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§ 1   

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Revidering bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsförvaltningen 
Beslut KF § 179/2021 
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 2 Ärendenr KOF 2021/9 

Synpunkt Vetlanda 2021, 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 september-15 december 2021 redovisas en synpunkt. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 3 Ärendenr KOF 2022/4 

Redovisning trygghetsåtgärder 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen informerar om de förslag till trygghetsåtgärder som har tagits fram 
och som berör kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut kommer att tas i kommunstyrelsen i 
februari 2022. 

Kultur- och fritidsnämnden beviljas 500 tkr för extra fritidsledartjänst till Vattenverket. 
Tjänsten är utlyst och intervjuer pågår. 

300 tkr beviljas för trygghetsvandringar som kultur- och fritidsförvaltningen administrerar. Alla 
föreningar har fått förfrågan om att delta i trygghetsvandringar. Cirka 25 föreningar har 
anmält sitt intresse. Föreningen får en ersättning på 1 800 kronor/kväll och avrapportering ska 
ske till kultur- och fritidsförvaltningen efter varje vandring.  

Utvärdering kommer att ske efter sommaren för att se om behov finns för fortsättning. I så fall 
behöver tillägg till budgeten äskas.  

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

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 4   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Utredningen om badhuset fortsätter 

• Rekrytering till fritidsgården pågår 

• Knutsdans på torget har genomförts 

• Möten har genomförts om ”Bästa platsen att växa upp på, leva på och åldras på”  

• Besök hos Boro VHC tillsammans med tekniska kontoret om uppspolningstider 

• Besök hos Byalaget i Nye om lekplatsen i Nye 

• Kultur- och fritidschefen ingår i en grupp som arbetar med att ta fram en 
besöksnäringsstrategi i kommunen 

• Avstämningsmöte om höglandsleden har hållits med tekniska kontoret 

• Det är nu dags att ansöka om föreningsbidrag och det görs via en e-tjänst 

• Pågår ett arbete för att möjliggöra för kunder att boka våra lokaler digitalt. Bokaren får 
en kod digitalt som gör det möjligt att komma in i lokalen. 

• Nytt material till Rena Gym-anläggningarna har tagits fram. En utställning är på gång och 
en checkpärm har delats ut till gymmen 

• Folder för X-rundan har tagits fram 

• Teaterverksamhet planeras för tillsammans med Vuxenskolan. Verksamheten är tänkt att 
vara för yngre, med funktionsvariation och inte 

• Jobbar tillsammans med Rädda Barnen för att få till en permanent Cirkusskola i 
kommunen 

• Musikcaféserien fortsätter och pandemin gör att vi får begränsa antalet besökare 

• Planeringen av VetlandaFesten 2022 pågår 

• Ny omgång av Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) är på gång 

• Förintelsens minnesdag – en utställning om romer pågår just nu på biblioteket 

• Tillsammans med regionen planeras för en ”Dansbänk” i Vetlanda. Dansbänk är en digital 
dansupplevelse som man kan uppleva på en specifik plats genom att skanna en QR-kod 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 4   

• I vår kommer en filmhistorisk festival att äga rum i Värnamo och där efter ska festivalen 
ut på länsturné. Kommunerna har erbjudits att köpa in subventionerade filmpaket för 
visning på biografer i hela länet. Förhoppningsvis kommer detta att genomföras i 
Vetlanda i maj. Festivalen ska vara årligen återkommande och är Sveriges enda 
filmhistoriska festival 

• Planeras för en klassisk gitarrkonsert med Eric Lammers och Thomas Garnbeck 

• Det som tidigare har hetat Jazz på museet planeras nu för att bli på ett nytt ställe 

• Vikarierande hälsocoach under Edith Thormalms ledighet blir Maria Grandelius Lindor 

• Bad&Gym har en ny app för bokning av pass. Appen heter Go-Active och fungerar både i 
Iphone och Android 

• Hantverksföreningens utställning pågår på museet 

• Skolmuseisatsning planeras för 2023 

• Det pågår en skrivartävling för barn där man får skriva en egen berättelse om Familjen 
Knyckertz besök i guldgruvan i Ädelfors  

• Biblioteket, tillsammans med Katarina Eriksson, startar inom kort en skrivarskola för 
mellanstadiebarn  

• Vårens författarbesök som arrangeras av Vetlanda bibliotek i samarbete med 
studieförbunden är klara – Staffan Lindeborg och Malou von Sivers 

• Under våren har biblioteket även bokat in föreläsningar med lokala profiler; Mikael 
“Magic-Mike” Andersson, Hanna Karlsson och Jan Ekström.  
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 5  

Redovisning medarbetarundersökning 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen redogör för resultatet av medarbetarundersökningen som 
genomfördes hösten 2021. Redovisningen jämförs med förvaltningens resultat 2020 och 
kommunens resultat som helhet 2021.  

Beslutsunderlag 
Medarbetarundersökning 2021 – Kultur- och fritidsförvaltningen. 

