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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Kultur- och fritidsnämnden 
Plats och tid Hörsalen, kl. 15.00 till 18.05 

Sammanträdet ajourneras kl.16.31-16.45 

Beslutande Sören Eriksson (S), ordförande § 17 
Agneta Lindberg (S) 
Gun-Britt Sigfridsson (KD), ordförande § 5-16, 18-23 (ej § 17 p.g.a. jäv) 
Robin Wallén Nilsson (M) 
Petra Brannestam (VF) 

Tjänstgörande ersättare: Leif Brandt (S), Arne Larsson (SD) 

Övriga deltagare Erik Hjärtfors (C) via länk som åhörare med rätt att ställa frågor 
Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare § 6 
Mats Källqvist, fritidskonsulent § 6 
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef 
Anneli Bergström, förvaltningssekreterare 

Utses att justera Agneta Lindberg 

Justeringens plats och Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-03-08 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 5-23 
Anneli Bergström 

Ordförande 
Gun-Britt Sigfridsson Sören Eriksson 
§ 5-16, 18-23 § 17 

Justeringsperson 
Agneta Lindberg 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget: 2021-03-08 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-03-30 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://kl.16.31-16.45
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Föredragningslista 
§ 5 Meddelanden 3 

§ 6 Information om förvaltningens verksamhet 4 

§ 7 Verksamhetsinformation 5 

§ 8 Synpunkt Vetlanda 2021, redovisning 2021/9 6 

§ 9 Delegationsärenden 2021, redovisning 2021/18 7 

§ 10 Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021- 2021/21 8 
2022 

§ 11 Bidragsfördelning 2021 - fritid 2021/13 9 - 12 

§ 12 Bidragsfördelning 2021 - kultur 2021/12 13 -
14 

§ 13 Särskilda bidrag till föreningar 2021 2021/6 15 -
16 

§ 14 Investeringsbidrag, ansökningar 2020 för utbetalning 2020/93 17 -
2021 18 

§ 15 Ansökan om bidrag - Vetlanda Skateförening 2021/19 19 

§ 16 Ansökan om bidrag - LF 306 Fridsam IOGT-NTO 2021/2 20 

§ 17 Samrådsbrev, Samråd för Detaljplan för del av Nykyrka 2021/11 21 
1:50 med flera, Nye, Vetlanda Kommun 

§ 18 Var den du är 2021 2021/15 22 

§ 19 Bokslut 2020 Kultur och fritid 2021/16 23 

§ 20 Budget Kultur o Fritid 2022 2021/17 24 -
25 

§ 21 Lekplatsordning 2021/20 26 

§ 22 Hälsocenter 2021/22 27 -
29 

§ 23 Anställning av museipedagog 2021/23 30 
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

§ 5 

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

 Återkallelser 
Beslut KF § 25/21 

 Val av presidium i kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2022-12-31 
Beslut KF § 29/21 

 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
Beslut KF § 28/21 

 Bestämmelser för ersättares tjänstgöring i kommunens nämnder och styrelse 
Beslut KF § 31/21 

 Kommundelsråd Lannaskede 2020-12-03 
Beslut KSAU § 7/21 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 6 

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

 Stewe har deltagit i möten om Kopparsmedjan 

 Bästa platsen – Skottlandsmodellen 

 Hälsocenter 

 All-aktivitetshus 

 Strategigrupp äldre 

 Projektgrupp kring Ädelfors bruksområde 

 Riksantikvarieämbetet 

 Biblioteksprojekt angående samverkan – upphandlat via Värnamo 

 VetlandaFesten - blir 2022. Något annat i höst? 

 Träffat regionens nya filmutvecklare 

 Forngården - inget intresse från föreningslivet 

 Friluftslivets år/Höglandsleden 

 Digitalisering av Valborgsmässofirandet, Nationaldagsfirandet, vårkonsert 

 Sportlovsaktiviteter på Bad & Gym och i Hydro Arena har genomförts 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 
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§ 7 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Under våren kommer kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter att presenteras vid 
nämndens sammanträden. Vid dagens möte är det kansliets tur. 

Fritidskonsulent Mats Källqvist ansvarar för bokningar av idrottshallar och gymnastiksalar 
samt samlingssalarna i Östanå och Bruksgården i Ekenässjön. Mats servar föreningarna med 
diverse olika saker, bl.a. utbetalning av föreningsbidrag. Tillsammans med Smålandsidrotten 
har Vetlanda tre projekt där Mats ingår – Idrottsskolan. Rena gym och Vetlandamodellen. 
Mats ansvarar även för uthyrning av båtplatser i Östanå. 

Kultursekreterare Ann-Mari Forsberg jobbar med arrangemang av olika slag bl.a. 
VetlandaFesten och 100-årsfirandet. Är den som har kontakt med kultur- och 
hembygdsföreningar och hjälper till på olika sätt. Ansvarar för att bidrag av olika slag betalas 
ut. Hjälper till och stöttar föreningar i uppstarten av föreningsbildandet. Arrangerar egna 
arrangemang bl.a. Jazz på museet. Är ansvarig för samverkan i länet när det gäller 
Musikcaféserien. Ansvarar även för utbildningsstipendium, stöd till studieförbunden, 
pluspolarekort, kulturunderstödd rehabilitering. Har bokat Femtinge teater som i maj 
kommer, liksom förra året, att ge 11 föreställningar vid kommunens äldreboenden. 

