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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Kultur- och fritidsnämnden 
Plats och tid Via Teams, kl. 15.00 till 17.25 

Beslutande Agneta Lindberg (S) 
Erik Hjärtfors (C), ordförande 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) 
Robin Wallén Nilsson (M) 
Petra Brannestam (VF) 

Tjänstgörande ersättare: 
Arne Larsson (SD) 
Leif Brandt (S), 15.00-15.35, 16.00-17.25 

Övriga deltagare Joakim Öhman, fastighets tekniska kontoret 
Anette Lundgren, bibliotekschef 
Malin Nelsson, projektledare 
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef 
Anneli Bergström, förvaltningssekreterare 

Utses att justera Robin Wallén Nilsson 

Justeringens plats och Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-18 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 48-58 
Anneli Bergström 

Ordförande 
Erik Hjärtfors 

Justeringsperson 
Robin Wallén Nilsson 

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

Anslaget: 2021-05-19 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-06-09 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://16.00-17.25
https://15.00-15.35
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Föredragningslista 
§ 48 Badhusens framtid 2021/33 3 - 4 

§ 49 Verksamhetsredovisning 5 

§ 50 Meddelanden 6 

§ 51 Synpunkt Vetlanda 2021, redovisning 2021/9 7 

§ 52 Utbildningsstipendium 2020, redovisning 2020/35 8 

§ 53 Information om förvaltningens verksamhet 9 

§ 54 Kulturpris 2021 2021/47 10 

§ 55 Utbildningsstipendium 2021 2021/49 11 -
12 

§ 56 Berth Järnlands ledarpris 2021 2021/48 13 

§ 57 Detaljplan Rättvisan 11, Vetlanda 2021/42 14 

§ 58 Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 2021/40 15 
1:43, Holsbybrunn, Samrådsbrev 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

     

  

 
           

              
 

 
            

             
      

            
            

 

                
             

             
             

            
 

          
        

          
    

 
           

  
         

             

  

§ 48 

Badhusens framtid 

Beslut 

får i uppdrag att utreda hur framtidens bad- och simverksamhet ska bedrivas i Vetlanda 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Såväl Vetlanda badhus, byggt 1954, som Myresjö simhall, byggd 1974, är ålderstigna 

för att kunna hållas i drift. 

Tekniska kontorets fastighetsavdelning bedömer att cirka 25 miljoner kronor bör avsättas i 

2030. 

Med tanke på anläggningarnas ålder, att den av dem som lockar flest badande ligger en mil 
från centralorten och att en simhall med äventyrsdel efterfrågats i olika sammanhang där 

och en nybyggnation av simhall alternativt tillbyggnad av Vetlanda badhus i Vetlanda 
centralort. 

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om renoveringsbehoven i Vetlanda Badhus och 
Myresjösimhall. Kan konstateras att det finns stora investeringsbehov. 
Kostnadsbedömningarna har tagits fram utifrån okulär besiktning, egna och andras 
erfarenheter och genomförda fastighetssyner. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag är det PM som fastighetschef Joakim Öhman tagit fram (bilaga). 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet lämnas vidare till kultur- och fritidsnämnden utan yttrande. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 april 2021, § 40 bordlades ärendet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Ärendenr KOF 2021/33 

Föreslår kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden i samverkan med tekniska nämnden 

anläggningar som inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kräva stora reinvesteringar 

investeringsplanen för åren 2022-2026 och sedan ytterligare 30 miljoner kronor för åren 2026-

medborgarna kommit till tals, ter det sig naturligt att utreda badhusfrågan. Med utgångspunkt 
i ovan redovisade argument är den rimliga utgångspunkten en nedläggning av Myresjö simhall 
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§ 48 

Förslag till beslut 

får i uppdrag att utreda hur framtidens bad- och simverksamhet ska bedrivas i Vetlanda 
kommun. 

Yrkanden 
Robin Wallén Nilsson (M), Arne Larsson (SD), Petra Brannestam (VF) och Gun-Britt Sigfridsson 
(KD) tillstyrker förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Ärendenr KOF 2021/33 

Föreslår kommunstyrelsen att kultur- och fritidsnämnden i samverkan med tekniska nämnden 
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§ 49 

Verksamhetsredovisning 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

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

Bibliotekschef Anette Lundgren informerar om bibliotekets verksamhet. Huvudbiblioteket 
finns sedan 1984 centralt i Vetlanda. Det finns filialbibliotek i Korsberga, Landsbro och 
Ramkvilla. Vi har även en Bokbuss som rullar i vår kommun tre dagar i veckan och en dag i 
veckan köper Eksjö kommun tjänsten. 

Biblioteket är lagstyrt och varje kommun ska ha ett folkbibliotek. Barn och ungdomar är en 

ett år. 

biblioteket, förskolan och museet. Dagens bibliotek är ett fysiskt, mobilt och digitalt bibliotek. 

Under tre år har biblioteket fått 1 950 000 kronor från kulturrådet för projektet Framtidens 
bibliotek. 

