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§ 56  

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

 Pandemiplan Vetlanda kommun 2020  
Beslut KF § 90/20  

 Beslut - Ädelfors bruksmiljö 
KSAU 2020-10-12, § 162  

 Beslut - Bokslutsprognos per augusti 2020 inklusive kommentarer 
KS 2020-10-07, § 124  
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§ 57 Ärendenr KOF 2020/17 

Synpunkt Vetlanda 2020, 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 augusti-15 september 2020 redovisas en synpunkt. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 58 Ärendenr KOF 2020/83 

Delegationsärenden kvartal 3 2020, kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsärenden för tredje kvartalet 2020 föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 59  

Information om kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

 Region Jönköpings län har initierat frågan om att upprätta Hälsocenter i länets 
kommuner. Frågan håller just nu på att diskuteras i vår kommun.  

 Ett antal intressemöten har genomförts kring Kopparsmedjan. 

 Äldrekonsert i Forngården hölls vid två tillfällen under ”Balansera mera”-veckan 

 HR-chef Laszlo Pálffy har avtackats. Ny HR-chef är Therese Ekbladh. 

 Möte med tekniska kontoret om skötsel m.m. av samlingslokalerna i Östanå. 

 Anställda som varit anställda i 25 år har uppvaktats. Kultur- och fritidsförvaltningen hade 
tre anställda som uppnått denna anställningstid. 

 2021 är ”Friluftslivets år”. Anna Karlsson, naturvårdshandläggare på tekniska kontoret är 
projektledare. Information till föreningslivet kommer att skickas ut inom kort. 

 Stewe sitter med i omvärldsgruppen som planerar inför Omvärldsanalysdagen i början på 
mars. 

 Biblioteket genomför, på grund av pandemin, studiebesök i små grupper. 

 På Bad & Gym har fler äldre börjat komma tillbaka. 

 Zonen har ökat sitt besöksantal till ungefär normal nivå. 

 En ny e-tjänst för att ansöka om allmänna föreningsbidrag öppnas 1 november. 
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§ 60 Ärendenr KOF 2020/84 

Ny biblioteksplan 2020-2024 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna biblioteksplan 2020-2024. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2018:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Vetlanda kommun har haft en tidigare biblioteksplan för 2015-2019. 
Planen har utvärderats och en ny biblioteksplan för 2020-2024 har tagits fram. I planen 
beskrivs kortfattat hur verksamheten fungerar i nuläget, vilka mål som finns och strategier för 
att nå målen. 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan 2020-2024. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna biblioteksplan 2020-2024. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige
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§ 61 Ärendenr KOF 2020/85 

Intern kontrollplan 2021, kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut 
Intern kontrollplan 2021 för kultur- och fritidsförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på intern kontrollplan 2021 för kultur- och fritidsförvaltningen är upprättad och 
föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2021 för kultur- och fritidsförvaltningen godkänns. 
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§ 62 Ärendenr KOF 2020/87 

Investeringar friluftsmiljöer 

Beslut 
Budgeten för friluftsinvesteringar fördelas enligt förvaltningens förslag med det tillägget att 
pengarna till lekplatserna förbinds gälla lekplatser i mindre tätorter/landsbygden. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att fördela investeringar i friluftsmiljöer (bad, 
lekplatser, idrottsanläggningar, med mera) i tekniska nämndens budget. För 2021 finns 1 000 
tkr att fördela för nya projekt. 

1 000 tkr överförs dessutom från 2020 till 2021 och avser investeringar i samband med 
skateparksbygget, som inte kom igång under 2020 men ska genomföras 2021. 154 000 kronor 
överförs för investering i nytt staket runt gräsfotbollsplan på Tjustkulle som inte genomfördes 
2020 på grund av att Diggiloo flyttades till 2021. 

Förvaltningen föreslår att investeringsmedlen för 2021 fördelas så här: 

Badbryggor, reinvestering      150 tkr  

Grillplatser, upprustning och tillgängliggörande för funktionshindrade 150 tkr 

Förbättringar Forngården (el, handikapptoalett/toalett vid scen)  300 tkr 

Lekplatser, reinvesteringar      200 tkr  

Oförutsett        200 tkr 

Beslutsunderlag 
Samråd har skett mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret. 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF) föreslår att pengarna till lekplatser förbinds att gälla lekplatser i 
mindre tätorter/landsbygden.  

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret
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§ 63 Ärendenr KOF 2020/81 

Samråd för detaljplan Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16, 
Holsbybrunn, Vetlanda kommun 

Beslut 
Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 tillstyrks. 

Ärendebeskrivning 
Ett planförslag har upprättats med syftet att pröva möjligheten för utökad byggrätt för 
fastigheterna Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 i Holsbybrunn, som ägs av Conform Collection AB. 

Beslutsunderlag 
Bilagt material framtaget av planarkitekt Emma Isaksson. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 tillstyrks. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret
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§ 64 Ärendenr KOF 2020/64 

Begäran om höjning av taxa, Vetlanda Arena 

Beslut 
Hyrorna i idrottsanläggningar höjs med fem procent från halvårsskiftet 2021. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Arena AB har begärt att få höja sina hyror med 10 procent fortast möjligt. Bolaget 
har tappat kunder under pandemin och har en ansträngd ekonomi. Bolaget påpekar att 
hyrorna inte höjts sedan halvårsskiftet 2015. 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag är skrivelsen från Vetlanda Arena AB, redovisning av hyresbelopp för 2019 för 
sju stora ungdomsföreningar samt enkätsvar från dessa föreningar. 