Mycket av det som sköts på kansliet görs tillsammans som t.ex. Valborgsmässofirandet, 
nationaldagsfirandet, medborgarskapsceremonin, Var den du är-veckan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 
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§ 8 

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 oktober 2020-15 januari 2021 redovisas fyra synpunkter. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/9 
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§ 9 

Delegationsärenden 2021, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsärenden föreligger i bilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/18 
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§ 10 

Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-2022 

Beslut 
Följande utses till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden t.o.m. 2022-12-31: 

Ledamöter 

Erik Hjärtfors (C) 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) 
Maria Forsberg Brihall (VF) 

Till ordförande utses Erik Hjärtfors (C). 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hänskjuts till mars månads 
sammanträde. 

Yrkanden 
Leif Brandt (S) föreslår Sören Eriksson (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott. 

Petra Brannestam (VF) föreslår Robin Wallén Nilsson (M) till ersättare i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 

till mars månads sammanträde. 

Propositionsordning 

förslaget att val av ersättare hänskjuts till mars månads sammanträde. Hon finner att val av 
ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hänskjuts till mars månads 
sammanträde. 

Beslutet skickas till 
De valda 
Elected 
lönekontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/21 

Ordföranden föreslår att val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hänskjuts 

Ordföranden ställer proposition på förslag på val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden och 
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§ 11 

Bidragsfördelning 2021 - fritid 

Beslut 
Föreningsbidrag fördelas enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Följande föreningar söker medlems-, lokal- och aktivitetsbidrag: 

160 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/13 

Idrottsföreningar 
2021 2020 

Björkö Enduroklubb 12 199 15 900 
Björkö GoIK 43 665 43 946 
Björkö Skytteförening 7 500 7 500 
Boro/Vetlanda HC 41 110 34 090 
Bäckseda IF 112 070 110 820 
Bäckseda Skytteförening 17 820 17 460 
Ekenässjöns IF 89 525 90 895 
Farstorps IK 54 050 50 720 
FC Vetlanda Dam 9 360 7 440 
Friskis o Svettis 44 640 44 160 
Holsby SK 141 735 105 485 
Hultanäs Sport- o Fritidsklubb 20 840 20 750 
Hvetlanda Boule Club 6 250 5 140 
Hvetlanda GIF 187 085 187 375 
Hvetlanda Gymnastikförening 27 330 28 670 
Hvetlanda Simsällskap 32 730 37 800 
Hvetlanda Skidklubb 15 310 15 030 
Hvetlanda Skyttegille 31 305 31 395 
Korsberga Skytteförening 1 580 1 660 
Kvillsfors IF 43 205 53 835 
Landsbro IF/Fotboll 40 140 47 270 
Landsbro IF/Skidklubb 188 726 184 526 
MKF Apollo 8 000 8 000 
Myresjö Bangolfklubb 11 895 11 890 
Myresjö IF 124 490 116 040 
Myresjö/Vetlanda FK 9 650 17 540 
Myresjö Pistolskytteklubb 4 820 3 225 
Njudungens Skytteförening 10 305 10 405 
Näsby Skytteförening 7 930 10 860 
Näshults IF 51 610 53 590 
OK Bävern 96 920 96 120 
OK Njudung 95 005 99 025 
Old Barn Dart Club 
Pauliströms IF 36 650 35 620 

9
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

§ 11 Ärendenr KOF 2021/13 

Pauliströms/Järnforsens MCK 32 330 29 010 
Ramkvilla Golfklubb 38 125 34 930 
Skede IF 81 790 81 540 
Skede Skytteförening 5 700 7 640 
Skirö AIK 68 085 67 515 
Smålands Trädgårds Boule Club 1 570 1 600 
Solshesters MCK 30 119 29 200 
Vetlanda Alpina klubb 4 570 520 
Vetlanda Bandyklubb 35 460 35 480 
Vetlanda Bordtennisklubb 7 630 7 980 
Vetlanda Bowling Club 3 220 3 910 
Vetlanda Bågskytteklubb 38 230 42 030 
Vetlanda FF 144 485 130 675 
Vetlanda Golfklubb 153 545 141 680 
Vetlanda Handbollförening 35 000 32 870 
Vetlanda Innebandy 46 500 46 220 
Vetlanda Jujutsu Klubb 4 980 5 180 
Vetlanda Motorsällskap 105 800 103 270 
Vetlanda Pistolklubb 18 173 15 210 
Vetlanda Racketklubb 120 650 132 750 
Vetlanda Rally & Racing Club 14 235 14 175 
Vetlanda Sportskytteklubb 20 633 20 820 
Vetlanda United 3 310 4 920 
Vetlandaortens Ryttarförening 257 960 178 500 
Ädelfors IF 69 125 58 505 
Örjansklubben/Ramkvilla IF 34 260 37 200 
Österkorsberga IF 73 860 80 265 

3 074 795 2 947 937 
Handikappföreningar 2021 2020 
Hjärt- och Lungsjukas förening 2 080 
Höglandets Diabetesförening 1 220 
Hörselskadades förening (HRF) 1 160 1 180 
Neuro Småländska Höglandet 2 220 1 300 
Vetlanda FUB 15 620 15 800 
Vetlanda Handikappidrottsförening 2 840 2 810 
Vetlanda-Sävsjö Reumatikerförening 17 760 17 930 

39 600 42 320 
Nykterhetsföreningar 2021 2020 
IOGT-NTOs Juniorförening F150 930 1 350 
Lf 4146 Standard av IOGT-NTO 30 750 30 750 
Lokalför. 306 Fridsam av IOGT-NTO 37 770 37 800 

