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§ 75 Ärendenr KOF 2022/37 

Diskussion kring nysvenskars integration i föreningslivet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Vid kultur- och fritidsnämndens möte den 26 april 2022, § 40 föreslog Erik Hjärtfors (C) att 
nämnden diskuterar hur vi kan integrera nysvenskar i föreningslivet. Ärendet beslutades 
återkomma vid septembermötet inom ramen för projektet Bästa platsen. 

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. 

Vid nämndens sammanträde medverkar Anders Dahlén som är anställd som projektledare för 
projektet ”Vetlanda – Bästa platsen för barn och unga att växa upp, leva och bo på”. Bästa 
platsen är en länsgemensam satsning.  

Syftet med projektet är att förbättra barn och ungas hälsa i Vetlanda och att öka andelen barn 
som avslutar grundskolan med godkända betyg. 

Verksamheter som möter barn och unga ska  

• öka sin förmåga att tidigt upptäcka barn och unga som riskerar sämre fysisk hälsa, psykisk 
hälsa eller riskerar att inte nå skolans mål 

• öka förmågan att samverka med olika samhällsaktörer, civilsamhälle kring barn och unga 
• öka sin förmåga att samverka med barnen och deras familjer 

Bakgrunden är  

• Sveriges demografiska utveckling och växande skillnader i hälsa mellan olika grupper.  
• Strategi för hälsa ”En god och jämlik hälsa” med åtta målområden. 
• Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 2016-25 
• Ny socialtjänstlag på gång med fokus på tidigare insatser 
• TIS – tidiga och samordnade insatser (Skolverket och Socialstyrelsen 2019-23). En 

nationell satsning som pågått ett tag. 
• I kommunens ledningsgrupp (KLG) är Bästa platsen ett av fyra 

fokusområden/utvecklingsområden som man jobbar med 
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§ 75 Ärendenr KOF 2022/37 

Målen är: 

• Andelen nya med behörighet till gymnasiet (yrkesprogram) ska öka med minst 2 
procentenheter per år 

• Andelen killar och tjejer i åk 9 som har två eller flera psykiska eller somatiska besvär mer 
än en gång i veckan senaste sex månaderna ska minska med 2 procentenheter per år 

• När det gäller fysisk hälsa ska andelen killar och tjejer i åk 9 som tränar minst 30 minuter 
2-3 gånger i veckan eller oftare öka med minst 2 procentenheter per år. 
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§ 76  

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Redovisning intern kontroll 2021 - kultur- och fritidsnämnden 
Beslut KS § 112/2022 
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§ 77 Ärendenr KOF 2022/14 

Synpunkt Vetlanda, redovisning 1-31 augusti 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

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

För perioden 1-31 augusti 2022 redovisas sju synpunkter. 

 
 

6



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-20

§ 78   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Delårsbokslutet har arbetats med 

• Fornlämningarna i Ädelfors har tittats på tillsammans med länsstyrelsen 

• Medarbetarsamtal pågår 

• Genomgång av VetlandaFesten 2022 och planering inför nästa år 

• Möte med Skede IF om elljusspårsfråga 

• Musikcaféserien startat med Viktoria Tolstoy – 150 personer i publiken 

• Författarkväll – Malou von Sivers har ägt rum, cirka 100 personer kom 

• Profiler berättar – Patrick Ljunggren 

• Träff med Karlstorps kommundelsråd om landsbygdsbidrag 

• Hösten aktiviteter igång på allvar på Bad & Gym 

• Ledningsgruppsheldag – prat om barnkonventionen, Bästa platsen och digital mognad  

• Föredrag om Bilderbokens möjligheter kommer att genomföras på bokmässan i Göteborg 
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§ 79 Ärendenr KOF 2022/54 

Redovisning Forngårdens servering sommaren 2022 

Beslut 
Redovisning noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Under 2021 och 2022 har Holsby SK anlitats som entreprenör för driften av Forngårdens 
sommarservering. 

Förvaltningschef Stewe Jonsson uppger att sommaren 2022 har 2 000 våfflor gräddats och 
2 300 personer spelat minigolf i Forngården. Omsättningen 2022 för Holsby SK blev 280 000 
kronor. Föreningen uppger att sommaren varit bra med en hel del besökare. Diverse 
trivselaktiviteter har genomförts.  

Beslutet skickas till 
Holsby SK 
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§ 80  

Redovisning VetlandaFesten 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson ger en redovisning av årets VetlandaFesten som ägde rum 
den 27-28 maj. Festen var väldigt välbesökt båda dagarna och uppskattades av besökarna. 
Evenemanget blev 150 tkr dyrare än planerat. 

 
 

9



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-20

§ 81 Ärendenr KOF 2021/97 

Redovisning Diggiloo 2022 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Vetlandas 100-årsjubileum 2020 köptes produktionen Diggiloo in, men på 
grund av pandemin fick det flyttas fram och genomfördes den 6 juli i år. Uppskattningsvis 
deltog 5 100 personer, vilket gav en vinst på 300 000 kronor. 

Flera av kommunens verksamheter, föreningar m.m. ställde upp vid genomförandet och 
gjorde ett mycket bra arbete. Vi har enbart fått positiva kommentarer från besökare och 
produktionen av Diggiloo var mycket nöjda med vårt arbete.  
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§ 82 Ärendenr KOF 2022/51 

Uppföljning av träff med bilburna ungdomar (a-traktorer) 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson och Arne Larsson (SD) har haft ett uppföljningsmöte med 
ordföranden i Rally & Racing Club. 

Föreningen jobbar fortsatt med att få till någon permanent verksamhet för bilburna ungdomar 
(a-traktorförare).  

I oktober kommer en träff att anordnas med a-traktorförarna och personal på 
Njudungsgymnasiets fordonsprogram. 

Möjlighet finns för förarna att använda Rally och Racings klubbstuga. Inom a-traktorförarna 
finns 4-5 grupperingar som alla är representerade i en samarbetsgrupp inom Rally & Racing. 
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§ 83 Ärendenr KOF 2022/61 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 

Beslut 
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen ger en redovisning av delårsbokslutet per den 31 augusti 2022 som 
enligt prognosen visar ett plusresultat på 305 tkr. 

Verksamhetsberättelsen och kommentarerna till kommunfullmäktiges mål redovisas också. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2022, kultur- och fritidsförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag 
Redovisning av delårsbokslutet per den 31 augusti 2022 sker vid nämnden sammanträde. 
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§ 84  

Ersättning för medverkan vid samverkansdag om Bästa platsen  
30 september 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare beviljas arvode vid deltagande av 
samverkansdag om Bästa platsen den 30 september 2022 på Ädelfors folkhögskola 

Ärendebeskrivning 
Verksamheter inom socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen bjuds in till en samverkansdag den 30 september på Ädelfors folkhögskola. 
Temat är ”Vetlanda – bästa platsen för barn och unga att växa upp, leva och bo på! Hur 
stödjer vi barn och unga att fullfölja sin skolgång?” 

Yrkanden 
Erik Hjärtfors (C) yrkar att ledamöter och ersättare beviljas arvode vid deltagande av 
samverkansdag om Bästa platsen den 30 september 2022 på Ädelfors folkhögskola. 
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