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§ 104 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 september-15 oktober 2021 redovisas nio synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 105 Ärendenr KOF 2021/18 

Delegationsärenden 2021, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsärenden föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 106   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Projektet Bilderbokens möjligheter pågår för fullt och under vecka 47 besöktes 
utställningen på museet och en teater av 310 förskolebarn tillsammans med pedagoger 

• Den 27 november invigdes utställningen ”Hvetlanda hantverks- och småindustriförening, 
nuvarande Småföretagarna i Vetlanda, firar 100 år” 

• Vetlanda Museum har köpt in en paneldivan från 1890-talet. Divanen har tillverkats av en 
snickare i Skirö 

• En skrivartävling pågår där författaren Anders Sparring och illustratören Per Gustavsson 
har börjat på en berättelse om familjen Knyckertz på äventyr vid guldgruvan i Ädelfors. 
Därefter får de som är 6 år eller äldre skriva och rita fortsättningen på äventyret 

• Uppgifter till simhallsutredningen har tagits fram av Jonas på Bad&Gym. Utredningen 
beräknas vara klar i februari/mars 

• Stewe är med och tar fram ny kulturplan för regionen  

• Placering av toalett för besökare vid skateparken tittas på 

• Gruppen Trygghet Vetlanda, där Stewe ingår, har redovisat lägesbild och tagit fram 
förslag till åtgärder. Beslut kommer att tas i kommunstyrelsen i början av 2022 

• Möte med skidspårningsgruppen i Östanå/banvallen har genomförts 

• E-tjänsten för att anmäla sin medverkan på VetlandaFesten 2022 har öppnats 

• Bad&Gym arrangerar lussedoppet i Kyrkviken 

• Stewe ingår i en grupp som tittar på att ta fram en turiststrategi 

• Fritidsgården fortsätter med att ta emot mellanstadieelever. Larm och 
kameraövervakning planeras att installeras 

• Biblioteket har bland annat genomfört författarbesök, barnteatrar och bokfika. 
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§ 107   

Information om bibliotekets framtid 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschef Anette Lundgren berättar att nuvarande bibliotek invigdes 1984 och då gjorde 
kommunen en storsatsning på biblioteketet och dess inredning. Sedan dess har bibliotekets 
roll förändrats en del och nu planeras för framtidens bibliotek som bl.a. innebär: 

En gratis mötesplats för alla åldrar 
aktiviteter för alla åldrar 
stort behov av studieplatser, både för enskilda och grupper 
mycket aktiviteter för barn och unga 
att bara kunna vara där det är tyst och lugnt. 

Biblioteket har ansökt och fått pengar under tre år för att ta fram förslag på vilka funktioner 
som behövs i framtidens bibliotek, bl.a. har studiebesök genomförts på flera platser. Även nya 
arbetssätt har studerats. 

En renovering av biblioteket har funnits med i budgeten under flera år, men skjutits framåt av 
olika anledningar. 

Det är viktigt att poängtera att bibliotekets funktion handlar om demokrati. En plats där alla är 
välkomna. 

Förvaltningen skickar med en önskan om att, inom en inte allt för lång tid, få ett besked om 
bibliotekets framtid. 

 
 

6



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-12-14

§ 108 Ärendenr KOF 2021/89 

Investeringsbidrag 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Prioriterat område för investeringsbidrag under innevarande bidragsår har varit ansökningar 
som riktar sig till verksamheter för barn och unga som redan är jämlik eller som har en tydlig 
plan för att bli det. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om att bevilja 
investeringsbidrag enligt följande sammanställning: 

Investeringsbidrag, inkomna ansökningar 2021 för beslut i januari 2022. Beviljade bidrag 
betalas ut efter ekonomisk redovisning, dock senast 30 nov 2022. 