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

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 6 Ärendenr KOF 2022/2 

Implementering av barnkonventionen 

Beslut 
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att till nämndens möte i april ta fram förslag på hur 
Barnkonventionens policy och barnrättsperspektivet genomförs på kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i maj, § 107/21, godkänna policy för hur Barnkonventionen ska 
implementeras och tillämpas i Vetlanda kommun. 

Policyns syfte är att 

- Stödja implementeringen av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i nämnder 
och styrelser 

- Tydliggöra kommunens ambitionsnivå i relation till Barnkonventionens intentioner. 

Som ett första steg ska alla nämnder och bolag fatta beslut om att implementera 
barnkonventionen och barnrättsperspektivet i sina verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Policy för implementering av Barnkonventionen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att till nämndens möte i april ta fram förslag på hur 
Barnkonventionens policy och barnrättsperspektivet genomförs på kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 7 Ärendenr KOF 2022/5 

Inför budget 2023 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen lyfter frågan om vilka satsningar som nämnden vill äska budgetmedel 
till inför 2023 års budgetarbete.  

Till nämndens möte i februari tas ett förslag fram på budgetäskanden för 2023. 

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

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 8 Ärendenr KOF 2022/12 

Besöksnäringsstrategi 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen presenterar ett förslag till program för destinationsutveckling av 
Vetlanda kommun. Programmets syfte är att lyfta möjligheterna för besöksnäringen i 
stort och att identifiera utvecklingsområden för att uppnå kommunens övergripande mål. 
Målgruppen är både besökare, kommuninvånare och näringsliv. 

Ett av kommunens mål är ”Riktning till år 2030 – Den attraktiva kommunen” med 
utvecklingsområde ”Kultur- och rekreation samt naturmiljö - Det småländska arvet ”. 

I programmet finns mål för besöksnäringen och en bedömning om målen kan genomföras 
inom 1-3 år. Till målen hör aktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att bilda en 
särskild samverkansgrupp med berörda aktörer för att kunna utveckla kommunens gruvor 
som potentiella besöksmål. Denna aktivitet finns medel avsatt för i budget och bedöms kunna 
genomföras inom 1-3 år. 

När det gäller ansvar inom den kommunala organisationen för att stödja besöksnäringen och 
för att utveckla Vetlanda som en plats föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen har 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. 

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har föreslagit följande tillägg: 
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett delat ansvar för destinationsutvecklingen. 
Förvaltningen driver i egen regi besöksmålen Vetlanda Museum, Vetlanda Skolmuseum, 
Forngårdens sommarservering (utlagt på entreprenad) Ädelfors Gruv- och Mineralmuseum, 
Bad & Gym och Vetlanda Bibliotek samt ansvarar 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.  
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 9 Ärendenr KOF 2022/11 

Placering av Vetlanda bibliotek 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden förordar den utredning som gjorts med en renovering av befintliga 
lokaler.  

Ärendebeskrivning 
Ordföranden lyfter frågan om Vetlanda biblioteks framtida placering. Vid nämndens möte i 
december informerade bibliotekschefen om att pengar finns avsatta för renovering av 
nuvarande biblioteket och planering för framtidens bibliotek har pågått som ett projekt. Från 
förvaltningen skickades med en önskan om att, inom en inte allt för lång tid, få ett besked om 
bibliotekets framtid. 

Frågan behöver diskuteras i partigrupperna och ordföranden föreslår att vi tar med ärendet 
vid nämnden i januari. 

Vid dagens möte medverkar bibliotekschef Anette Lundgren och presenterar morgondagens 
bibliotek. Beskriver vilken betydelse läget av biblioteket har, vilka behov av lokaler och 
inredning som behövs samt vilken verksamhet som finns idag och vilka framtida verksamheter 
som planeras för. Biblioteket är en viktigt mötesplats för alla. 

Under projektet Framtidens bibliotek har flera studiebesök genomförts. Många positiva idéer 
har kommit upp, men det har även varit viktigt att se vad som inte fungerar så bra på de 
bibliotek som besöktes. Resultatet av projektet har resulterat i en slutrapport som blir ett bra 
underlag när det blir dags att planera för morgondagens bibliotek. Personalen tycker att 
bibliotekets nuvarande läge, centralt där det rör sig mycket folk, är det optimala läget. 
Fördelar med samlokalisering finns självklart, men nuvarande plats förordas.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ärendet tas upp på nämndens sammanträde för att diskutera hur vi går vidare i frågan. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kultur- och fritidsnämnden förordar den utredning som gjorts med en 
renovering av befintliga lokaler. 

Sören Eriksson (S), Agneta Lindberg (S), Gun-Britt Sigfridsson (KD), Maria Forsberg Brihall (VF) 
och Petra Brannestam (VF) tillstyrker ordförandens förslag. 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 10 Ärendenr KOF 2021/89 

Investeringsbidrag 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela bidrag, enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 
Prioriterat område för investeringsbidrag under innevarande bidragsår har varit ansökningar 
som riktar sig till verksamheter för barn och unga som redan är jämlik eller som har en tydlig 
plan för att bli det. Ärendet har varit uppe för information vid nämndens möte i december. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om att bevilja 
investeringsbidrag enligt följande sammanställning: 

Investeringsbidrag, inkomna ansökningar 2021 för beslut i februari 2022. Beviljade bidrag 
betalas ut efter ekonomisk redovisning, dock senast 30 nov 2022.    
 