69 450 69 900 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

§ 11 Ärendenr KOF 2021/13 

Frikyrkliga organisationer 2021 2020 
Björkö UV-scoutkår 3 580 5 615 
Bäckseda Missionsförsamling 11 890 11 350 
Equmenia Ekenässjön (SMU) 40 735 40 855 
Equmenia Kvillsfors (Kvillsfors 
Missionsförsamling) 26 970 27 650 
Equmenia Vetlanda (Vetlanda SMU) 42 265 42 705 
Holsby Frikyrkoförsamling 44 535 45 785 
Hultanäs Missionsförsamling 6 545 6 935 
Korskyrkans Ungdom (Vetlanda MKU) 31 980 31 980 
Kvillsfors Filadelfiaförsamling 26 445 26 445 
Landsbro Alliansförsamling 15 300 15 250 
Marmelunds Missionsförs./Juniorför. 15 975 14 440 
Myresjö Östra Missionsförsamling 13 605 12 000 
Nye/Farstorps Missionsförsamling 34 050 33 850 
Nygårdskyrkan 27 315 23 780 
Näshults Missionsförsamling 10 075 
Pingstkyrkan, Ekenässjön 25 760 25 760 
Pingstförsamlingen, Landsbro 23 870 22 620 
Pingstförsamlingen, Vetlanda 53 760 55 750 
Skirö Missionsförsamling 10 125 10 125 
Stocksbergskyrkan, Korsberga 14 180 14 170 
Vetlanda Alliansförsamling Ungdom 59 590 58 590 
Åmjölkesbo Missionsförsamling 9 150 9 150 
Ödshults Missionsförsamling 11 376 11 116 

549 001 555 996 
Lokalhållande 2021 2020 
Alseda Bygdegård- och byalagsförening 16 950 16 950 
Byalaget i Nye 5 625 5 625 
Byestad-Flugeby byförening 3 850 3 690 
Byggn.föreningen Folkets Hus o Park 64 525 64 525 
Bäckaby Hembygds- och sockenförening 28 720 28 390 
Folkets Husföreningen, Vetlanda 15 360 18 375 
Ingaboda Bygdegårdsförening 21 300 21 300 
Intresseföreningen för Eckerda Missionshus 7 290 6 750 
Korsberga Bygdegårdsförening 28 120 28 390 
Landsbro IF / Parken 45 150 45 150 
Näshults Hembygdsförening 28 450 28 200 
Nävelsjö Bygdsgårdsförening 36 600 36 600 
Skirö Sockens Bygdeförening 51 615 51 575 
Skärbäcks kultur- och turistförening 7 965 8 055 
Södra Solberga Sockenstuga 13 650 13 650 
Årsets Bygdegårdsförening 25 725 25 725 

400 895 402 950 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

    

     
  

                       

                    

                  

   
 
              

  

                           

                           

                           

                           

                       

                       

                             

                           

                       

                      

                       

                            

                           

                       

                           

                   

               

 

 
             

        
     

   
    

§ 11 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/13 

Övriga organisationer 2021 2020 
Björköortens Jaktvårdsförening 11 280 11 880 
Frami Islandshästförening 440 
Friluftsfrämjandet 101 995 111 055 

Glada Hästgänget, Myresjö 4 920 
Hjältaryds Ridklubb 3 390 3 330 
Karlstorps Bastuförening 2 010 1 200 
Korsberga Badhusförening 3 950 3 109 
Korsberga Hembygdssällskap 6 570 5 940 
Korsberga Jaktvårdsförening 13 025 12 065 
Korsberga Scoutkår 15 990 15 360 
Korsberga Vi Unga Förening 5 110 5 680 
Landsbroortens Jaktvårdsförening 9 390 7 770 
Njudungs Brukshundklubb 14 690 11 550 
Njudungsfiskarna 13 710 12 150 
Saljenbygdens Jaktvårdsförening 10 420 10 770 
Södra Solberga Badhusförening 5 560 8 500 
Vetlanda Brukshundklubb 8 010 7 860 
Vetlanda Scoutkår 21 100 21 660 
Vetlandaortens Jaktvårdsförening 9 750 9 000 

255 950 264 239 
Summa totalt 4 389 691 4 283 342 

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. 

Förslag till beslut 
Föreningsbidrag fördelas enligt förslag. 
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Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

§ 12 Ärendenr KOF 2021/12 

Bidragsfördelning 2021 - kultur 

Beslut 
Föreningsbidrag fördelas enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Följande föreningar söker medlems-, lokal- och aktivitetsbidrag och vissa även kulturbidrag: 

Förening 2021 2020 
Alseda Hembygdsförening 37965 20280 
Barn- och Ungdomslitteratur Småland 250 0 
Björkö Hembygdsförening 11220 11220 
Emådalens Vikingar 420 0 
FM-brass 13580 13270 
Fröderyds Hembygdsförening 8400 5700 
Highland Grand Dancers 12000 12000 
Hvetlanda Manskör 12000 12000 
Karlstorps Hembygdsförening 10140 10140 
Lannaskede Hembygdsförening 5490 5490 
Lemnhults Hembygdsförening 19950 19950 
Musikkåren Equmeniakyrkan Ekenässjön 12120 13560 
Myresjö Hembygdsförening 8925 8925 
Njudungsorkestern 14310 8080 
Näsby Hembygdsförening 30005 29025 
Nävelsjö Hembygdsförening 11805 11805 
Skede sockens Hembygdsförening 15480 15420 
Slättåkra Kultur- och bygdeförening 9645 9375 
Smålands Husarer 4000 0 
Stenberga Hembygdsförening 12150 12150 
Vetlanda Dansklubb 8000 8000 
Vetlanda Dragspelsklubb 0 4000 
Vetlanda Konstförening 1560 1500 
Vetlanda Stråkförening 13290 13800 
Ökna Hembygdsförening 8985 8985 
Östra Njudungs Folkdanslag 12000 12000 
Summa totalt 293690 266675 

13
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§ 12 

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. 