Förening Avser Kostnad 
Sökt 
belopp 

Föreslaget 
belopp 

Farstorps IK Padelbana i Nye. 500 000 50 000 50 000 

Landsbro IF Skidklubb 
Nya band till pistmaskin och 
energieffektiva konstsnöspröt. 355 000  85 000 

OK Njudung Nybyggnation av förrådslokal. 330 000  100 000 

Vetlanda 
Alliansförsamling 

Ny avloppsanläggning vid 
Flögensborg, Allianskyrkans 
sommarhem. 112 000 54 000 40 000 

Vetlanda FF 
Renovering av 
omklädningsrum/duschutrymmen. 277 000 138 000 100 000 
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§ 108 Ärendenr KOF 2021/89 

     

Vetlanda Motorsällskap 

Ombyggnad av wc till 
omklädningsrum. Nybyggnation av 
handikappläktare 165 000 115 000 50 000 

Örjansklubben/Ramkvilla IF Padelbana i Ramkvilla 680 000 204 000 50 000 
Örjansklubben/Ramkvilla IF Uppförande av utegym. 260 000 75 000  50 000 
Summa  2 679 00 636 000 525 000 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela bidrag, enligt förslaget. 
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§ 109 Ärendenr KOF 2021/90 

Offentliga framträdande under 2021 

Beslut 
Kulturföreningar som avsett att genomföra och söka bidrag för offentliga framträdanden 
under 2021 får ansöka om bidrag för framträdanden som inte kunnat genomföras till följd av 
pandemin. Detta gäller de föreningar som sökt och fått ersättning för spelningar under 
normalåret 2019. 

Ärendebeskrivning 
I Vetlanda kommuns bidragsbestämmelser för föreningslivet finns ett kulturbidrag kallat 
Framträdanden på offentlig plats. Bidragsberättigad kulturförening kan erhålla bidrag för icke 
entrébelagda/arvoderade publika framträdanden på en plats tillgänglig för alla inom Vetlanda 
kommun. Ersättning utgår med 4 000 kronor per framträdande, dock högst 12 000 kronor per 
år. Framträdandet ska pågå minst 30 minuter. 
Årets framträdanden rapporteras senast den 31 december.  

Då pandemin drabbar föreningar som tänkt genomföra offentliga framträdanden föreslås 
dessa föreningar erhålla samma ersättning som betalades ut för framträdanden genomförda 
under 2019. Motkravet är att det söker ersättning för tänkta konserter eller andra publika 
framträdanden. I de fall föreningar haft möjlighet att genomföra framträdanden, efter att 
restriktionerna ändrats under senare delen av 2021, så rapporteras dessa in som tidigare, 
innan pandemin. 

Kultursekreteraren kontaktar berörda föreningar med information om möjligheten att söka 
bidrag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kulturföreningar som avsett att genomföra och söka bidrag för offentliga framträdanden 
under 2021 får ansöka om bidrag för framträdanden som inte kunnat genomföras till följd av 
pandemin. Detta gäller de föreningar som sökt och fått ersättning för spelningar under 
normalåret 2019. 

Beslutet skickas till 
kultursekreteraren 
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§ 110 Ärendenr KOF 2021/92 

Detaljplan för Rättvisan 11 och Tjustkulle 1:2, Vetlanda 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till upprättad detaljplan. 

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-
talet och området i sig, med tingshus och kyrka som ett sammanhållet uttryck för statsmakten 
i Vetlanda stads tidiga historia, har därför ett stort kulturhistoriskt värde.  

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

Det detaljplaneförslag som tagits fram efter samråd beskriver bland annat hur nybyggnation 
av bostadshus får ske i form av flygelbyggnader, hur parkeringsplatser inryms inom 
fastigheten och hur det kulturhistoriska värdet för gamla tingshuset förstärks. 

Ärendets beslutsunderlag 
Detaljplaneförslag framtaget av tekniska kontoret. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret 
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§ 111 Ärendenr KOF 2021/95 

Skrivelse från IOGT-NTO om bidrag till samlingslokaler 

Beslut 
Ärendet tas upp på arbetsutskottet i januari. 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse har kommit in från IOGT-NTO där man önskar att kultur- och fritidsnämnden bjuder 
in till samråd och är beredda att göra en uppräkning av nuvarande årliga anslag. Det gäller att 
de ideellt drivna samlingslokalerna får finnas kvar i framtiden. 
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§ 112   

Avslutning 
Kultur- och fritidsnämnden tackar förvaltningen för ett gott samarbete under året och önskar 
alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Erik Hjärtfors tackar ledamöter och ersättare för gott samarbete och önskar alla en God Jul 
och ett Gott Nytt År! 

Gun-Britt Sigfridsson tackar ordföranden för gott samarbete och önskar honom en God Jul och 
ett Gott Nytt År! 
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