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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Kultur- och fritidsnämnden 
Plats och tid Via teams, kl. 15.00 till 17.25 

Beslutande Sören Eriksson (S) 
Agneta Lindberg (S) 
Erik Hjärtfors (C), ordförande 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) 
Maria Forsberg Brihall (VF) 
Petra Brannestam (VF) 

Tjänstgörande ersättare: Arne Larsson (SD) 

Övriga deltagare Jonas Sköld, badhuschef, § 24 
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef 
Anneli Bergström, förvaltningssekreterare 

Utses att justera Maria Forsberg Brihall 

Justeringens plats och Kultur- och fritidsförvaltningen 2021-03-30 
tid 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 24-37 
Anneli Bergström 

Ordförande 
Erik Hjärtfors 

Justeringsperson 
Maria Forsberg Brihall 

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

Anslaget: 2021-03-31 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2021-04-21 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Föredragningslista 
§ 24 Verksamhetsinformation 3 

§ 25 Information om förvaltningens verksamhet 4 

§ 26 Synpunkt Vetlanda 2021, redovisning 2021/9 5 

§ 27 Servicemätning via telefon och e-post januari 2021 2021/24 6 

§ 28 KKiK 2020 (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2021/28 7 

§ 29 Lokala vandringsleder 2021/31 8 - 9 

§ 30 Budget Kultur o Fritid 2022 2021/17 10 -
11 

§ 31 Ansökan om bidrag - Lf 306 Fridsam av IOGT-NTO 2021/2 12 

§ 32 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens 2021/21 13 
arbetsutskott 2021-2022 

§ 33 Xrundan 2021/26 14 

§ 34 Ansökan om bidrag - Skede IF (elljusspår) 2021/27 15 

§ 35 Uppvaktningar 2021/25 16 

§ 36 Förändring av bidragsregler 2021/30 17 

§ 37 Forngårdens drift 2021 2021/1 18 

Just sign Utdragsbestyrkan 



 

   

 

 
    

 
          

            

              
          

            
           

              
               

 

          
              

    

           

             

         

             
             

        

 

§ 24 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Under våren kommer kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter att presenteras vid 
nämndens sammanträden. Vid dagens möte är det Bad & Gyms tur. 

Badhuschef Jonas Sköld berättar om Bad & Gyms verksamhet under ett normalår. I Vetlanda 
kommun finns två badhus - Vetlanda badhus och Myresjö simhall. 

Vetlanda Badhus byggdes 1954 och har en 16-metersbassäng, gym och relaxavdelning. 2003 
byggdes en rehabbassäng som håller 34 grader och med justerbar botten. 

och en barnbassäng. Simhallen i Myresjö är mer anpassad för barnfamiljer. Även här finns ett 
gym. 

Gruppaktiviteter arrangeras på båda ställena. Viss pt-verksamhet erbjuds. Diverse olika 
aktiviteter arrangeras och Bad & Gym medverkar och visar upp sig vid större arrangemang 
som anordnas i kommunen. 

Utomhussimskola kommer i år att erbjudas på 9 platser i kommunen. 

På Bad & Gym finns 15 anställda, 14 badmästare och 1 fastighetsskötare. 

Under ett normalår har badhusen cirka 80 000 besökare. 

Båda badhusen har stora renoveringsbehov och tekniska kontoret har bedömt att de under 
den kommande 10 årsperioden behöver renoveras för cirka 50 mnkr. Tekniska kontoret och 
kultur- och fritidsförvaltningen har träffats angående badhusens framtid. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Myresjö simhall stod klar 1975 och har en 25-metersbassäng, en mindre bassäng för nybörjare 
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

§ 25 

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

 Tjänstemannamöten har hållits med tekniska kontoret om badhusens framtid 

 Biblioteksutredningens projektanställde kommer att sluta till sommaren 

 Valborgsmässofirandet, som i år kommer att ske digitalt i samarbete med Björkö 
hembygdsföreningen, planeras 

 Planering av nationaldagsfirandet som även i år kommer att sändas digitalt 

 I ett samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen planeras för inspelning av en 
vårkonsert med musikskolan 

 Regelbundna möten om restriktioner med anledning av Covid-19 äger rum 

 Möte med markägare vid Ädelfors guldgruva där det diskuterats hur vi kan bevara och 
marknadsföra detta område. En kulturmiljöområdesutredning håller på att tas fram 

 Möte har hållits med cykelentusiaster från Vetlanda om möjlighet att anordna cykelspår 
vid elljusspåret i Norrgårdsområdet. 

