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§ 100   

Studiebesök Fackelbärarna och Holsby SK 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdet inleds med ett studiebesök hos Fackelbärarna och deras nya idrottshall 
”Brunnshallen”. Brunnshallen har en gymnastiksal, ett gym, ett klätterrum och ett 
gemensamhetsrum med kök. Hallen är lämplig för basket, badminton och volleyboll, men 
fungerar utmärkt även för andra sporter. Fackelbärarnas basketlag använder anläggningen för 
träning och hemmamatcher. 

Vi besökte även Holsby SK:s fotbollsplan ”Brunnsvallen”. Stewe gav en kort redovisning av 
anläggningen. 
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§ 101   

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Ansökan om bidrag - Hvetlanda Simsällskap 
KOF 2022/78 
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§ 102 Ärendenr KOF 2022/14 

Synpunkt Vetlanda, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna synpunkter till Vetlanda kommun som rör kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter redovisas vid varje nämndsammanträde. 

För perioden 1-30 november 2022 redovisas tre synpunkter. 
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§ 103 Ärendenr KOF 2022/79 

Investeringsbidrag 2023 

Beslut 
Förslaget lämnas vidare för beslut vid nämndens möte i februari. 

Ärendebeskrivning 
Investeringar i mötesplatser ska vara prioriterade när investeringsbidragen för 2023 fördelas. I 
brist på ansökningar till mötesplatser ska investeringar som gynnar ungdomsverksamhet 
prioriteras. 

Investeringsbidrag, ansökningar 2022 för beslut i februari 2023             

Förening Avser Kostnad 
Sökt 
belopp 

Byggnadsföreningen Folkets 
Hus och Park  

Anläggande av hundrastgård i 
anslutning till parken, mot 
Orkestervägen 91 000 45 000 

Holsby SK 
Renovering av duschutrymmen. 
Inköp av varmvattenberedare. 150 000 75 000 

Hvetlanda 
Gymnastikförening 

Inköp av landningsmattor, diverse 
redskap samt tävlingsdräkter. 110 000 55 000 

Ingaboda 
Bygdegårdsförening Byte av värmepump (jordvärme). 100 000 30 000 

Korsberga 
Hembygdssällskap 

Installation av taksäkerhet (krav) för 
sotare på Kaplagården. Elinstallation  65 000 33 000 

Lokalföreningen 306 
Fridsam av IOGT-NTO 

Målning in- och utvändigt av 
fönsterbågar samt i förekommande 
fall kittning. 80 000 40 000 

Näsby Hembygdsförening 

Installation av ny bergvärmepump 
inkl varmvattenberedare till 
sockenstugan i Näsby. 130 000 65 000 

Näshults Sockenråd 
Anläggande av minigolfbana i 
Näshult. 576 000 100 000 

Vetlanda Karateklubb 
Inköp av utrustning för bättre och 
säkrare träning. 12 000 8 000 
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§ 103                         Ärendenr KOF 2022/79  

Vetlandaortens 
Ryttarförening Inköp av högtalaranläggning. 224 000 112 000 

Årsets Bygdegårdsförening 
Byggnation av utescen för utveckling 
av föreningsverksamheten. 796 000 230 000 

 Summa 2 434 000 843 000  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förslaget lämnas vidare för beslut vid nämndens möte i februari. 
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§ 104   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Ledningsgruppen presenterar någon händelse som varit speciell under året. 

Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Fritidschefsnätverket i länet har varit på besök i Vetlanda 

• Granen dansas ut på torget den 14 januari 

• Musikcaféserien för hösten är avslutad. Nästa år firar musikcaféserien 30 år 

• E-tjänsten för att anmäla sin medverkan till VetlandaFesten är öppen och flera 
anmälningar har kommit in 

• Upphandling av teknik till VetlandaFesten pågår 

• Vissa priser på Bad & Gym kommer att höjas vid årsskiftet  

• Från och med vecka 2 kommer Bad & Gym att öppna upp för bad för barn från 12 år igen, 
men de måste, tillsammans med vårdnadshavare, skriva på ett avtal för att få bada själva 
(likt det som fritidsgården har infört). Om kunden bryter kontraktet blir de avstängda i ett 
år 

• Fritidsgården har varit delaktiga i en aktivitetsdag vid Hydro Arena. Många barn och 
föräldrar kom och provade på olika aktiviteter. 

