. Nya 
skyltar ska sättas upp och framkomligheten till gruvhålen ska bli bättre. Från gruvmuseet 
kommer en slinga runt bruksområdet att presenteras. Den 14 augusti 2022 arrangeras 
Guldgruvans dag med ett antal aktiviteter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

 
 

5



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-14

§ 59 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 mars-15 maj 2022 redovisas fyra synpunkter. 
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§ 60  

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• VetlandaFesten har genomförts 

• Nationaldagsfirandet i Forngården har genomförts 

• Förvaltningen har haft avstämning med de föreningar/organisationer som ombesörjer 
viss skötsel av Höglandsleden 

• En ambulerande utställning gällande Rena Gym är på gång 

• Utomhussimskolorna genomförs under veckorna 26 och 27. Nytt för i år är att deltagarna 
ska föranmäla sig till kurserna 

• Den 2 september är det öppet hus i Vetlanda badhus och den 3 september i Myresjö 
simhall 

• Vedeldad bastu till takterassen på Vetlanda badhus är beställd 

• Möte med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen har hållits angående 
bidrag till lovsimskola till hösten 

• Utredningen om behovet av en ny sporthall pågår 

• Förvaltningschefen har varit i kommunfullmäktige och berättat om kultur- och 
fritidsnämnden, varit på Rotary och berättat om VetlandaFesten samt deltagit på 
Wernerdagen 

• Museichefen har varit på Rotary och berättat om Museets verksamhet 

• Utställningen Skogen på Museet har vernissage den 2 juli 

• Skatebanan har invigts och förvaltningschefen var där och gratulerade 
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§ 61 Ärendenr KOF 2022/51 

Träff för bilburna ungdomar 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Vetlanda Rally & Racing arrangerar en träff 
för bilburna ungdomar den 1 juni. Medverkar gör även representanter från Vetlanda-Bäckseda 
kommundelsråd. 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare arvoderas enligt arvodesreglementet. 

Ärendebeskrivning 
Vid ett flertal tillfällen har diskussioner förts om hur Vetlanda kommun kan möta bilburna 
ungdomar. 

Vetlanda Rally & Racing har meddelat att de är intresserade av att erbjuda ett samarbete med 
de bilburna ungdomarna. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit initiativ till en träff. Träffen föreslås äga rum vid Rally 
& Racings klubbstuga. Representanter från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd deltar också. 

Kultur- och fritidschefen redovisade från träffen, som var välbesökt. Mötet har resulterat i ett 
antal aktiviteter. Rally & Racing har skapat en sektion för EPA/A-traktorer och en styrgrupp 
har bildats för att lyssna på vad ungdomarna vill och hur de kan organiseras. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Vetlanda Rally & Racing arrangerar en träff 
för bilburna ungdomar den 1 juni. Medverkar gör även representanter från Vetlanda-Bäckseda 
kommundelsråd. 

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare arvoderas enligt arvodesreglementet. 
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§ 62 Ärendenr KOF 2022/48 

Bidrag till studieförbunden 2022 

Beslut 
Bidrag om totalt 647 076 kronor betalas ut till studieförbund med verksamhet i Vetlanda 
kommun enligt framräkning.    

Ärendebeskrivning 
Bidragen till studieförbunden grundar sig på förbundens verksamhet och omfattning av 
denna. 

Grundbidrag Avser en procentuell fördelning av det totala bidraget från föregående år Syftet 
är att skapa en stabilitet (410 000).   
Volymbidrag Avser antal studietimmar, cirklar och kultur (140 000). 
Målgruppsbidrag Avser särskilt stöd för cirklar som riktar sig till kortutbildade, 
funktionshindrade, invandrare och ungdomar (100 000) 650 000 kronor finns att fördela 
mellan studieförbunden.  

Grund-, volym- och målgruppsbidragen är alla mekaniskt framräknade enligt fastställd modell 
och ingen bedömning sker vid handläggningen. Förbunden skickar in kommunsammandrag, 
verksamhetsberättelser, bokslut, revisionsberättelser. Kommunsammandraget och är den 
handling som utgör det viktigaste beräkningsunderlaget. 

Då studieförbunden rapporterat in sin verksamhet på olika sätt under pandemin blir inte 
beräkningsunderlaget rätt. Därför är tjänstemannaförslaget att studieförbunden får samma 
bidrag som betalades ut 2021. Beloppen grundar sig på 2019 års verksamhet, det så kallade 
normalåret. En förutsättning är att man bedrivit verksamhet i Vetlanda under 2021. Alla 
studieförbund, förutom ett, har haft verksamhet i Vetlanda. 2021 års bidrag om 2 924 kronor 
betalas därför inte ut till Ibn Rushd.  

