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§ 1   

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
Beslut KF § 137/20 

 Förslag till ny biblioteksplan 2020-2024 
Beslut KF § 151/20 

 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
Beslut KF § 152/20 
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§ 2 Ärendenr KOF 2020/71 

Återrapportering - försäljning av flygeln i hörsalen 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden tog den 7 september 2020, § 31 beslut om att ge 
kultursekreteraren i uppdrag att kontakta konsult som hjälper till med försäljning av flygeln i 
hörsalen och att ett piano köps in. Konsultens kostnad är 20 % av försäljningspriset + moms. 

Flygeln i hörsalen används sällan och bedömningen är att ett piano är fullt tillräckligt för de 
arrangemang som hålls i salen och på Vetlanda bibliotek. 

Förvaltningschef Stewe Jonsson informerar att flygeln nu är såld till Björkö pastorat för 
180 000 kronor (inkl. moms) och att ett nytt piano har köpts in för 10 510 kronor. I det priset 
är pianot nystämt. En stämning inom ett år, pianopall och extra hjulmedar samt 3 års garanti 
ingår.  

Arvode till konsulten: 36 000 kronor (20 % av 144 000 kronor plus moms). 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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§ 3 Ärendenr KOF 2020/93 

Förslag - Investeringsbidrag, ansökningar 2020 för utbetalning 
2021 

Beslut 
Förslaget lämnas vidare för beslut till nämndens möte i februari. 

Ärendebeskrivning 
Vid december månads sammanträde presenterades en redovisning av de föreningar som sökt 
investeringsbidrag 2020 för utbetalning 2021.  
Vid dagens sammanträde presenterar förvaltningschefen förslag på fördelning av de 525 000 
kronor som finns till föreningar som sökt investeringsbidrag.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förslaget lämnas vidare för beslut till nämndens möte i februari. 
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§ 4 Ärendenr KOF 2021/3 

Inbjudan till digital regional studieresa för ansvariga presidier 
och tjänstepersoner inom fritidssektorn i Jönköping län 

Beslut 
Alla i kultur- och fritidsnämnden beviljas arvode om de deltar i den digitala studieresan den  
16 april 2021. 

Ärendebeskrivning 
En inbjudan till den årliga studieresan som anordnas av Region Jönköpings län har kommit in. 
Inbjudan riktar sig till ansvariga presidier och tjänstepersoner inom i fritidssektorn. Årets 
studieresa äger rum den 16 april och är digital. 

Yrkanden 
Robin Wallén Nilsson (M) föreslår att alla i kultur- och fritidsnämnden beviljas arvode om de 
deltar i den digitala studieresan den 16 april 2021. 
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