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Plats och tid

Östanå samlingslokal , den 23 augusti, kl 15.00-17.45

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
Göran Martinsson, (C)
Staffan Eriksson, (C), tjänstgörande ersättare
Stewe Jonsson, förvaltningschef
Lena Svensson, sekreterare
Birgitta Waller, (S), ersättare
Lars-Inge Lundgren, (VF), ersättare
Gun-Britt Sigfridsson, (KD), ersättare
Claes-Göran Nyrén, (L), ersättare
Sören Eriksson

Övriga deltagare

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2016-08-29

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 77-87

Lena Svensson
Ordförande

Maria Brihall
Justerare

Sören Eriksson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Lena Svensson
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§ 77

Regnbågsvecka 2017
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om en Regnbågsvecka som genomförs
2017 och eventuellt med jämna mellanrum därefter, samt föreslår kommunstyrelsen att
besluta om att en sådan ska genomföras.

Ärendebeskrivning
Människor som avviker från heteronormen har fortfarande en utsatt position i vårt
samhälle, och får utstå kränkningar och särbehandling. När någon berättar om sin
homosexualitet betraktas det som att personen ”kommer ut” vilket är ett bevis på att
homosexualitet fortfarande betraktas som något helt avvikande.
Vetlanda kommun bör arbeta för att var och en som växer upp i Vetlanda ska kunna vara
stolt över sin identitet och vara helt öppen med den. Vetlanda kommun bör arbeta för
att motverka kränkningar och särbehandlingar av dem som avviker från heteronormen.
Förvaltningschef Stewe Jonsson lyfte frågan i Centrala Säkerhetsgruppens Folkhälsogrupp och senare i Centrala Säkerhetsgruppen som beslöt att låta frågan bli ett ärende
för KLG. KLG tillstyrkte förslaget enligt nedan och gav kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att leda organiseringen av en Regnbågsvecka under hösten 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Vetlanda kommun ska genomföra en
Regnbågsvecka under september 2017 och eventuellt med jämna mellanrum därefter.
Förvaltningen åtar sig att samordna helheten och att i en projektgrupp leda arbetet med
att sammanställa ett brett program som uppmärksammar HBTQ-frågor. Ansvar för
finansieringen av och genomförandet av de olika programpunkterna tar respektive
förvaltning och bolag. Målsättningen är att även civilsamhället ska vara delaktigt i
Regnbågsveckan. Under arbetet med att utforma programmet för veckan ska
erfarenheter och sakkunskap från organisationer som arbetar med HBTQ-frågor och
manifestationer som Pride-arrangemang tas tillvara.
Regnbågsveckan 2017 ska finansieras inom ramen för förvaltningarnas och de
kommunala bolagens budget och med eventuella externa bidrag.
Utdrag
Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 78

Kulturlokal
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om placering och utformning av
Kulturlokal, och godkänner den ekonomiska kalkylen och tidsplanen. Kultur- och
fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om




Byggnation av Kulturlokal enligt förslaget
Driftsform för Kulturlokal
Finansiering av investering och drift