Malin Nelsson är projektledare för Framtidens bibliotek och redovisar sitt arbete. Uppdraget 
är att kartlägga behov och önskemål och målet är att förbereda för ett nytt bibliotek med 
inspirerande miljö och som kommer så många som möjligt tillgodo, särskilt prioriterade 
grupper. 

Under projektets gång har djupintervjuer gjorts och Malin redovisar resultatet. 

På grund av pandemin har projektet fått ställa om, men även det pågående arbete om 
eventuellt kulturhus och bibliotekets placering har gjort att projektet inte kommer att 
slutföras riktigt än. Malin avslutar sin projektanställning med att ta fram underlag till arkitekt 
med beskrivning av framtidens bibliotek. Även en mediaplan kommer att tas fram. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

prioriterad grupp enligt bibliotekslagen. Cirka 50 000 barn- och ungdomsböcker lånas ut under 

I höst kommer projektet Bilderbokens möjlighet att äga rum igen. Det är ett samarbete mellan 
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§ 50 

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

 Prognos per februari 2021 
Beslut KS § 62/2021 

 Ny prognos per februari 2021 inklusive kommentarer 

 Översyn av riktlinjer vid uppvaktning av förening, företag och organisationer 
Beslut KS § 88/2021 

 Satsning på friluftslivet med anledning av Corona 
Beslut KS § 84/2021 

 Stöd till coronadrabbade föreningar 
Beslut KS § 83/2021 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 
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§ 51 

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 februari-15 mars 2021 redovisas två synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Ärendenr KOF 2021/9 

7



 

     

   

 
    

 
           

             
 

    
    

   
 

§ 52 

Utbildningsstipendium 2020, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Mottagare av 2020 års utbildningsstipendium, William Isaksson, har till kultur- och 
fritidsförvaltningen lämnat in en redovisning där han beskriver vad stipendiet har använts till, 
bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Beslutet skickas till 
William Isaksson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Ärendenr KOF 2020/35 
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

§ 53 

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

 Genomfört livesänt valborgsmässofirande i Björköby 

 Jobbat med Forngården – Holsby SK tar ansvaret 

 Stewe haft möte med trygghetsgruppen 

 Båtbryggorna uthyrda 

 Inget hälsofarligt mögel i källaren på museet 

 Förvaltningsdag över teams, med verksamhetsinformation 

 Administrerat miljonbidraget 

 Administrerat sommarlovsaktiviteter 

 Inspelning av musikskolans vårkonsert 

 Uppstart för X-rundan 

 Morgonbad startar i Myresjö v 20 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 54 

Kulturpris 2021 

Beslut 
Sven Sterner utses till 2021 års kulturpristagare i Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Med yrkesmässig kunskap och starkt engagemang för kulturarv och historiska fotografier 
bidrar Sven Sterner till förmedlingen av vår gemensamma historia, ett viktigt bidrag till 
kulturlivet i Vetlanda. 

Sven Sterner får ett belopp om 10 000 kronor. Till följd av pandemin sker inte uppvaktningen 
vid årets nationaldagsfirande utan äger rum vid ett senare tillfälle. 

Bestämmelser för Vetlanda kommuns kulturpris 
§ 1 Vetlanda kommuns kulturpris utdelas som belöning och uppmuntran för förtjänstfull 
verksamhet inom skilda konstnärliga områden som litteratur, musik, konst, konsthantverk 
eller annan därmed jämförbar konstart. 

§ 2 Stipendiet utdelas till person mantalsskriven i kommunen eller till organisation eller 
förening verksam inom kommunen. I undantagsfall kan, om synnerliga skäl föreligger, 
stipendiet utdelas till person som är mantalsskriven utanför Vetlanda kommun. Därvid 
förutsätts att vederbörande har eller har haft sin kulturella verksamhet inom kommunen. 

§ 3 Belöningsstipendium utdelas årligen utan ansökan. 

§ 4 Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiat/stipendiater senast i maj månad. 

§ 5 Stipendium/stipendier utdelas vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kulturpristagare 2021 utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Sven Sterner 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Ärendenr KOF 2021/47 
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§ 55 

Utbildningsstipendium 2021 

Beslut 
Mary Laitinen Fransson tilldelas utbildningsstipendium 2021. 

Sökande får 10 000 kronor för studier vid Borås Textilhögskola till kostnader för kommande 
examensarbete som verktyg till ny designmetod inom mönsterskapande och struktur till 
textila nonwowen material. 

Senast 1 april 2022 ska en skriftlig återkoppling ske till kultur- och fritidsnämnden med 
beskrivning av hur stipendiet använts. 

Ärendebeskrivning 
Möjligheten att söka stipendiet har presenterats på kommun.vetlanda.se/vetlanda.se, via 
annonsering på FB och i Vetlanda konstförenings årliga folder. 

Fem ansökningar har kommit in till förvaltningen per den 15 april. 

Samtliga har koppling till Vetlanda och ansökningarna rör ämnesområdet. 

Bestämmelser för Vetlanda kommuns utbildningsstipendium 
Utbildningsstipendium delas ut som stöd och uppmuntran till person verksam inom litteratur, 
konst, musik, teater, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område. 

