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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Kultur- och fritidsnämnden 
Plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, kl. 15.00 till 16.50 

Sammanträdet genomfördes digitalt genom att ledamöter, ersättare och 
tjänstepersoner deltog via videofunktionen i Netpublicator. Ordföranden och 
sekreteraren var på plats på förvaltningen. 

Beslutande Erik Hjärtfors (C), ordförande 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) 
Sören Eriksson (S), 15.00-15.40, 15.45-16.50 
Agneta Lindberg (S) 

Tjänstgörande ersättare: Arne Larsson (SD) 

Övriga deltagare Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef 
Anneli Bergström, förvaltningssekreterare 

Utses att justera Sören Eriksson 

Justeringens plats och Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-04-28 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 38-47 
Anneli Bergström 

Ordförande 
Erik Hjärtfors 

Justeringsperson 
Sören Eriksson 

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

Anslaget: 2021-04-29 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-05-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

https://15.45-16.50
https://15.00-15.40


2

 

 

 

 

 

 

 
     

        

      

      
  

  

        

       

      

       

         
 

      

 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Föredragningslista 
§ 38 Meddelanden 3 

§ 39 Information om förvaltningens verksamhet 4 

§ 40 Badhusens framtid 2021/33 5 

§ 41 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden, 2021/34 6 
revidering 2021 

§ 42 Intern kontrollplan 2020, redovisning 2019/64 7 

§ 43 Förändring av bidragsregler 2021/30 8 

§ 44 Ökad trygghet 2021/37 9 

§ 45 Lekplatser utanför centralorten 2021/35 10 

§ 46 Länsgemensam resurs för friluftslivsutveckling 2021/41 11 -
12 

§ 47 Fysiska nämndsammanträden 13 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

   

 
     

     
    

              
  

 

Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Skrivelse från Lf 306 Fridsam av IOGT-NTO daterad 2021-04-08 angående bidraget till de 
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§ 38 

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

 Stöd till coronadrabbade föreningar 
Beslut KF § 69/21 

 
allmänna samlingslokalerna 

Just sign 



 

   

    

 
    

 
      

             
  

            

             

          

     

     

       

      

        

         

           

           

                 

             

            
 

     

            

         

       

              

          

 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

§ 39 

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

 Uppstart av nytt leaderområde. Vetlanda kommun byter från Leader Linné till Astrid 
Lindgrens Hembygd 

 Intervjuer har skett till en utredning om samverkan av länets bibliotek 

 Besöksnäringsgruppen har träffats och där ingår Stewe. En turismstrategi ska tas fram 

 Ett antal möten har hållits om MTB-cykling vid Vattentornet 

 Rena Gym-gruppen har träffats 

 Rekrytering av museipedagog pågår 

 Rekrytering av hälsocoach är snart klart 

 Ett antal vandringsledsmöten har hållits 

 Planering av livesänt Valborgsmässofirande i Björkö Hembygdsgård 

 Planering av inspelning av en vårkonsert med Musikskolan 

 Inspelning av nationaldagsfirandet har planerats och deltagare har bjudits in 

 Spiras roll i länet har diskuterats av fritidscheferna i länet 

 Möte med Idavall om att gå över till digitala bokningar av de lokaler som hyrs ut 

 Stewe har deltagit i digital regional studieresa med tema ”Aktiv hela livet” 

 En del administrativt arbete kring den extra miljonen till föreningslivet och 
landsbygdspengen 

 Skateboardfrågor har jobbats med 

 Möglet i museets källare visade sig vara ofarligt, men behöver åtgärdas 

 Båtplatserna i Östanå är nu klara inför säsongen 

 Arbetet med att smycka elskåpen fortsätter 

 Xrundan planeras och de tre rundorna beräknas vara klara i mitten av maj 

 Möten kring psykisk ohälsa och med trygghetsgruppen har hållits 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 40 

Badhusens framtid 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

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. 