 Smålandsleden kommer i fortsättningen att besiktigas av personal på tekniska kontoret. 
Föreningar som idag sköter spåren kommer i fortsättningen att ansvara för att skyltarna 
är målade 

 En utredning har startat som ska se över möjligheten att samverka mellan länets 
bibliotek. 

 Lönesamtal har ägt rum med alla anställda 

 Möten har genomförts om skötsel av lekplatser utanför tätorten 

 Arbetet med att införa Hälsocenter fortsätter. Ansökningstiden för hälsocoach går ut 
inom kort 

 Planeringen av bilderbokens möjligheter fortsätter 

 Till tjänsten som museipedagog har cirka 50 ansökningar kommit in 

 Har börjat titta på möjligheten att digitalisera bokning av idrottshallar 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 26 

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 januari-15 februari 2021 redovisas tre synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/9 
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§ 27 

Servicemätning via telefon och e-post januari 2021 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
En rapport från servicemätning av telefoni och e-post presenteras. Mätningen genomfördes i 
huvudsak under vecka 40 till och med 45 2020. Syftet med undersökningen är att se sin egen 
utveckling och att jämföra kommunens service med likvärdiga kommuner. 

Beslutsunderlag 
Servicemätning via telefon och e-post, Vetlanda januari 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/24 
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

§ 28 Ärendenr KOF 2021/28 

KKiK 2020 (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) för 2020 presenteras. 

Detta är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar cirka 260 kommuner. 
Rapporten visar resultat för varje nyckeltal där Vetlanda kommun själva rapporterar in data 
eller så hämtas data från nationella databaser. Resultat tas årligen fram och jämförs för att 
utveckla styrningen och kvaliteten på tjänsterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), Kommunspecifik rapport 2020, Vetlanda kommun. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 29 

Lokala vandringsleder 

Beslut 

summa om 75 000 kronor att fördela som bidrag till föreningar som under Friluftslivets år 
anlägger en lokal ortsnära vandringsled. Bidragen fördelas av nämnden efter ansökan och likt 

erhålla mer än 40 000 kronor i bidrag. 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden lyfter frågan om vilka möjligheter som finns för att stötta föreningar som vill 

naturen är en viktig del i detta. 2021 har utsetts till Friluftslivets år och att vistas utomhus är 
särskilt viktigt nu under pandemin Covid-19. 
Förvaltningschefen redogör för vilka vandringsleder som finns idag i kommunen och hur de 
sköts. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har föreslagit att nämnden begär tilläggsbudget 
från kommunfullmäktige om 75 000 kronor och att förvaltningen formulerar en idé om hur 
fördelning av dessa bidragsmedel ska gå till. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
För att stötta föreningar som vill anordna vandringsleder i kommunen äskas 75 tkr hos 
kommunfullmäktige. 

Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att till nämndens sammanträde i mars 2021 ta fram ett 
koncept på vilka möjligheter som finns att anordna vandringsleder och hur pengarna ska 
fördelas. 

Kultur- och fritidschefens förslag är att kultur- och fritidsnämnden ansöker hos 
kommunfullmäktige om tilläggsbudget för 2021 till en summa om 75 000 kronor att fördela 
som bidrag till föreningar som under Friluftslivets år anlägger en lokal ortsnära vandringsled. 
Bidragen fördelas av nämnden efter ansökan och likt övriga investeringsbidrag i förhållande 
till totalkostnaden. Ingen enskild vandringsled kan dock erhålla mer än 40 000 kronor i bidrag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/31 

Kultur- och fritidsnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om tilläggsbudget för 2021 till en 

övriga investeringsbidrag i förhållande till totalkostnaden. Ingen enskild vandringsled kan dock 

anordna vandringsleder i kommunen. Det är viktigt att främja en bättre hälsa och att vara ute i 
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§ 29 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF), Petra Brannestam (VF) och Agneta Lindberg (S) tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/31 
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§ 30 

Budget Kultur o Fritid 2022 

Beslut 

förvaltningens förslag nedan. 