Stipendiemedlen är avsedda att täcka delar av utbildnings- eller fortbildningskostnader. 

Den som tilldelas utbildningsstipendium kan även påföljande år erhålla sådant, dock får 
stipendium inte utgå till samma person mer än vid tre tillfällen. 

Den sökande ska vara bosatt eller född i Vetlanda kommun eller ha annan anknytning till 
kommunen. 

Den som tilldelats ett utbildningsstipendium ska hålla kultur- och fritidsnämnden underrättad 
om medlens användning. 

Beloppet är 10 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Mottagare av utbildningsstipendium 2021 utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Mary Laitinen Fransson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Ärendenr KOF 2021/49 
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§ 56 

Berth Järnlands ledarpris 2021 

Beslut 
Anki Kvarnstrand och Åke Carlsson utses till 2021 års mottagare av Berth Järnlands ledarpris, i 
Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Möjligheten att nominera kandidater till ledarpriset presenteras på vetlanda.se samt genom 
utskick via e-post till föreningar i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister. Utöver de 
två förslagen har en handfull kommuninvånare nominerats 2021. Hos kultur- och 
fritidsförvaltningens kansli finns också en stor kännedom om vilka ledare som gjort och gör 
stora insatser i föreningslivet. I år har dock båda förslagen hämtats från inkomna 
nomineringar. 

Förslagen: 

Anki Kvarnstrand, Ekenässjöns Hästsportklubb: 
Anki har sedan 1984 engagerat sig i ungdomars intresse för ridsporten. Från början i 
Vetlandaortens Ryttarförening och sedan 1997 i Ekenässjöns Hästsportklubb. 
Varje år sedan 1984 har Anki varit lagledare för ponnylagen i allsvenskan. Anki går in med 
stort engagemang för att förbereda ungdomarna för en säker och trevlig upplevelse att med 
laganda tävla inom ridsporten. Anki har lagt grunden för ungdomars fina framgångar inom 
hoppning, dressyr och fälttävlan nationellt och internationellt. 

Åke Carlsson, Ädelfors IF: 
Åke valdes 1977 till ordförande i föreningen och innehar fortfarande den posten. Han är 
huvudansvarig för att idrottsplatsen Ädelvallens fotbollsplan, klubbrum och omklädningsrum 
alltid är i bästa tänkbara skick. Åke sköter bevattning av planen, klippning och kritning inför 
matcher. Utöver detta betydelsefulla arbete har Åke i alla år varit tillgänglig som ledare i 
Alseda/Ädelfors FF, Holsby SK och Skirö AIK. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Mottagare av 2021 års ledarpris utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Anki Kvarnstrand 
Åke Carlsson 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Ärendenr KOF 2021/48 
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§ 57 

Detaljplan Rättvisan 11, Vetlanda 

Beslut 

för stor utsträckning skulle påverka den kulturhistoriskt värdefulla platsens karaktär. 

Ärendebeskrivning 
De planer som finns på att bygga ytterligare ett flerbostadshus på fastigheten Rättvisan 11, 
Vetlanda, kräver, om de ska kunna förverkligas, att detaljplanen förändras så att byggrätten 
utökas. 

Fastighetsägaren O & A Fastigheter vill bygga ett hus i vinkel, med vinkelns öppning in mot en 
skissad gårdsplan framför den befintliga byggnaden. 

Det befintliga flerbostadshuset, med hyresrätter i två våningar, är byggt 1893 och fungerade 
som tingshus fram till slutet av 1930-talet. På platsen har det funnits ett tingshus sedan 1600-

i Vetlanda stads tidiga historia, har därför ett stort kulturhistoriskt värde. 

Byggnadens kulturhistoriska värde har också slagits fast i Vetlanda kulturmiljöutrednings 
byggnadsklassificering, från 2018. 

Beslutsunderlag 
Detaljplaneförslag framtaget av tekniska kontoret. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

för stor utsträckning skulle påverka den kulturhistoriskt värdefulla platsens karaktär. 

Yrkanden 
Leif Brand (S) tillstyrker förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

Ärendenr KOF 2021/42 

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker inte förslaget eftersom nybyggnation på fastigheten i allt 

talet och området i sig, med tingshus och kyrka som ett sammanhållet uttryck för statsmakten 

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker inte förslaget eftersom nybyggnation på fastigheten i allt 
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-05-18 

§ 58 Ärendenr KOF 2021/40 

Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43, 
Holsbybrunn, Samrådsbrev 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del 
av Huskvarn 1:43, Holsbybrunn. 

Ärendebeskrivning 
Den föreslagna detaljplanen är framtagen för att möjliggöra för Holsby SK respektive Holsby 
Frikyrkoförsamling att bygga ut befintligt idrottsområde, uppföra idrottshall och uppföra 
samlingslokal (kyrkobyggnad). 

Beslutsunderlag 
Detaljplanförslag framtaget av tekniska kontoret. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del 
av Huskvarn 1:43, Holsbybrunn. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Underkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Underkänt		Relevant kapsling






Till början