Förslag till beslut 
Föreningsbidrag fördelas enligt förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/12 
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§ 13 

Särskilda bidrag till föreningar 2021 

Beslut 
Särskilda och anpassade bidrag till föreningar inom kultur- och fritidssektorn fördelas enligt 
förslaget nedan. 

Ärendebeskrivning 
Vid sidan av de bidragsärenden som hanteras via bidragsbestämmelserna finns förfrågningar 
om bidrag som inte har någon täckning i bestämmelserna. När förvaltningen tagit fram 
förslaget till beslut har den utgått från tidigare praxis och vad bidragsbestämmelserna säger 
om närliggande bidragsformer. 

 OK Bävern beviljas ett anpassat bidrag om 10 000 kronor (4 kronor per meter) för skötsel 
av Elljusspår med skidspår, där Vetlanda kommun står för elabonnemang och 
elförbrukning. 

 Hvetlanda Skidklubb beviljas ett anpassat bidrag om 8 100 kronor (2 kronor per meter) 

förutom skidspårläggning. 

 OK Njudung beviljas ett anpassat bidrag om totalt 32 500 kronor (1 krona per meter) för 

drift av spåret förutom skidspårläggning. Vetlanda kommun håller dessutom med 

totalsumma på 32 500 ingår 2 500 kronor för utstakning av spår. 

 Byggnadsföreningen Folkets hus och park beviljas ett ospecificerat särskilt bidrag på 

varav 28 000 kronor numera utgår som anläggningsbidrag) 

 SISU beviljas 48 000 kronor (se bilaga). 

 Idrottsskolan beviljas 25 000 kronor (se bilaga). 

 Fotbollsskolan beviljas 75 000 kronor (se bilaga). 

 Alseda Bygdegård beviljas 10 000 kronor för skötsel av området vid Aspödammen (se 
bilaga). 

 Jönköpings läns folkrörelsearkiv beviljas 79 231 kronor (preliminär avgift). 

 Ekenässjöns IF beviljas 73 750 kronor för skötsel av Ekenässjöns sporthall (se bilaga). 

 HRF och Hjärt-Lungföreningen beviljas fri hyra 27 456 kronor (preliminär hyra). 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/6 

för skötsel av Elljusspår med skidspår, där Vetlanda kommun står för all drift av spåret 

skötsel av Elljusspår med skidspår och övriga skidspår, där Vetlanda kommun står för all 

maskiner och drivmedel för skidspårläggning. I det anpassade bidraget med ovan angivna 

42 000 kronor (se bilaga), för att nå upp till samma totala bidrag som föreningen haft 
under många tidigare år (föreningen har då haft ett ospecificerat bidrag på 70 000 kronor 
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§ 13 

 Näsby Föreläsningsförening får 5 000 kronor för att under 2021 anordna minst sex 

43 åhörare på föredragen och utöver Näsbybor kommer publik från andra delar av 
kommunen för gemenskap och bildning. 

 

under 2021 genomföra spelningar 30 april, 6 juni och 23 december. 

 Vetlanda konstförening beviljas 20 000 kronor som en följd av att verksamhetens 

kommuninvånarnas rätt till kultur. Konstföreningen vill verka för de klassiska 
konstformerna med en strävan att sprida kännedom om god konst inom så många 
konstformer som möjligt. Med sitt strategiska läge i Apoteksparken är detta en 

kronor i form av minskad sponsring och uteblivna medlemsavgifter. 

Beslutet skickas till 
Föreningarna ovan 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/6 

föreläsningar. Föreningen har bedrivit verksamhet sedan 1951 och är i dag den enda 
föreläsningsföreningen i Vetlanda kommun. Pandemiåret 2020 då föreningen fick 10 000 
kronor i bidrag genomfördes tre föreläsningar och tre fick ställas in. Föreningen har i snitt 

Njudungsorkestern beviljas 40 000 kronor i bidrag för att kunna hålla sig med en dirigent. 
Njudungsorkestern är Vetlanda kommuns enda paraderande orkester och har en stor 
betydelse för blåsmusikens fortlevnad i kommunen. Som motprestation ska orkestern 

ekonomi påverkats hårt under 2020. I Vetlanda kommun är Vetlanda Konstförening den 
enda i sitt slag. Verksamheten har bedrivits i 77 år och betyder mycket för att säkerställa 

mötesplats som berikar och erbjuder värdefulla konstupplevelser. Verksamheten är ett 
viktigt komplement till Vetlanda Museum. Uteblivna utställningar under 2020 innebar att 
föreningen går miste om viktiga intäkter som ska täcka fasta kostnader. Totalt 40 000 
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Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

§ 14 Ärendenr KOF 2020/93 

Investeringsbidrag, ansökningar 2020 för utbetalning 2021 

Beslut 
Investeringsbidrag fördelas 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. 

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

Investeringsbidrag, inkomna ansökningar 2020 för beslut i februari 2021. Beviljade bidrag betalas 
ut efter ekonomisk redovisning, dock senast 30 nov 2021. 