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

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

Yrkanden 
Sören Eriksson (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Arne Larsson (SD) tillstyrker Sören Erikssons förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar kultur- och fritidsnämnden om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller bordläggas och finner att ärendet ska bordläggas. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Ärendenr KOF 2021/33 

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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§ 41 

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden, 
revidering 2021 

Beslut 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Delegeras till Upphandlingschef, Ekonomichef, förvaltningschef att, enligt 
dataskyddsförordningen art 28, ingå personuppgiftsbiträdesavtal. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Beslutet skickas till 
Hemsidan 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Ärendenr KOF 2021/34 
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§ 42 

Intern kontrollplan 2020, redovisning 

Beslut 
Redovisning av intern kontrollplan 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av den interna kontrollverksamhet som genomförts under 2020 föreligger i 
bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisning av intern kontrollplan 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Ärendenr KOF 2019/64 
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§ 43 

Förändring av bidragsregler 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en förenings maximala bidragsfinansiering av en 
investering får vara högst 80 procent om kommunen ska besluta om och betala ut 
investeringsbidrag. 

2022 ska grunda sig på närmast föregående års verksamhet och att ansökningar från och med 
2022 lämnas in senast 15 februari, att beslut tas i april och att utbetalning sker under maj. 

Ärendebeskrivning 
Under senare år har det öppnat sig allt fler möjligheter för Vetlanda kommuns föreningar att 
söka och få bidrag till investeringar. Det är därmed möjligt för föreningar att få hela 
investeringssumman finansierad som bidrag, vilket naturligtvis i sig är bra för ett föreningsliv 
som i många fall får kämpa för att klara av att finansiera löpande drift. Samtidigt kan detta 
innebära att de föreningar som beviljas bidrag från Vetlanda kommun kan få hela 
investeringssumman i bidrag, trots att kommunens bidrag maximalt får täcka 50 procent, 
medan de föreningar som den kommunala bidragspotten inte räcker till kanske blir helt utan. 

och räknas igenom manuellt. Nu finns en e-tjänst för detta och efter fjolårets 
ansökningsprocess, varefter e-tjänsten förbättrades ytterligare, står det klart att tiden från 
ansökan till beslut kan kortas rejält. Därmed kan ansökan, beslut och utbetalning ske direkt 
efter aktuellt verksamhetsår istället för att proceduren sker med ett års fördröjning. 

Arbetsutskottets beslut 
Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan yttrande. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Ärendenr KOF 2021/30 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar också att beslut om allmänt föreningsbidrag från och med 

Rutinen för ansökan om allmänt bidrag grundar sig i en tid när alla ansökningar skulle granskas 
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Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

§ 44 Ärendenr KOF 2021/37 

Ökad trygghet 

Beslut 
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att föra fram förslaget till den temagrupp mot brott som 
bildats. 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden lyfter frågan om hur kultur- och fritidsnämnden kan bidra till att öka tryggheten i 
kommunen. Ser allvarligt på att det finns kommuninvånare som inte känner sig trygga i vår 
kommun. Finns det möjlighet att stötta de föreningar som på något sätt kan ställa upp för att 
öka tryggheten. 

Förvaltningschefen informerar om den temagrupp mot brott som nyligen bildats i kommunen. 
Gruppen består av representanter från polisen, räddningstjänsten samt från samtliga 
förvaltningar och bolag. Gruppen ska ansvara för att samordna insatser som förebygger brott 
och stärker tryggheten i kommunen. 

Arbetet bygger på EST-metoden, som står för Effektiv samordning för trygghet, vilket handlar 
om att få en gemensam lägesbild och utifrån den samverka systematiskt för att sätta in tidiga 
insatser. Temagruppens arbete kommer bland annat att utgå från Trygghetsbokslutet och 
handlingsprogram för skydd och säkerhet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att föra fram förslaget till den temagrupp mot brott som 
bildats. 
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§ 45 

