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§ 79  

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

 Sälja Borohallens namn 
Beslut KSAU § 125/21  

 Nytt namn Borohallen 
Beslut KSAU § 126/21 

 Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2021-05-24 
Beslut KSAU § 143/21 
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§ 80 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 juni-15 augusti 2021 redovisas elva synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 81   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

 Lokalproblemen i museets arkiv jobbas med. Arkivet i stadshuset har också problem, kan 
de båda arkiven samsas i lokaler på annan plats ovan mark? 

 Hälsocenter öppnade 6 september. Flera personer har redan fått remiss till centret. 
Ingång är Vetlanda badhus gamla entré 

 Stewe ingår i ett projekt som heter Mer bibliotek! Bibliotekssamverkan Region Jönköping. 
EY har fått i uppdrag att genomför en utredning om bibliotekssamverkan 

 Operakalas på scenkanten ägde rum 31 augusti där Spira gjorde reklam för sin 
verksamhet och förvaltningen passade på att göra reklam för Musikcaféserien 

 Med anledning av att kultur- och fritidsnämnden i maj beslutade att inte tillstyrka 
förslaget på nybyggnation på fastigheten Rättvisan 11 (gamla tingshuset) har Stewe haft 
möte med tekniska kontorets planavdelning  

 Möte om eventuellt ny sporthall har hållits 

 Möte med Farstorps nybildade lekplatsförening har ägt rum 

 Inspelning av möte med en av Åbys ledare har genomförts. Inspelningen är till årets 
föreningsträff som även i år kommer att vara digital 

 Invigning av Boställagölen i utkanten av Landsbro 

 Museet och biblioteket fortsätter att jobba med projektet bilderbokens möjligheter 

 Fritidsgården Vattenverket är invigd 

 Skateparken är nu klar 

 Bad&Gym har nu öppnat all sin verksamhet igen. Biblioteket har i stort sett gått tillbaka 
till som det var före pandemin. Museet har just nu stängt för att plocka ner sommarens 
utställning och gör iordning för bilderbokens möjligheter 
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§ 82 Ärendenr KOF 2021/69 

Medborgarskapsceremoni 2021 

Beslut 
Medborgarskapsceremonin för 2020 och 2021 hålls den 11 november. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har beslutat att alla kommuner från och med 2015 årligen ska genomföra en 
medborgarskapsceremoni. Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för arrangemanget. 
2021 hölls ingen ceremoni på grund av Covid 19-pandemin. 

Föreslås att medborgarskapsceremonin för 2020 och 2021 hålls den 11 november. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Medborgarskapsceremonin för 2020 och 2021 hålls den 11 november. 
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§ 83 Ärendenr KOF 2021/70 

Inriktning investeringsbidrag 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden diskuterar ärendet i partigrupperna och återkommer för beslut i 
januari. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen vilken inriktning som ska gälla för ansökan om 
investeringsbidrag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Beslut om inriktning för ansökan om investeringsbidrag 2023 överlämnas till kultur- och 
fritidsnämnden utan förslag. 
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§ 84 Ärendenr KOF 2021/59 

Föreningsbidragets värdeminskning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden slår fast att föreningsbidragen 2019 är värda cirka 83 procent av 
det värde de hade år 2006.  

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda hur föreningsbidragen 
sjunkit i värde under senare år, som en följd av att de inte höjts på länge. Beslutet var en följd 
av att framförallt några lokalhållande föreningar påpekat att det är svårt att få pengarna att 
räcka till. Utredningen visar att bidragen tappat rejält i värde. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlaget utgörs av den redovisade budgeten med utfall, för 2019 (som är senaste 
normalår) samt kpi-tabell på SCB. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden slår fast att föreningsbidragen 2019 är värda cirka 83 procent av 
det värde de hade år 2006.  
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§ 85 Ärendenr KOF 2021/72 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 

Beslut 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2021 redovisas av förvaltningschefen. Prognosen visar ett 
underskott på 911 tkr. Detta beror på mindre intäkter från lokaluthyrning och Bad&Gym till 
följd av pandemin. Investeringsredovisningen visar på ett överskott på 40 tkr. Måluppfyllelsen 
redovisas också. 
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§ 86 Ärendenr KOF 2021/74 

Revidering av bidragsbestämmelserna 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över bidragsbestämmelserna för att 
möjliggöra utbetalning av bidrag till padelbana, skatepark och eventuellt andra behov som 
uppkommit sedan bestämmelserna reviderades senast. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen gör nämnden uppmärksammad på att vi behöver uppdatera 
bidragsbestämmelserna. Detta för att bland annat kunna ge bidrag till padelbana och 
skatepark som inte fanns när bestämmelserna reviderades senast. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att se över bidragsbestämmelserna för att 
möjliggöra utbetalning av bidrag till padelbana, skatepark och eventuellt andra behov som 
uppkommit sedan bestämmelserna reviderades senast. 
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