Förening Avser Kostnad 
Sökt 
belopp 

Föreslaget 
belopp 

Bäckseda 
Missionsförsamling 

Nybyggnad av handikapptoalett. 
Ombyggnad av kök. 750 000 200 000 55 000 

Bäckseda Skytteförening 
Elektroniska tavlor + stativ för 
luftgevärsskytte 250 000 150 000 75 000 

Equmenia, Ekenässjön 
Renovering av ungdomslokaler. 
Byte av golvmatta. 64 000 32 000 25 000 

Folkets Hus o Park 

Bredbandsanslutning via fiber samt 
internet och wi-fi i våra lokaler och i 
området. 70 000 35 000 15 000 

Hvetlanda 
Gymnastikförening 

Långmatta/mattvåd till AG och 
Trupp. Får ej/kan ej arrangera 
tävling. Mattorna vi har är 30 år och 
utslitna. 5 st á 20000 kr. 100 000 50 000 25 000 

Farstorps IK 

Ny handikappanpassad uteplats vid 
klubblokalen för att öka 
tillgängligheten. 185 000 50 000 35 000 
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Just sign 
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

§ 14 Ärendenr KOF 2020/93 

IOGT-NTO, Kullgatan 8 

Fiberanslutning av fastigheterna. 
Utvändiga arbeten efter 
dräneringsarbeten efter fuktskador. 51 000 25 000 10 000 

Karlstorps Bastuförening Renovering av bastulokalerna. 94 000 47 000 

Landsbro IF/Skidklubb 
Inköp av bättre beg mellanstor 
pistmaskin. 1 300 000 325 000 

Landsbro Pingstförsamling 

Investeringar i Brobykyrkan för 
anpassning av lokaler för barn- och 
ungdomsverksamheten. 425 000 200 000 75 000 

Mamrelunds 
Missionsförsamling 

Tvättning och målning av 
missionshusets plåttak. 120 000 50 000 35 000 

Näsby Hembygdsförening 
Dränering samt åtgärdande av 
fuktproblem. Nya ytterdörrar. 60 000 30 000 

OK Bävern 
Renovering av omklädningsrum och 
duschutrymmen, Bävernstugan. 280 000 140 000 60 000 

Vetlanda FF 
Inköp av automovers för 
gräsklippning av tre planer. 214 000 54 000 40 000 

Pauliströms IF Inköp av åkgräsklippare. 57 000 29 000 15 000 

Vetlanda Scoutkår 

Renovering av föreningslokal + 
iordningställande för bättre 
förvaring av scoutgrejor. 56 000 28 000 25 000 

Vetlandaortens 
Ryttarförening 

Ytskiktsrenovering efter 
vattenskador på väggar och tak i 
kanslidelen. 98 000 49 000 35 000 

Summa 4 174 000 1 494 000 525 000 

Förslag till beslut 
Investeringsbidrag fördelas enligt förslaget. 

Beslutet skickas till 
Föreningarna ovan 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

      

 
            

          

 
             

          
            

              
           

              
                 
            

             
           

             
            

   

   
            

 

   
 

§ 15 

Ansökan om bidrag - Vetlanda Skateförening 

Beslut 
Vetlanda Skateförening beviljas 487 500 kronor i investeringsbidrag för att anlägga en 
skatepark. Summan betalas ut i takt med att kostnader redovisas. 

Ärendebeskrivning 

Vattenverket. 2017 beviljade kommunstyrelsen 500 000 kronor som ett särskilt 

ut. Eftersom kommunfullmäktige för 2021 beviljade kultur- och fritidsnämnden en total 

varit kunde de 400 000 kronor som ej utbetalades 2020 bli en del av nämndens överskott för 
2020. Ytterligare utbetalning av bidraget till skateföreningen kan nämligen rymmas inom den 
förhöjda budgeten för 2021. Vetlanda Skateförening har vid en muntlig kontakt med kultur-
och fritidsförvaltningen redogjort för finansieringsläget. Enligt plan fattades 175 000 kronor 
för att man skulle kunna ge igångsättningsbesked. Om föreningen löser halva summan, d.v.s. 
87 500 kronor, ökar bidraget från allmänna arvsfonden med lika mycket och 
finansieringsplanen är komplett. 

Förslag till beslut 
Vetlanda Skateförening beviljas 487 500 kronor i investeringsbidrag för att anlägga en 
skatepark. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Skateförening 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/19 

Vetlanda Skateförening planerar att under 2021 uppföra en skatepark i parkmiljön invid gamla 

föreningsbidrag till föreningen, ett bidrag som skulle förmedlas av kultur- och fritidsnämnden. 
Först under 2020 fick föreningen kostnader för byggnationen och 100 000 kronor betalades då 

budgetram som omfattade 500 000 kronor mer för föreningsbidrag än det egentligen skulle ha 
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§ 16 

Ansökan om bidrag - LF 306 Fridsam IOGT-NTO 

Beslut 
Ärendet återremitteras till arbetsutskottet för att se över hur nämnden ska ställa sig till 
föreningar som behöver stöd på grund av pandemin. 

Ärendebeskrivning 
Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO ansöker om ytterligare bidrag på grund av 
minskade intäkter i samband med pandemin. Några aktiviteter har inte genomförts under 
2020 och lokalen har inte varit uthyrd. 

När förening sammanställt bokslutet för 2020 visar det på en nettokostnad på minus 47 547 
kronor. 

Yrkanden 
Robin Wallén Nilsson (M) yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppgift att se över och 
ta fram ett förslag att tillföra 1 mnkr i extra föreningsbidrag och hur detta ska hanteras 
ekonomiskt. 

Petra Brannestam (VF) och Arne Larsson (SD) tillstyrker Robins Wallén Nilssons förslag. 

Sören Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för att se över hur 
nämnden ska ställa sig till föreningar som behöver stöd på grund av pandemin. 