Ärendebeskrivning 
Vetlanda Museum har sedan några år inlett en omfattande process för att digitalisera 
föremålssamling och konstsamling. Vetlanda museum har också bytt inriktning från vad som 
närmast kan beskrivas som en konsthall till ett kulturhistoriskt museum, och gör stora 
ansträngningar för att intressera Vetlandabor i alla åldrar för kulturarv, skapande och 

i sig rimmar illa med kommunens ambition att kunna erbjuda heltidstjänster. Det 
sammantagna läget gör att de 75-procentiga tjänsterna som antikvarie respektive curator 
(utställningsproducent) behöver utökas från 75 procent till 100 procent, för att matcha den 
mängd uppgifter som museet har att hantera. 

Vetlanda museum behöver också investeringsmedel för ett dragskåp med utsug för arbete 
med föremål som släpper ifrån sig ohälsosamma ämnen. Därtill behövs investeringsmedel för 
inredning av ett fotorum där digitalisering av alla föremål kan ske. 

Förvaltningskansliet behöver tillfälligt utökade driftsmedel för att kunna fördela 
investeringsbidrag till de föreningar som driver elljusspår och som inom kort tvingas byta till 
ledbelysning, eftersom det inte längre går att hitta reservdelar till befintliga armaturer. Totalt 
handlar det om cirka 500 armaturer som behöver bytas till en uppskattad kostnad av 4000 
kronor per armatur. Det handlar om en investeringskostnad på 2 miljoner kronor, och vid ett 
bidrag på 50 procent handlar det om 1 miljon kronor som behöver fördelas. 

2022 eftersom motsvarande summa varit en engångsförstärkning för investeringsbidrag till 
Vetlanda Skateförening. Summan har två gånger extra landat i nämndens driftsbudget, vilket 
gjort att den fått skickas tillbaka som en del av nämndens överskott i bokslutet för såväl 2020 
som 2019. 

Bad & Gym har under många år haft en badtunna på taket till badhuset i Vetlanda. Denna är 
en del av den uppskattade relaxavdelning som fyller en viktig funktion för inte minst en äldre 
kundkrets. Badtunnan är trasig och måste plockas bort. Önsk möjlighet att delta i beslutet. 
emålet är att kunna ersätta den vedeldade tunnan med ett lättskött spa. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2021, § 20 återremitterades 
ärendet så att kultur- och fritidsnämndens nyss tillträdda ordförande skulle ha möjlighet att 
delta i beslutet. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/17 

Kultur- och fritidsnämnden äskar investeringsmedel och utökad driftsbudget inför 2022, enligt 

delaktighet i den lokala demokratiprocessen. På museet finns endast en tjänst på heltid, vilket 

Det totala anslaget för föreningsbidrag ska för övrigt sänkas med 500 000 kronor från och med 
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Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/17 

Kultur- och fritidsnämnden äskar investeringsmedel och utökad driftsbudget inför 2022, enligt 
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§ 30 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

förvaltningens förslag nedan. 

Just sign 



 

     

         

 
              

        

              
       

 
            

            
        

               
 

            
                  

 

            

    
              

        

              
       

 
           

   
     

§ 31 

Ansökan om bidrag - Lf 306 Fridsam av IOGT-NTO 

Beslut 

med hänvisning till kommunstyrelsens extra bidragsmiljon till föreningslivet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen begär hos kommunstyrelsen att få vara delaktiga i att ta fram 
fördelningsmodell för den extra bidragsmiljonen till föreningslivet. 