• På Vetlanda Museum jobbar man med jullovsaktiviteter till skaparverkstaden 

• Erik Danielsson har fått i uppdrag av museet att dokumentera småföretagare i 
kommunen som sedan ska resultera i en bok  

• Museet har haft flera föreläsningar som varit uppskattade och många besökare till 
utställningen Skogen och Småföretagarna 
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§ 105 Ärendenr KOF 2022/82 

Detaljbudget 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget för 2023 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson redovisar detaljbudget för 2023. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget för 2023 godkänns. 
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§ 106 Ärendenr KOF 2022/81 

Lekplatser Ekenässjön 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bygga en ny centralt placerad lekplats i Ekenässjön, 
förstärka två av de befintliga och avveckla tre. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden har tillsammans tagit fram ett program för 
barns och ungas utemiljöer. Programmet styr framtida planering av lekplatser i Vetlanda 
kommun och en översyn av varje orts bestånd görs efter en turordning som kultur- och 
fritidsnämnden beslutat. Målsättningen är att alla tätorter ska ha väl fungerande lekplatser 
som tekniska kontoret har resurser att hålla i gott skick. 

För Ekenässjön har ett förslag presenterats för ortsborna och kommundelsrådet vid två olika 
tillfällen. Bortsett från någon enstaka synpunkt har förslaget tagits emot väl. Ortsbor har 
kunnat anmäla sig för att delta i dialoggrupper när ny lekplats ska byggas och befintliga 
lekplatser förstärkas. Förslaget bygger på att det ska finnas lekplats inom ett visst avstånd från 
barns bostad och att lekplatserna ska vara fungerande mötesplatser för såväl barn som deras 
vuxna. Förslaget är att det byggs en ny centralt placerad lekplats mellan Storgatan och 
järnvägen, att lekplatserna vid Syrénvägen/Bellisvägen och Småhusvägen/Parkgatan rustas 
upp och förstärks och att lekplatserna vid Vildrosvägen, Ekebovägen och Gavelstigen 
avvecklas. Detta innebär att lekplatser som kan beskrivas som kvarterslekplatser försvinner 
och att Ekenässjön kommer att få tre större områdeslekplatser. Utöver dessa finns också 
skolans och förskolans lekplats som tillgängliga lekplatser när verksamheten är stängd.  

Beslutsunderlag 
Ekenässjöns lekplatsinformation. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bygga en ny centralt placerad lekplats i Ekenässjön, 
förstärka två av de befintliga och avveckla tre. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 

10



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-12-13

§ 107 Ärendenr KOF 2022/80 

Trygghetsvandring 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att verksamheten med 
trygghetspatruller inte får en förlängning i sin nuvarande form under 2023. 

Ärendebeskrivning 
Utvärderingen av trygghetsvandringen som genomförts under 2022 visar att få föreningar kan 
tänka sig att fortsätta i större skala vid en eventuell förlängning av projektet. Flera föreningar 
uttrycker också att behovet inte tycks vara så stort eftersom de mött förhållandevis få 
människor under sina vandringar. 

Trygghetsvandringarna startades som en av flera trygghetsskapande åtgärder som efterlystes 
av Kommunledningsgruppen, KLG, som en följd av den stökiga situationen på i Vetlanda under 
hösten 2021. Under perioden mars-oktober har föreningslivet patrullerat med fyra platser vid 
ett antal platser i Vetlanda centralort mellan 18.00 och 21.00. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering, trygghetsvandring 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att verksamheten med 
trygghetspatruller inte får en förlängning i sin nuvarande form under 2023. 

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen 
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§ 108 Ärendenr KOF 2022/83 

Övrigt – konsekvens av förslag till ny budget för 2023 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december kommer budget för 2023 att tas 
igen. Inför detta beslut har den nya majoriteten presenterat ett nytt förslag till budget. För 
kultur- och fritidsförvaltningen föreslås att de äskanden för en museipedagog och en 
fritidsledare, som beviljades vid beslut i juni, tas bort. Båda tjänsterna har varit bemannade 
under åren med hjälp av andra bidrag. 

Museichef Åsa Stenström och fritidsgårdschef Glenh Zachrisson tar fram en konsekvensanalys 
som visar hur resultatet av det nya förslaget till budget för 2023 påverkar verksamheterna. 
Konsekvensanalyserna kommer att distribueras till berörda politiker. 
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