Gun-Britt Sigfridsson (KD), Leif Brandt (S) och Agneta Lindberg (S) tillstyrker Sören Erikssons 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Robin Wallén Nilssons förslag och Sören Erikssons 
återremissförslag. Hon finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Sören Erikssons 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Lf 306 Fridsam av IOGT-NTO 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/2 
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§ 17 

Samrådsbrev, Samråd för Detaljplan för del av Nykyrka 1:50 
med flera, Nye, Vetlanda Kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om ny detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med 
flera fastigheter i Nye. 

Jäv 
Gun-Britt Sigfridsson (KD). 

Ärendebeskrivning 
Flera olika intressenter som Witalabostäder, Nye Farstorp Missionsförsamling och Byalaget i 
Nye, har önskemål om en ändring av detaljplanen för att möjliggöra boende och ställplats för 
husbilar. 

Beslutsunderlag 
Samrådsbrev 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget om ny detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med 
flera fastigheter i Nye. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/11 
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§ 18 

Var den du är 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en Var den du är vecka i 
september 2021, och därefter vartannat år om inte nämnden beslutar om en förändring. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerade på nämndens uppdrag Regnbågsveckan 2017, för 
att lyfta upp HBTQ-frågorna på dagordningen i det offentliga samtalet i Vetlanda och för att 
verka för en acceptans av HBTQ-personer i Vetlanda kommun. Arrangemanget väckte kritik 

och/eller ansåg att om en diskrimineringsgrund ska lyftas fram så ska alla lyftas fram. 

Kultur- och fritidsnämnden valde att inte gå vidare med ett renodlat regnsbågsarrangemang 
utan gav istället förvaltningen i uppdrag att genomföra en Var den du är-vecka. Under denna 

Värt att nämna är att det även denna gång var inslagen med hbtq-frågor som väckte kritik, 
vilket gör det tydligt att det i Vetlanda kommun är en lång väg att vandra innan vi har ett 
samhälle som är lika bra att leva i för en hbtq-person som för andra. 

Därför bör kultur- och fritidsnämnden arbeta vidare med en bred Var den du är-vecka, utan 
att väja för hbtq-frågorna. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en Var den du är vecka i 
september 2021, och därefter vartannat år om inte nämnden beslutar om en förändring. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/15 

från organisationer och privatpersoner som kände sig hotade och kränkta av regnbågsfärgerna 

vecka 2019 lyftes de flesta, om än inte alla, diskrimineringsgrunder fram i olika programinslag. 
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§ 19 

Bokslut 2020 Kultur och fritid 

Beslut 
Bokslut 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar bokslutet för 2020. 

Verksamheternas totala resultat på driftsidan visar ett netto på 792 000 kronor. 

Investeringsbudgeten visar en avvikelse på 2 242 000 kronor. Detta beror till stor del på att 
flera av de planerade investeringarna har flyttats fram och pengarna därmed förts över till 
årets budget. 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2020 inklusive sifferbilaga. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/16 
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§ 20 

Budget Kultur o Fritid 2022 

Beslut 
Ärendet återremitteras så att kultur- och fritidsnämndens nyss tillträdda ordförande har 
möjlighet att delta i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Museum har sedan några år inlett en omfattande process för att digitalisera 
föremålssamling och konstsamling. Vetlanda museum har också bytt inriktning från vad som 
närmast kan beskrivas som en konsthall till ett kulturhistoriskt museum, och gör stora 
ansträngningar för att intressera Vetlandabor i alla åldrar för kulturarv, skapande och 

i sig rimmar illa med kommunens ambition att kunna erbjuda heltidstjänster. Det 
sammantagna läget gör att de 75-procentiga tjänsterna som antikvarie respektive curator 
(utställningsproducent) behöver utökas från 75 procent till 100 procent, för att matcha den 
mängd uppgifter som museet har att hantera. 

Vetlanda museum behöver också investeringsmedel för ett dragskåp med utsug för arbete 
med föremål som släpper ifrån sig ohälsosamma ämnen. Därtill behövs investeringsmedel för 
inredning av ett fotorum där digitalisering av alla föremål kan ske. 

Förvaltningskansliet behöver tillfälligt utökade driftsmedel för att kunna fördela 
investeringsbidrag till de föreningar som driver elljusspår och som inom kort tvingas byta till 
ledbelysning, eftersom det inte längre går att hitta reservdelar till befintliga armaturer. Totalt 
handlar det om cirka 500 armaturer som behöver bytas till en uppskattad kostnad av 4 000 
kronor per armatur. Det handlar om en investeringskostnad på 2 miljoner kronor, och vid ett 
bidrag på 50 procent handlar det om 1 miljon kronor som behöver fördelas. 

2022 eftersom motsvarande summa varit en engångsförstärkning för investeringsbidrag till 
Vetlanda Skateförening. Summan har två gånger extra landat i nämndens driftsbudget, vilket 
gjort att den fått skickas tillbaka som en del av nämndens överskott i bokslutet för såväl 2020 
som 2019. 

Bad & Gym har under många år haft en badtunna på taket till badhuset i Vetlanda. Denna är 
en del av den uppskattade relaxavdelning som fyller en viktig funktion för inte minst en äldre 
kundkrets. Badtunnan är trasig och måste plockas bort. Önskemålet är att kunna ersätta den 
vedeldade tunnan med ett lättskött spa. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/17 

delaktighet i den lokala demokratiprocessen. På museet finns endast en tjänst på heltid, vilket 

Det totala anslaget för föreningsbidrag ska för övrigt sänkas med 500 000 kronor från och med 
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§ 20 

Driftsmedel: 

Minskning av föreningsbidrag (investeringsbidrag Vetlanda Skateförening): -500 000 kronor 
per år. 