  GRUND VOLYM MÅL TOTAL  
ABF 98 851 23 206 26 351 148 408 
BILDA 64 370 18 010 5 597 87 977 
MEDBORGARSKOLAN 29 315 13 170 25 865 68 350 
NBV 56 580 20 889 7 004 84 473 
SENSUS 23 575 5 745 129 29 449 
STUDIEFRÄMJANDET 24 026 2 144 8363 34 533 
ST. VUXENSKOLAN 111 110 51 332 26 691 189 133 
FOLKUNIVERSITETET 2 173 2580 0 4 753 
IBN RUSHD 0 0 0 0 
SUMMA: 410 000 137 076 100 000 647 076 
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§ 62 Ärendenr KOF 2022/48 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Bidrag om totalt 647 076 kronor betalas ut till studieförbund med verksamhet i Vetlanda 
kommun enligt framräkning.    

Beslutet skickas till 
Föreningarna ovan 
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§ 63 Ärendenr KOF 2022/52 

Fastställande av datum för Medborgarskapsceremoni 2022 

Beslut 
Medborgarskapsceremoni 2022 hålls den 27 oktober kl. 18.30. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har beslutat att alla kommuner från och med 2015 årligen ska genomföra en 
medborgarskapsceremoni. Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för arrangemanget.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Medborgarskapsceremoni 2022 hålls den 27 oktober kl. 18.30. 

 
 

11



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-14

§ 64 Ärendenr KOF 2022/53 

Fritidsbank 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att titta på om det finns möjlighet att starta 
Fritidsbank i Vetlanda kommun, vad krävs och hur kan det organiseras. 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden lyfter frågan om det finns möjlighet att starta upp en Fritidsbank i kommunen.  

Fritidsbanken finns på ett flertal orter och bedriver utlåning av sport- och friluftsartiklar gratis. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att titta på om det finns möjlighet att starta 
Fritidsbank i Vetlanda kommun, vad krävs och hur kan det organiseras. 
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§ 65 Ärendenr KOF 2022/35 

Föreningsbidrag 2022 - Vetlanda Motorsällskap 

Beslut 
Medlems-, lokal- och aktivitetsbidrag om 104 110 kronor betalas ut till Vetlanda 
Motorsällskap. 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 april, § 37/22 beslutades att betala ut 
föreningsbidrag enligt förslaget med undantag av Vetlanda Motorsällskap. Skälet var att 
nämnden behövde mer information om följderna av hur Vetlanda Speedway AB:s konkurs 
drabbar Vetlanda Motorsällskap. Kultur- och fritidschefen fick i uppdrag att ta fram 
information i ärendet. 

Förvaltningschefen har nu fått klart att det föreningsbidrag som förvaltningen ska betala ut 
hamnar hos Vetlanda Motorsällskap och kommer alltså föreningen till godo.  

Beslutsunderlag 
För att vara berättigad att få ekonomiskt stöd ska föreningarna följa kultur- och 
fritidsnämndens fastställda bestämmelser. En fullständig ansökan ska innehålla 
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse. 

Yrkanden 
Erik Hjärtfors (C) yrkar att medlems-, lokal- och aktivitetsbidrag om 104 100 kronor betalas ut 
till Vetlanda Motorsällskap. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Motorsällskap 
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§ 66 Ärendenr KOF 2022/39 

Motion om stöd till lokalhållande föreningar som drabbats 
extra hårt av coronapandemin samt därtill kraftigt höjda 
energikostnader 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden förordar att ett eventuellt extra bidrag till föreningslivet riktas till 
lokalhållande föreningar och föreningar med kostnader för gemensamma resor som överstiger 
10 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda en motion om 
stöd till lokalhållande föreningar. En enkät som besvarats av 20 föreningar visar att alla 
föreningar drabbas av höjda kostnader för material men att föreningar som äger 
samlingslokaler liksom lag med långa resor i sin verksamhet också drabbas av ökningar för 
dessa två kostnadsslag med, som de angett,  15-100 procent. 

Beslutsunderlag 
En enkät skickades ut till cirka 160 föreningar via mail. Enkäten var frivilligt att besvara. 20 
föreningar valde att svara. 14 av dessa äger lokaler med elanslutning. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden förordar att ett eventuellt extra bidrag till föreningslivet riktas till 
lokalhållande föreningar och föreningar med kostnader för gemensamma resor som överstiger 
10 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 67 Ärendenr KOF 2021/81 

Nytt datum för kultur- och fritidsnämndens möte i augusti 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens möte i augusti blir den 30:e. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 16 november 2021, § 102 att nämndens möte i 
augusti hålls den 23:e. På grund av att förvaltningschefen har fler bokningar den dagen ställs 
frågan om mötet kan flyttas. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens möte i augusti blir den 30:e. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
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