Ärendebeskrivning
Våren 2014 inledde kultur- och fritidsförvaltningen, i enlighet med dåvarande
kommunfullmäktiges mål 1, ett arbete med att undersöka möjligheterna att bygga ett
kulturhus i anslutning till nuvarande stadsbibliotek. Efter inledande kontakter inom
tjänstemannaled och med ägaren till Galleria-fastigheten presenterades tankegångarna
för politiken. Vetlanda Framåtanda och Centerpartiet motionerade på senhösten 2014 i
kommunfullmäktige om att en utredning skulle göras av ett eventuellt kulturhus i
anslutning till Vetlanda stadsbibliotek och en politisk styrgrupp tillsattes för att leda det
fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag på en kulturarena som under utredningen
skulle benämnas Kulturlokal.
I juni 2016 presenterade den politiska styrgruppen ett förslag på utformning av
Kulturlokal med kulturskola liksom en ekonomisk kalkyl, för kommunfullmäktiges
partigrupper.
Utredningen har genomförts med förvaltningschef Stewe Jonsson som projektledare.
Under den politiska styrgruppen har det funnits en styrgrupp med chefstjänstemän och
en styrgrupp funktion med chefer och medarbetare hämtade från kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter, från musikskolan och från Njudungsgymnasiets
estetiska program. En extern referensgrupp under ledning av Cecilia Hjort Athler har
representerat externa brukare.
Med hjälp av studieresor, faktauppgifter från bl.a. andra kommuner, olika analyser t.ex
skugganalyser har man via arkitektfirmor tagit fram ett ritningsförslag. Man har även
tagit fram en kostnadsberäkning för de olika investeringar som behöver göras.
Kontinuerliga samtal har förts med ägare till grannfastigheter och en muntlig
överenskommelse om servitut finns som gör det möjligt att förlägga bokbussens infart
till garaget över en grannfastighet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att en Kulturlokal ska byggas enligt det förslag som
tagits fram och godkänts av den politiska styrgruppen. Förvaltningen är medveten om
att vissa justeringar i fråga om utformning av rumsmiljöer kan ske under projekteringen,
som följd av preciserade anvisningar från verksamheterna eller som följd av de krav som
den tekniska utformningen ställer.
Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2016-08-23

4 (14)

Förvaltningen är öppen för att fördelar och nackdelar med olika driftsformer vägs mot
varandra. Förvaltningen anser att oavsett driftsform måste strävan efter att stimulera
ett lokalt kulturliv väga tungt och därmed ska ambitionen vara att hålla hyrestaxan för
externa hyresgäster på en låg nivå.
Den ekonomiska kalkylen visar att en Kulturlokal med Kulturskola kostar 9,5 miljoner
kronor per år att driva, i form av kostnad för fastighetsdrift, kapitalkostnader och
personalkostnad för vaktmästare. Den kostnadssänkning på 1,5-2,0 miljoner kronor
kultur- och fritidsnämnden gör möjlig genom att driva verksamheten vid Vetlanda
badhus och Myresjö simhall i egen regi kan användas som en delfinansiering. Minskade
kostnader för extern hyra samt intäkter i form av hyra för extern uthyrning motsvarar
minst 0,75 miljoner kronor. Därmed behöver kultur- och fritidsnämnden ett, jämfört
med budgeten för 2016, årligt tillskott på 6,75-7,25 miljoner kronor om driften av
Kulturlokal skulle läggas på kultur- och fritidsnämnden. Eventuell sponsring av driften
kan sänka kostnaden ytterligare.
En Kulturlokal av föreslagen modell kommer i flera avseenden att tillföra stora värden
för Vetlanda kommuns invånare. Därmed höjer den Vetlanda kommuns attraktivitet som
bostadsort. Detta gynnar i sin tur det lokala näringslivet. Svarar mot
kommunfullmäktiges mål 1.






En Kulturlokal kommer att ge den kommunala musikskolan en möjlighet att
bredda sin verksamhet med dans, drama och bild och kunna ta klivet till att bli
en kulturskola. Därmed ger den fler barn- och ungdomar möjlighet att utöva den
kulturyttring som de är intresserade av. Svarar mot kommunfullmäktiges mål 2
och 3.
En kulturlokal gör det möjligt att i Vetlanda arrangera konserter,
teaterföreställningar och annan scenkonst som de nuvarande scenerna i
skolaulorna inte rymmer. Därmed breddas kulturutbudet i Vetlanda. Svarar mot
kommunfullmäktiges mål 2 och 3.
En Kulturlokal blir en mötesplats i kulturmiljö för människor i sin vardag. Den blir
också en mötesplats för kulturaktörer i alla åldrar som kan bygga nätverk och
etablera samarbeten. En Kulturlokal blir därmed ett växthus för det lokala
kulturlivet. Svarar mot kommunfullmäktiges mål 1, 2 och 3.