Förslag till beslut 
Hyrorna i idrottsanläggningar höjs med 7,5 procent från halvårsskiftet 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ärendet hänskjuts till nämndens oktobermöte för beslut. 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF) yrkar att hyrorna i idrottsanläggningarna höjs med fem procent 
från halvårsskiftet 2021. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Maria Forsberg Brihalls förslag, vilket han finner nämnden 
beslutar bifalla. 

Beslutet skickas till 
Vetlanda Arena AB
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§ 65 Ärendenr KOF 2020/86 

Forngårdens framtid 

Beslut 
Förvaltningen ger föreningar och företag, i nämnd ordning, möjlighet att driva Forngårdens 
sommarservering 2021. Om ingen förening eller företag går att hitta driver Vetlanda kommun 
den vidare i egen regi, som sysselsättningsprojekt och mötesplatsprojekt. 

Ärendebeskrivning 
Forngårdens sommarservering drevs under ett 30-tal år i föreningsregi, först av Vetlanda 
Pingstförsamling och därefter av Svenska kyrkan, Vetlanda församling. När det inte gick att få 
tag på en intresserad förening togs verksamheten över av funktionshinderomsorgen under tre 
år, som ett sysselsättningsprojekt. När funktionshinderomsorgen i år inte längre hade 
ekonomi att driva verksamheten tog kultur- och fritidsförvaltningen över ansvaret. Under 
2020 drevs verksamheten i förvaltningens regi, med hjälp av ungdomspraktikanter och 
ferieanställda, finansierade av statsbidrag, samt av företaget Cayenn (Peter och Annelie 
Hedström), vars tjänster förvaltningen köpte. 

Under makarna Hedströms ledning utvecklades Forngården som mötesplats med ett breddat 
utbud av såväl sortiment som program. Försäljningen ökade från 221 000 kronor 2019 till 
drygt 275 000 2020, trots ett relativt skralt väder. 

Under sommaren nåddes kultur-och fritidsnämnden av kritik mot att Vetlanda kommun drev 
en sommarservering i konkurrens med de företagsdrivna konditorierna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förvaltningen ger föreningar och företag, i nämnd ordning, möjlighet att driva Forngårdens 
sommarservering 2021. Om ingen förening eller företag går att hitta driver Vetlanda kommun 
den vidare i egen regi, som sysselsättningsprojekt och mötesplatsprojekt. 
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§ 66 Ärendenr KOF 2020/70 

Ljud i Borohallen 

Beslut 
Ärendet återremitteras. Förvaltningschefen får i uppdrag att kontrollerar med 
upphandlingsavdelningen om en omvänd upphandling kan göras, det vill säga summan 
specificeras och vi tar in uppgift på vad vi kan få den angivna summan. 

Ärendebeskrivning 
Ljudanläggningen i Borohallen är sedan 80-talet och idag sliten. Flera högtalare bedöms vara 
spräckta och ett slutsteg är trasigt. Boro/VHC har önskat få anläggningen utbytt mot en nya. 

Carl Odelberg, Anders Svensson och Sebastian Delholt från Boro/VHC medverkar. Vi får en 
presentation av föreningens verksamhet samt en demonstration av hur ljudet fungerar i 
Borohallen idag. 

Beslutsunderlag 
Skiss över hur en ny anläggning kan utformas och uppgifter om exempelanläggning (Vinalm 
Ljud & Teknik), analys av befintlig anläggning (Vinalm Ljud & Teknik). 

Förslag till beslut 
Borohallens ljudanläggning renoveras genom att de delar som inte fungerar alternativt är 
slitna byts ut.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ärendet hänskjuts till nämndens oktobermöte för beslut. 

Yrkanden 
Robin Wallén Nilsson (M) yrkar att ärendet återremitteras. Förvaltningschefen får i uppdrag 
att kontrollerar med upphandlingsavdelningen om en omvänd upphandling kan göras, det vill 
säga summan specificeras och vi tar in uppgift på vad vi kan få den angivna summan. 
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§ 67  

Årets sista möte 
Kultur- och fritidsnämndens möte den 15 december äger rum i Björköby. 
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§ 68 Ärendenr KOF 2020/65 

Program för barn och ungas utemiljöer (Lekplatsutredning) 

Beslut 
Ärendet återremitteras så att det kan diskuteras i partigrupperna. Förvaltningschefen får i 
uppdrag att utreda konsekvenserna för landsbygd/mindre tätorters lekplatser. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har gemensamt tagit fram Program för 
barns och ungas utemiljöer. Programmet ska ge en god vägledning för det fortsatta 
beslutsfattandet om lekplatser, naturlekplatser och andra offentliga miljöer som utformas för 
att vara attraktiva mötesplatser för barn och unga. 

Beslutsunderlag 
Program för barns och ungas utemiljöer 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. Ärendet återkommer vid kultur- och fritidsnämnden i 
oktober 2020. 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF) och Petra Brannestam (VF) yrkar att ärendet återremitteras så att 
det kan diskuteras i partigrupperna. Föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda 
konsekvenserna för landsbygd/mindre tätorters lekplatser. 

Robin Wallén Nilsson (M), Gun-Britt Sigfridsson (KD) och Arne Larsson (SD) tillstyrker Maria 
Forsberg Brihalls och Petra Brannestams förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret
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