Lekplatser utanför centralorten 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder föreningar att ta över de kommunala lekplatser utanför 
centralorten som annars kommer att monteras ned, i enlighet med beslutet om Riktlinjer för 
barns och ungas utemiljöer. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut distribueras till berörda kommundelsråd. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt i höstas att anta nya riktlinjer för barns och ungas 
utemiljöer. Enligt riktlinjen ska kommunala lekplatser utanför tätorter avvecklas. Beslutet 
omfattade en ambition att kunna överlåta dessa lekplatser till föreningar som kan vara 
intresserade att ideellt driva dem vidare, med visst stöd av Vetlanda kommun. De aktuella 
lekplatserna finns i Hultanäs, Farstorp, Ädelfors, Alseda och Flugeby. I samtliga fall utom 
Farstorp ligger lekplatserna på privat mark. I Farstorp, där marken är kommunalt ägd, måste 
ett nyttjanderättsavtal skrivas med en eventuell förening som vill driva lekplatsen vidare. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjen Barns och ungas utemiljö, samt den tjänsteskrivelse som hör till beslutet om 
riktlinjen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder föreningar att ta över de kommunala lekplatser utanför 
centralorten som annars kommer att monteras ned, i enlighet med beslutet om Riktlinjer för 
barns och ungas utemiljöer. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut distribueras till berörda kommundelsråd. 

Beslutet skickas till 
Berörda kommundelsråd 
Tekniska kontoret 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Ärendenr KOF 2021/35 
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§ 46 

Länsgemensam resurs för friluftslivsutveckling 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Vetlanda kommun under tre år ska samarbeta med 
länets övriga kommuner och regionen om en gemensam resurs som friluftslivstrateg på 50 
procent. 

Ärendebeskrivning 
Folkhälsofrågorna står högt upp på dagordningen i samtliga kommuner i regionen, inte minst 
nu under pandemitid. I detta sammanhang har frågan om samhällets ansvar för möjligheter 
till tätortsnära friluftsliv och andra förutsättningar för utomhusaktiviteter framför allt med 
inriktning på personer med funktionsnedsättning lyfts fram. 

inom folkhälsoområdet där fritidssektorn i samverkan med andra aktörer kan bidra med en 
strategisk utveckling grundad på vetenskap, beprövade kunskaper och pågående 
utvecklingsarbete i regionens kommuner. Detta arbete kan också kopplas till regional 
folkhälsostrategi för åren 2015 – 2025 ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Region 
Jönköpings län”. 

För perioden 2021-2023 är det kommunernas ambition att genom en gemensam resurs på 50 
procent säkerställa att följande hanteras i Jönköpings län: 

 Strategisk utveckling av friluftslivet ur ett fritidsperspektiv 

 Kartlägga kommunernas olikheter och likheter inom friluftslivet, visa regionens styrka 

 Omvärldsspana inom fältet för hela länet 

 Bevaka och bidra till att utveckla utomhustrender som cykel, vandring m.m. 

 Fler kommuner i länet kan bli Årets friluftskommun 

 Digital friluftslivsutveckling 

 Kulturens värde ur ett friluftsperspektiv 

därefter om inte någon av parterna är av annan åsikt. Här finns möjligheten för Vetlanda 
kommun att dra sig ur samarbetet om vi inte skulle se en fortsatt nytta med det efter 2023. 

Kostnaden för den 50-procentiga tjänsten tas till hälften av Region Jönköpings län. Den 
resterande delen finansieras genom bidrag från kommunerna, förutom Jönköping som är den 
kommun som säljer tjänsten på 50 procent. För Vetlandas del blir kostnaden 27 000 kronor 
per år. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Ärendenr KOF 2021/41 

Inom FoUrum fritid var det tänkt att inriktningen på natur och friluftsliv skulle vara ett område 

Uppdraget löper under 2021 – 2023 initialt och utvärderas löpande. Det förväntas fortgå även 
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§ 46 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Vetlanda kommun under tre år ska samarbeta med 
länets övriga kommuner och regionen om en gemensam resurs som friluftslivstrateg på 50 
procent. 

Yrkanden 
Sören Eriksson (S), Arne Larsson (SD) och Gun-Britt Sigfridsson (KD) tillstyrker förslaget. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 

Ärendenr KOF 2021/41 
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§ 47 

Fysiska nämndsammanträden 

Beslut 
Ledamöter och ersättare i nämnden får i uppdrag att, med respektive gruppledare, ta upp 
frågan om möjlighet till fysiska nämndmöten. 
Svaret ska meddelas till ordförande eller sekreterare senast 2 maj. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Covid-19 har sagts att alla sammanträden ska ske digitalt tills vidare. Vid 
dagens sammanträde framförs önskemål om att vi i fortsättningen kan genomföra fysiska 
möten i lokal som tillåter att vi sprider ut oss. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-20 
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