Utökade tjänster Vetlanda museum: 275 000 kronor per år 

Utökat investeringsbidrag till föreningar: 330 000 kronor per år under perioden 2022-2024 

Investeringsmedel: 

Fotorum för museet samt dragskåp med utsug för museet: 300 000 under 2022. 

Utebad (spa) på Vetlanda Badhus: 150 000 kronor under 2022. 

För 2023 kan noteras att de 720 000 kronor som redan tidigare är anslagna för verksamheten 
Anläggningsutrustning ska prioriteras för liftutrustning för gymnastikutrustning. 

Förslag till beslut 

förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Leif Brandt (S) yrkar att ärendet återremitteras så att kultur- och fritidsnämndens nyss 
tillträdda ordförande har möjlighet att delta i beslutet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/17 

Kultur- och fritidsnämnden äskar investeringsmedel och utökad driftsbudget inför 2022, enligt 
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§ 21 

Lekplatsordning 

Beslut 
Prioriteringsordningen för översyn av barns och ungas utemiljöer blir Ekenässjön, Vetlanda 
Östra, Björköby, Landsbro, Holsbybrunn. 

Ärendebeskrivning 
Beslutet om programmet Barns och ungas utemiljöer, som togs under 2020, omfattade också 
beslut om en handlingsplan: 

 
lekplatser som andra offentliga miljöer som kan utgöra lekmiljö eller fungera som 
mötesplats för barn och unga. 

 Kultur- och fritidsnämnden fattar varje år beslut om en fem år lång turordning för 

sker efter ett samrådsmöte med ortens invånare och ett remissförfarande till 
kommundelsrådet. Dessa beslut tas efter samråd med tekniska nämnden/tekniska 
kontoret. 

Förslag till beslut 
Prioriteringsordningen för översyn av barns och ungas utemiljöer blir: 

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) 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/20 

Kommunens olika tätorter hanteras med ett helhetsgrepp som omfattar översyn av såväl 

tätorterna samt beslut om hur ett helhetsgrepp utformas för den aktuella tätorten, vilket 
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§ 22 

Hälsocenter 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att starta ett Hälsocenter inom Bad & Gyms 
organisation. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner i Jönköpings län och Region Jönköpings län satsar gemensamt på att utveckla 
Hälsocenter i länet tillsammans med invånare, civilsamhälle och föreningsliv. Hälsocenter är 

och ideell sektor. Som länsövergripande stöd finns avdelningen Folkhälsa och sjukvård (RJL), 
utvecklingsenheten Qulturum (RJL) samt Kommunal utveckling som arbetar på uppdrag av 
länets kommuner. 

Syftet med Hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge stöd 
till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa. 

Målgruppen för Hälsocenter är invånare som på grund av sin livsstil eller en eller flera 
levnadsvanor har risk för framtida ohälsa. Den vuxna befolkningen utgör huvudmålgruppen 
för Hälsocenter, men andra åldersgrupper kan inkluderas utifrån lokala behov. 

Invånaren kommer till ett Hälsocenter framförallt via rekommendation från vårdcentralen, 
men det lokala föreningslivet och civilsamhället har också en viktig roll att rekommendera 
invånare med behov till ett Hälsocenter. Invånare kan även kontakta ett Hälsocenter på eget 
initiativ för att få stöd till att förändra sina vanor för en bättre eller bibehållen hälsa. 

en beteendeförändring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och livskvalitet 
och utifrån samtal guida individen mot nästa steg till en bättre hälsa. Hälsocoachen på ett 
Hälsocenter arbetar med hälsopedagogiska metoder på individ- och gruppnivå t.ex. 
coachande samtal och gruppaktiviteter. 

Hälsocoachen har också en koordinerande roll mellan olika parter i närsamhället. 
Hälsocoachen är en nära samverkanspart med vårdcentraler, kommun såväl som det lokala 
föreningslivet och civilsamhället. 

Hälsocoachen tar emot och stöttar invånare som kommit till Hälsocenter. Hälsocoachen har 
ansvarar för inledande- och uppföljande samtal på individnivå. Tillsammans med invånaren 
förs vid behov coachande samtal om mål, stegen framåt och uppföljning. Hälsocoachen håller 
i grupper inom olika ämnesområden samt anpassad aktivitet på både individ- och gruppnivå. 
En viktig uppgift är också att fungera som brygga till befintligt förenings- eller näringsliv för 
fortsatt aktivitet och socialt sammanhang. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/22 

en samverkansmodell som drivs lokalt genom ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler 

Huvuduppgiften en hälsocoach på ett Hälsocenter i Jönköpings län är att motivera invånare till 
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§ 22 

Arbetsuppgifterna kan variera utifrån hälsocoachens individuella kompetens. Exempel kan 
vara ämnen som mat, sömn, återhämtning, fysisk aktivitet och stresshantering, men även 
deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter. 

Kommunchefsnätverket i länet har föreslagit att det kommunala ansvaret ska ligga på 
fritidsförvaltningarna. I Vetlanda kommun är det Höglandets Räddningstjänstförbund som 
ansvarar för friskvårdsarbetet. Räddningstjänstförbundet och kultur- och fritidsförvaltningen 
har gemensamt lotsat frågan framåt i Vetlanda och fått bra gehör från vårdcentralerna som 
ser ett Hälsocenter som en bra satsning som både leder till ett friskare Vetlanda och avlastar 
dem från friskvårdsarbete så de kan ägna sig mer åt sjukvårdsarbete. 