På uppdrag från beredningsutskottet har förvaltningschef Stewe Jonsson tittat på
uthyrningsintäkter för kulturlokaler i vår närhet. Sävsjö har intäkter för enstaka
uthyrningar på 575.000 kr och Pigalle i Nässjö på 797.000 kr.
Utdrag
Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 79

Detaljplan för Felsteget 1 och 6, Vetlanda
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker detaljplanen för Felsteget 1 och 6, Vetlanda
kommun.

Ärendebeskrivning
Genom en ändring av detaljplanen ska det bli möjligt att producera fler bostäder i
centrumnära läge. Befintliga hus i form av ett flerbostadshus i två plan och en verkstad i
ett plan ska rivas för att ge plats åt ett flerbostadshus i fem våningar.
På Felsteget 8 finns tidigare Svedboms Guldmeds verkstad och disponentvilla, som är
byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. För att inte skymma dessa byggnader ska
större delen av den idag öppna ytan vid korsningen Kyrkogatan/Kanalgatan behållas
öppen. Därmed störs inte kulturmiljön på Felsteget 8. Förvaltningen har därmed inget
att erinra mot ändringen av detaljplanen.
Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 80

Information om halvårsbokslut 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen angående halvårsbokslut 2016, och
lägger det till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson ger en sammanfattning av halvårsbokslutet.
På nämndsammanträdet i juni beslutades att godkännande av halvårsbokslutet 2016
kunde göras på beredningsutskottets sammanträde i augusti, vilket också gjordes. Efter
sammanträdet har ekonomiavdelningen genomfört en periodisering bl.a. av
verksamheterna ”Stöd till fritidsverksamhet”, ”Stöd till kulturverksamhet” och ”Stöd till
studieorganisationer”. Periodiseringen påverkar inte budgeten för helåret 2016 utan
bara halvårsredovisningen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 81

Information Bad & Gym
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson ger en lägesrapport om Bad & Gym-verksamheten.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 82

Information Ädelfors gruv- och mineralmuseum
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson ger en lägesrapport om Ädelfors gruv- och
mineralmuseum.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 83

Synpunkt Vetlanda kvartal 2, 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger synpunkter inkomna till kultur- och fritidsförvaltningen via Synpunkt Vetlanda under andra kvartalet 2016 med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under andra kvartalet 2016 har 10 synpunkter av varierande slag inkommit till kulturoch fritidsförvaltningen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 84

Delegationsärende, kvartal 2 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger den redovisning angående delegationsbeslut vid
kultur- och fritidsförvaltningen för andra kvartalet 2016 gällande bidrag,
kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende med godkännande till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsärenden vid kultur- och fritidsförvaltningen för andra kvartalet 2016 gällande
arrangemangsbidrag, kurser/konferenser, konstinköp, personal och tjänsteärende
delges beredningsutskottet.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 85

Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna:



”Bokslutsprognos per den 30 april 2016”, Dnr 2016/KA0170, 2016-06-01
”Mål och budget 2017-2019 inklusive vision samt investeringsplan 2017-2021”,
Dnr 2016/KA0169, 2016-06-15

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag har inkommit enligt följande:



Just sign

”Bokslutsprognos per den 30 april 2016”, Dnr 2016/KA0170, 2016-06-01
”Mål och budget 2017-2019 inklusive vision samt investeringsplan 2017-2021”,
Dnr 2016/KA0169, 2016-06-15

Utdragsbestyrkan
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§ 86

Övrigt
Information öppettider biblioteket
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärende beskrivning
Torsdagen den 1 september har kultur- och fritidsförvaltningen förvaltningsdag och
biblioteket är öppet klockan 17.00-19.00. Öppet för tidningsläsning i rum 2 mellan
klockan 10.00-17.00 och bokbussen kör enligt turlista från klockan 16.00.
Fredagen den 2 september är biblioteket stängt p.g.a. studieresa. Öppet för
tidningsläsning i rum 2 mellan klockan 10.00-16.00.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2016/KU0028