Förening Avser Kostnad 
Sökt 
belopp 

Föreslaget 
belopp 

Farstorps IK Padelbana i Nye. 500 000 50 000 50 000 

Landsbro IF Skidklubb 
Nya band till pistmaskin och 
energieffektiva konstsnöspröt. 355 000  85 000 

OK Njudung Nybyggnation av förrådslokal. 330 000  100 000 

Vetlanda 
Alliansförsamling 

Ny avloppsanläggning vid 
Flögensborg, Allianskyrkans 
sommarhem. 112 000 54 000 40 000 

Vetlanda FF 
Renovering av 
omklädningsrum/duschutrymmen. 277 000 138 000 100 000 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 10 Ärendenr KOF 2021/89 

 

Vetlanda Motorsällskap 

Ombyggnad av wc till 
omklädningsrum. Nybyggnation av 
handikappläktare. 165 000 115 000 50 000 

Örjansklubben/Ramkvilla 
IF Padelbana i Ramkvilla. 680 000 204 000 50 000 

Örjansklubben/Ramkvilla 
IF Uppförande av utegym. 260 000 75 000 50 000 

Summa   2 679 000 636 000 525 000 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela bidrag, enligt förslaget. 

Beslutet skickas till 
Föreningarna ovan 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 11 Ärendenr KOF 2021/100 

Ansökan om investeringsbidrag till elljusspår 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge ett bidrag på 1 760 kronor per belysningspunkt på 
elljusspår till Österkorsberga IF och Kvillsfors IF och ett delbidrag till Landsbro IF som 
motsvarar 38 av 144 belysningspunkter. Resterande del av Landsbro IF:s ansökan behandlas 
vid nästa tillfälle som nämnden hanterar investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Den typ av halogenbelysning som finns i belysningsarmaturerna på äldre elljusspår produceras 
inte längre. På sikt måste armaturerna eller – i den mån det är möjligt – lamporna bytas ut 
mot belysning som bygger på ledteknik. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare bedömt att 
detta ekonomiskt blir en övermäktig uppgift för de sju föreningar som driver elljusspår. 
Dessutom används elljusspåren mest av allmänheten och i få fall för ren föreningsverksamhet, 
vilket kan göra det svårt att prioritera nyinvesteringar som helt ska finansieras med 
föreningsmedel. Kultur- och fritidsnämnden har i budgeten för 2022, 2023 och 2024 fått  
330 000 kronor extra per år för att kunna fördela investeringsbidrag riktade till elljusspår vid 
sidan av den ordinarie fördelningen av investeringsbidrag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge ett bidrag på 1 760 kronor per belysningspunkt på 
elljusspår till Österkorsberga IF och Kvillsfors IF och ett delbidrag till Landsbro IF som 
motsvarar 38 av 144 belysningspunkter. Resterande del av Landsbro IF:s ansökan behandlas 
vid nästa tillfälle som nämnden hanterar investeringsbidrag. 

Beslutet skickas till 
Österkorsberga IF 
Kvillsfors IF 
Landsbro IF Skidklubb 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 12 Ärendenr KOF 2021/95 

Skrivelse från IOGT-NTO om bidrag till samlingslokaler 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen bokar ett möte med representanter från IOGT-NTO. Kultur- 
och fritidschefen och ordföranden i kultur- och fritidsnämnden medverkar. 

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 14 december 2021, § 111, att ärendet tas upp på 
arbetsutskottet i januari. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen bokar ett möte med representanter från IOGT-NTO. Kultur- 
och fritidschefen och ordföranden i kultur- och fritidsnämnden medverkar. 

Beslutet skickas till 
IOGT-NTO 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25

§ 13 Ärendenr KOF 2022/1 

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden, riktlinje 
revidering 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidschefen, i samråd med arkivarie, får delegation på att fastställa löpande 
uppdatering av kultur- och fritidsförvaltningens informationshanteringsplan. 

Ärendebeskrivning 
Informationshanteringsplanen är det dokument som beskriver hur förvaltningens dokument, 
såväl på papper som digitala, ska hanteras, var de ska förvaras, om de ska arkiveras eller 
gallras och när detta ska ske. 

Hantering av förvaltningens dokument ska alltid utgå från informationshanteringsplanen. 

Informationshanteringsplanens innehåll påverkas löpande av förändringar som sker t.ex. 
ändrade arkivregler, organisationsförändringar eller nya/avslutade digitala system. 

Föreslås att kultur- och fritidschefen, i samråd med arkivarie, får delegation på att fastställa 
löpande uppdatering av kultur- och fritidsförvaltningens informationshanteringsplan. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidschefen, i samråd med arkivarie, får delegation på att fastställa löpande 
uppdatering av kultur- och fritidsförvaltningens informationshanteringsplan. 

Beslutet skickas till 
Hemsidan 
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