Ärendebeskrivning 
Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO ansöker om ytterligare bidrag på grund av 
minskade intäkter i samband med pandemin. Några aktiviteter har inte genomförts under 
2020 och lokalen har inte varit uthyrd. 

När förening sammanställt bokslutet för 2020 visar det på en nettokostnad på minus 47 547 
kronor. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden den 23 februari 2021, § 16 återremitteras 

pandemin. 

Kommunstyrelsen har föreslagit ett extra bidrag på en miljon kronor till föreningslivet. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

med hänvisning till kommunstyrelsens extra bidragsmiljon till föreningslivet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen begär hos kommunstyrelsen att få vara delaktiga i att ta fram 
fördelningsmodell för den extra bidragsmiljonen till föreningslivet. 

Yrkanden 
Maria Forsberg Brihall (VF) och Petra Brannestam (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO 
kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/2 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Lf 306 Fridsam av IOGT-NTO:s begäran om bidrag 

ärendet för att se över hur nämnden ska ställa sig till föreningar som behöver stöd på grund av 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Lf 306 Fridsam av IOGT-NTO:s begäran om bidrag 

12



 

     

        
 

 
            

          

 
             

            
      

    
            

          

 

§ 32 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
2021-2022 

Beslut 

Sören Eriksson (S) och Robin Wallén Nilsson (M) som ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2021, § 10 beslutades om 
ledamöter till nämndens arbetsutskott för perioden t.o.m. 2022-12-31. Val av ersättare i 
arbetsutskottet hänsköts till mars månads sammanträde. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Sören Eriksson (S) och Robin Wallén Nilsson (M) som ersättare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/21 

Inga ersättare väljs till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Därmed avslås yrkandena på 

Inga ersättare väljs till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Därmed avslås yrkandena på 
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§ 33 

Xrundan 

Beslut 
Xrundan införs på tre ställen i Vetlanda kommun under 2021 – Kvillsfors och Landsbro 
tillsammans med centralorten. 

Ärendebeskrivning 
Den digitala tipsrundan Xrundan lanserades 2017 och finns nu i 18 kommuner. Med hjälp av 
mobiltelefon och app kan barn och vuxna gå nya tipsrundor varje vecka under året, utan 
deltagarkostnad. Det är 15 frågor per quiz och dessa läggs ut längs en bana i form av skyltar 
med QR-koder. 

Kostnaden initialt för tre rundor är 38 510 kronor. Nästkommande år kostar rundorna 12 000 
kronor. 

Kultur- och fritidsnämnden väljer två orter, utöver Vetlanda centralort, för etablering av 

är aktuella. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Xrundan införs på tre ställen i Vetlanda kommun under 2021 – Kvillsfors och Landsbro 
tillsammans med centralorten. 

Yrkanden 
Agneta Lindberg (S) och Arne Larsson (SD) tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/26 

Xrundan. Följande större orter i kommunen - Ekenässjön, Holsbybrunn, Kvillsfors och Landsbro 
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§ 34 

Ansökan om bidrag - Skede IF (elljusspår) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Skede IF:s begäran om utökade bidrag med 
hänvisning till kommunstyrelsens extra bidragsmiljon till föreningslivet. Nämnden beslutar 

reellt värde sedan förra höjningen och redovisa förslag på olika nivåökningar. Utredningen 
överlämnas till nämnden inför novembermötet så att ett eventuellt beslut om en 
bidragshöjning kan ske inför processen med 2023 års budget. 

Ärendebeskrivning 
Skede IF driver ett elljusspår i Skede. Driftskostnaderna (ideella arbetstimmar ej prissatta och 

bidraget höjt så det täcker kostnaderna. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Skede IF:s begäran om utökade bidrag med 
hänvisning till kommunstyrelsens extra bidragsmiljon till föreningslivet. Nämnden beslutar 

reellt värde sedan förra höjningen och redovisa förslag på olika nivåökningar. Utredningen 
överlämnas till nämnden inför novembermötet så att ett eventuellt beslut om en 
bidragshöjning kan ske inför processen med 2023 års budget. 