Övrigt
Begäran om information – Friskis & Svettis
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärende beskrivning
Friskis & Svettis har skickat en skrivelse till förvaltningen där de, med anledning av att
Vetlanda kommun återtar driften av Bad & Gym, begär information om bl.a.
budgeterade kostnader och intäkter för Vetlanda kommuns gymverksamhet i Vetlanda
och Myresjö, öppettider och subventioner. De har sedan för avsikt att ansöka om
prövning till konkurrensverket.
Förvaltningschef Stewe Jonsson har svarat enligt nedan:

Svar på frågor om kommunal drift av gymverksamhet
Er förening har i ett brev uttryckt oro kring Vetlanda kommuns drift av gymverksamhet
vid Vetlanda badhus och Myresjö Simhall och ställt ett antal frågor kring denna
verksamhet.
Jag kommer att redovisa svar nedan men först lämna en allmän kommentar:
Vetlanda kommun är naturligtvis fortsatt positiv till föreningslivet i Vetlanda kommun
och till IF Friskis & Svettis. Ni driver en för kommuninvånarna värdefull verksamhet.
Vetlanda kommun stöder denna verksamhet med årliga bidrag (senast med 63 920
kronor) och vi har också ett gott samarbete kring antidopingsatsningen Rena Gym.
Vetlanda kommun har ingen avsikt att konkurrera ut er verksamhet eller något av de
andra gymmen, men att driva den verksamhet vidare som var i kommunal drift till 2001
och därefter har drivits på entreprenad av Medley AB. Det kommer att bli väsentligt
billigare för Vetlanda kommun att driva Vetlanda badhus och Myresjö Simhall i egen regi
men det kommer inte att leda till ökad konkurrens för Friskis & Svettis.
En kommun får bedriva gymverksamhet i anslutning till badhus/simhallar men i
begränsad omfattning. Vetlanda kommun anser att omfattningen på verksamheten
ligger i linje med lagstiftningens intentioner.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Svar på fråga om intäkter:



Vi beräknar att försäljningen av träningskort för gym och gruppträning (som
vattengympa) kommer att inbringa 2 500 000 kronor per år.
Prislista bifogas.

Svar på fråga om kostnader:






Vetlanda kommun har ingen internhyra för kommunägda lokaler och därför
finns inga uppgifter om kostnader för enskilda lokaler. Kostnaden för att driva
anläggningarna (exklusive personalkostnader) Vetlanda Badhus och Myresjö
Simhall, inklusive kostnader för vaktmästare, är beräknad till 2 673 000 kronor
per år.
Personalen är anställd för att kunna jobba med alla förekommande sysslor som
att vara badvakter, leda gruppträning, bemanna kassan och städa. Det finns
ingen beräknad specifikation över kostnaden för enskilda delar av
verksamheten. Totala personalkostnaden (exklusive vaktmästarkostnad) är
beräknad till 5 244 000 kronor per år.
Vi investerar 1 132 000 kronor i nya maskiner till Vetlanda Badhus och Myresjö
Simhall. Därtill betalar vi 50 000 kronor till Medley för att ta över begagnad
gymutrustning.

Svar på fråga om öppettider:


Lista över ordinarie öppettider bifogas. Nytt är att anläggningarna kommer att
vara öppna även de flesta röda dagar.

Svar på fråga om subventioner:



Vetlanda kommun kommer inte att subventionera träningskort på Bad & Gym i
större utsträckning än vad kommunen tidigare gjort på Medley.
Av den bifogade personalinformationen framgår att Vetlanda kommun har avtal
om personalsubventioner med samtliga gym inklusive Friskis & Svettis och att
det är upp till den enskilda anställde att välja vilket gym han/hon vill träna på.

Med vänlig hälsning

/Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef

Just sign

Utdragsbestyrkan

