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§ 28 

Information - Biblioteket 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden guidas runt i Vetlanda bibliotek och informeras om bibliotekets 

verksamhet. 
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§ 29 

Information - Biblioteksprojekt 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Malin Nelson presenterar sig och berättar att hon från och med februari är anställd på 50 % 

som projektledare på biblioteket.   

Statens kulturråd genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka 

folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverk-

samhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga 

effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet. 

I kommunens investeringsbudget ligger en totalrenovering och utökning av huvudbibliotekets 

lokaler 2022.  

Vetlanda bibliotek har sökt och beviljats pengar för första året av tre i projektet Framtidens 

bibliotek – utveckling av lokaler och arbetssätt. I början av april är det dags att söka medel för 

2020. 

Vetlanda bibliotek vill lära av andra bibliotek när det gäller både lokalernas utformning och 

arbetssätt och på bästa sätt lyfta in dessa erfarenheter i sin egen planering. En studieresa är 

planerad under våren för bibliotekets personal och där även förvaltningschefen och en 

representant från nämnden deltar. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
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§ 30 

Meddelande 

Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Servicemätning via telefon och e-post 2018 

• Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2018 

• Närvarokrav för föreningar, Kf § 18/19 
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§ 31 KOF 2019/12 

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas vid varje 

nämndsammanträde. 

För perioden 30 januari-25 februari 2019 redovisas två synpunkter – ett förslag och en fråga. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Fritid   1 

Bad & Gym  1 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 32 KOF 2019/2 

Ansökan om bidrag för hyra – Föreningen Trycket i Landsbro 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av bidragsreglerna för 

föreningsdrivna fritidsgårdar. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Trycket Landsbro har ansökt om att få bidrag till hyran för den lokal som 

föreningen bedriver fritidsgårdsverksamhet i. Föreningen fick bidrag under 2018, från de 

medel som kultur- och fritidsförvaltningen fått i sin budget för integrationsarbete via 

föreningsliv. Under 2018 fanns fortfarande en asylförläggning i Landsbro och fritidsgården 

Trycket hade då också särskilda aktiviteter för dem som vistades där. Nu har Trycket ansökt 

om hyresbidrag för en verksamhet som visserligen fortfarande lockar många nysvenska barn 

och ungdomar men som inte längre omfattar asylverksamhet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn 

av bidragsreglerna för föreningsdrivna fritidsgårdar. 
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§ 33 KOF 2019/7 

Remiss för trafikstrategi, Vetlanda kommun 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Förslag till Trafikstrategi för Vetlanda kommun tillstyrks med tillägget att strategin saknar ett 

landsbygdsperspektiv. Förslaget till trafikstrategi kommer att gynna såväl vardagsmotion som 

motionsidrott. 

Sammanfattning av ärendet 

Vetlanda kommun har beslutat att ta fram en trafikstrategi för att kunna erbjuda en god 

trafiktillgänglighet samtidigt som en hållbar utveckling uppnås. Den framtagna strategin 

omfattar sju målområden och med dem som utgångspunkt har olika strategier tagits fram. En 

av dessa strategier är Prioritering av trafikslag, som säger att prioritering då målkonflikter 

uppstår ska göras enligt följande; 1) Gång- och cykeltrafik 2) Kollektivtrafik 3) Biltrafik. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till trafikstrategi, som kommer att gynna såväl 

vardagsmotion som motionsidrott. 

Yrkanden 

Maria Forsberg Brihall (VF) föreslår att det bör poängteras att Trafikstrategin saknar ett 

landsbygdsperspektiv. 
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§ 34 KOF 2019/12 

Informationshanteringsplan - revidering 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationshanteringsplanen för kultur- och fritidsförvaltningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Informationshanteringsplanen för kultur- och fritidsförvaltningen har reviderats och föreligger 

i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Informationshanteringsplanen för kultur- och fritidsförvaltningen godkänns. 
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§ 35 KOF 2019/13 

Budgetäskanden 2020-2024 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att äska budgetmedel i enlighet med förvaltningens 

förslag. 

 Sammanfattning av ärendet 

Under mars månad ska kultur- och fritidsnämnden redovisa för budgetberedningen de 

budgetäskanden nämnden har inför 2020 (drift) och 2020-2024 (investering). 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att äska budgetmedel i enlighet med förvaltningens 

förslag. 
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§ 36  

”Var den du är”-vecka 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen anordnar en mångfaldsvecka under namnet Var de du är. 

Mångfaldsveckan äger rum vecka 37 2019 och ska uppmärksamma de sjuk 

diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud; kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Reservation 

Gun-Britt Sigfridsson (KD). 

Sammanfattning av ärendet 

Ambitionen hos KLG och kultur- och fritidsförvaltningen har varit att vart annat år återkomma 

med ett arrangemang av det slag som Regnbågsveckan var 2017, som en del av en intern 

satsning på mångfaldsarbete i kommunorganisationen och som en del i kommunens 

utåtriktade folkhälsoarbete och folkbildningsarbete. Vetlanda kommuns politiska ledning har 

inför 2019 framfört önskemål om en breddning av arrangemanget så att fler 

diskrimineringsgrunder än de som kopplas till HBTQ uppmärksammas. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Ärendet skickas vidare till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Tjänsteskrivelsen 

kompletteras med en ekonomisk kalkyl.  
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§ 37 2018/KU0017 

Bidragsansökan - Njudungsorkestern 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Njudungsorkestern beviljas ett bidrag om 40 000 kronor. Föreningen ska som motprestation 

2019 genomföra spelningar den 30 april, 6 juni och 23 december.  

Vilka förutsättningar som ska gälla vid bidragsansökan inför kommande år utreds. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Njudungsorkestern har ansökt om stöd på 50 000 kronor för att kunna hålla 

föreningen med dirigent. Vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 4 februari, § 4, 

föreslogs att nämnden beviljar ett bidrag till Njudungsorkestern på 50 000 kronor och att 

föreningen som motprestation ska genomföra spelningar den 30 april, 6 juni och 23 december 

2019. 

Ordföranden valde därefter att vänta med att ta ärendet vidare till nämnden och ansåg att 

mer underlag behövs innan beslut kunde tas. Ett möte med Njudungsorkestern ska också äga 

rum så snart det är möjligt. Detta möte är inbokat den 27 mars 2019. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Njudungsorkestern beviljas ett bidrag om 40 000 kronor. Föreningen ska som motprestation 

2019 genomföra spelningar den 30 april, 6 juni och 23 december.  

Vilka förutsättningar som ska gälla vid bidragsansökan inför kommande år utreds. 
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§ 38 2018/KU0017 

Justering av bokslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Nyckeltalen i bokslutet ändras enligt förvaltningschefens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Stewe Jonsson föreslår följande justering av nyckeltalen i bokslutet: 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare i ålder 7-20 år i Vetlanda och Jönköpings 

län 

ändras till 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare i ålder 13-16 år i Vetlanda och Jönköpings 

län. 
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