Organisationen (se nedan) är beredd att starta verksamheten i höst, med sikte på 
igångsättning 1/9 alternativt 1/10. 

Regionen ger Vetlanda kommun ett bidrag på 461 000 kronor per år vilket ska täcka en stor 
del av lönekostnaden. Bad & Gym avser att fördela uppdraget på ett par medarbetare för att 
minska sårbarheten vid frånvaro och att kombinera uppdraget med arbete som badmästare. 

Utöver lönekostnad tillkommer kostnad för dator, telefon med mera, vilket kultur- och 
fritidsförvaltningen får stå för. 

Sannolikt kommer Bad & Gym att få intäkter i form av gymkortsförsäljning till dem som 
remitteras. 

Organisationsförslag Hälsocenter Vetlanda: 

Förvaltningstillhörighet: Kultur-och fritidsförvaltningen 

Ledarskap för verksamheten: Badhuschef och folkhälsoansvarig, HRF* 

Styrgrupp: Badhuschef, folkhälsoansvarig HRF, kultur- och 
fritidschef, hållbarhetsstrateg, vårdcentralschefer, Folkhälsoutvecklare Regionen 

kommun. Lokalkostnad och övriga overheadkostnader bekostas av Vetlanda kommun. Chefer 
arbetar inom ramen för sin verksamhet och styrgruppsledamöter bidrar med sin tid. 

för en utökning av verksamheten. 

Chefsansvar: 

Badhuschef tar arbetsgivaransvar för hälsocoachen/coacherna. 

Folkhälsoansvarig leder styrgruppen och samordnar Vetlanda kommuns totala 
folkhälsoarbete 

Tillsammans beslutar de om inriktning/utveckling för verksamheten (efter samråd med 
styrgrupp) och omvärldsbevakning. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/22 

Finansiering: Lön för hälsocoachroll bekostas av Region Jönköpings län, via bidrag till Vetlanda 

Avgift för den insats som förskrivs på recept bidrar till totalfinansieringen och kan ge utrymme 
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§ 22 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att starta ett Hälsocenter inom Bad & Gyms 
organisation. 

Yrkanden 
Arne Larsson (SD), Sören Eriksson (S) och Agneta Lindberg (S) tillstyrker förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Jonas Sköld 
Morgan Miledal 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/22 
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§ 23 

Anställning av museipedagog 

Beslut 
En museipedagog projektanställs 100 % vid Vetlanda Museum under perioden 1 augusti 2021 
– 30 april 2022, för pedagogiskt arbete i utställningar och programverksamhet främst kopplat 
till projektet Bilderbokens möjligheter. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Museum har tillsammans med Vetlanda Bibliotek och förskolan i Vetlanda kommun 
ansökt om medel från Statens kulturråd för det tvååriga projektet Bilderbokens möjligheter. 

och museum i samverkan utvecklar nya metoder och arbetssätt för att ge alla förskolebarn 
och pedagoger tillgång till kulturupplevelser utifrån litteratur, utställningar, teater och eget 
skapande, där även förskolebarnens vuxna involveras. Med normkritik, jämställdhet och 
Vetlanda kommuns värdegrund, med värdeorden glädje, mod, respekt och tillsammans i 
fokus, vill projektet inspirera målgrupperna att upptäcka bilderbokens möjligheter. Projektet 
grundar sig, som nämndes ovan, i förskolans läroplan. Barns språkutveckling är en viktig del 

samhälle. Genom att kunna möjliggöra flera estetiska lärprocesser tillsammans med 
bilderböcker kommer barnens fantasi och kreativitet att vara i fokus och kommer att leda till 
lärande för alla barn på förskolorna. 
I projektet ingår också kompetensutveckling för förskolans personal, samt utställningar, 
föreläsningar, programaktiviteter, barnteater, sagostunder och skapandeaktiviteter. Den 
publika delen av projektet kommer att äga rum med start i mitten av september 2021 och 
pågå under våren 2022, då med fokus på skapande av förskolebarnens egen utställning. 
Bilderboksförfattare och -illustratör Per Gustavssons bilderböcker är grunden för projektet, 
särskilt hans normkritiska böcker om Prinsessan. Om de böckerna sägs: Med sina böcker om 
prinsessor har Per Gustavsson gjort ett slags könsrollsbrytande manifest för flickor och visar 
med böckerna att könet inte alls behöver sätta gränser för vad man 2 vill eller kan göra – 
oavsett om det gäller flickor eller pojkar. Per Gustavsson har också blivit nominerad till 
Augustpriset tre gånger, senast med bilderboken Sen kom vintern, och han har illustrerat 
böckerna om Familjen Knyckertz som blir julkalender 2022. Han har också varit ledamot i 
Barnboksakademin. 

Projektet har beviljats 400 000 SEK från Statens kulturråd och stöds också av Regionbibliotek 
Region Jönköpings län. 

under perioden 1 augusti 2021 – 30 april 2022, som ska ta fram och hålla i pedagogiska 
program och aktiviteter för förskolebarnen och deras vuxna, kopplade till projektets 
utställning på Vetlanda Museum. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-23 

Ärendenr KOF 2021/23 

Projektet grundar sig i förskolans läroplan, är läsfrämjande och syftar till att förskola, bibliotek 

för lärandet och för att barn ska kunna göra sin röst hörd och bli lyssnat på i vårt demokratiska 

Projektgruppen vill använda delar av projektmedlen till att anställa en museipedagog på 100 % 
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