Beslutet skickas till 
Skede IF 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/27 

också att ge förvaltningen i uppdrag att utreda i vilken utsträckning föreningsbidragen sjunkit i 

inräknade) och föreningsbidraget ger en nettokostnad på 11 550 kronor. Föreningen önskar få 

också att ge förvaltningen i uppdrag att utreda i vilken utsträckning föreningsbidragen sjunkit i 
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§ 35 

Uppvaktningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås se över Riktlinje vid uppvaktning av förening, företag och 
organisationer m.m. så att även medaljörer vid VM, EM och NM uppmärksammas. 
Uppvaktning sker i samband med nationaldagsfirandet 6 juni. Uppvaktning av VM-, EM- och 
NM-medaljörer börjar gälla fr.o.m. 7 juni 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen tog 2015 beslut om Riktlinje vid uppvaktningar av förening, företag och 
organisationer m.m. Riktlinjen har sedan reviderats vid behov. 

Ordföranden lyfter frågan om hur vi uppvaktar VM-medaljörer. 
Konstateras att det i riktlinjen inte finns med något om hur vi uppvaktar de som tagit medalj i 
VM, EM och NM. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås se över Riktlinje vid uppvaktning av förening, företag och 
organisationer m.m. så att även medaljörer vid VM, EM och NM uppmärksammas. 
Uppvaktning sker i samband med nationaldagsfirandet 6 juni. Uppvaktning av VM-, EM- och 
NM-medaljörer börjar gälla fr.o.m. 7 juni 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/25 
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§ 36 

Förändring av bidragsregler 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda en förändring av reglerna kring 
föreningsbidrag. Utredningen ska belysa dels ett procentuellt maxtak för bidrag till föreningar 
som beviljats investeringsbidrag, dels en omläggning av redovisningsperiod för de allmänna 
föreningsbidragen. Utredningen ska redovisas senast vid april månads sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
I takt med att antalet möjligheter att få bidrag till investeringar har ökat, har också 
möjligheten för en förening att få full kostnadstäckning för investeringarna ökat. Om ett 
maxtak införs innebär det att kommunens bidragsdel kan sänkas om övriga bidragsformer 
ökat, vilket ger kommunen möjlighet att ge bidrag till fler föreningar. 

nämnden tar beslut om och betalar ut under 2021 bygger på verksamhet som drevs under 
2019. Med den nya e-tjänsten tar kommunens hantering mindre tid, och det skulle vara 
möjligt att hantera det närmast föregående året i inledningen av det innevarande. Genom en 
sådan förändring kommer bidraget att svara bättre mot den situation som föreningen 
befinner sig i för tillfället. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda en förändring av reglerna kring 
föreningsbidrag. Utredningen ska belysa dels ett procentuellt maxtak för bidrag till föreningar 
som beviljats investeringsbidrag, dels en omläggning av redovisningsperiod för de allmänna 
föreningsbidragen. Utredningen ska redovisas senast vid april månads sammanträde. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/30 

Sedan många år har de allmänna föreningsbidragen haft en eftersläpning på ett år. Bidrag som 
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§ 37 

Forngårdens drift 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att inom given budgetram driva Forngårdens 

krävs för att säkerställa driften. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med tidigare beslut om Forngårdens sommarservering har föreningslivet och 
därefter alla året-runt-drivna konditorier erbjudits att driva sommarserveringen. Ingen har 
visat intresse och för att Forngården ska kunna hållas öppen får förvaltningen driva 
verksamheten i egen regi. 

Målsättningen ska vara att med statliga bidragspengar som finansiering kunna erbjuda 
ungdomar feriepraktikplatser och att med vinsten från serveringen kunna finansiera 
arbetsledning genom anställning eller tjänsteköp från företag eller förening. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att inom given budgetram driva Forngårdens 

krävs för att säkerställa driften. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

Ärendenr KOF 2021/1 

sommarservering sommaren 2021 och köpa de tjänster eller göra de korttidsanställningar som 

sommarservering sommaren 2021 och köpa de tjänster eller göra de korttidsanställningar som 
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