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Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-15

Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid Hydro Arena, Tjustkulle, kl. 15.00 till 17.25 

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

Tjänstgörande ersättare Arne Larsson (SD) 

Övriga deltagare Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef 
Klas-Peter Ljunggren, VD Hydro Arena (§ 94) 

Utses att justera Agneta Lindberg 

Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-11-25 

Sekreterare 

 

Paragrafer 94-99 

Ordförande 

Anneli Bergström 

 

Justeringsperson 

Erik Hjärtfors 

 

Underskrifter 

 Agneta Lindberg  

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-11-25 

Datum när anslaget tas bort: 2022-12-16 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 94  

Information från Hydro Arena 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
VD:n för Hydro Arena, Klas-Peter Ljunggren, medverkar och berättar om vilken verksamhet 
som bedrivs på arenan.  

Är positivt att de olika föreningarna har ett bra samarbete. Flera investeringar har gjort, 
mycket tack vare bidrag som sökts. 

Det ekonomiska läget är för närvarande stabilt, men bolaget har haft möte med kommunen 
som släppt på amorteringskravet för bolaget. Oro finns även för elkostnaderna framöver. 
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§ 95 Ärendenr KOF 2022/32 

Delegationsärenden 2022, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsärenden föreligger i bilaga. 
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§ 96 Ärendenr KOF 2022/14 

Synpunkt Vetlanda, redovisning 1-31 oktober 2022 

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 oktober 2022 redovisas två synpunkter. 
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§ 97   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Representanter från Vetlanda Arena AB har träffats om ekonomin 

• Ytterligare möten om eventuellt ny sporthall har hållits 

• Nu kan de hallar som vi hyr ut bokas digitalt 

• E-tjänsten för att anmäla sig till VetlandaFesten 2023 har öppnats 

• Sponsorer till VetlandaFesten 2023 har kontaktats 

• Musikcaféet har haft sin sista spelning för året 

• Höstfestival har genomförts på två platser i kommunen 

• En första planeringsträff har ägt rum inför uppförandet av ett körverk ur Eddan med 
folkmusiker i augusti 2023, plats Forngården 

• Hösten 2023 blir Vetlanda värd för koreografitävlingen Skapa Dans för åldrarna 14-22 år. 
Möten hålls med Region Jönköpings län, kulturutveckling 

• Under höstlovet har Bad & Gym genomfört lovsimskola i samarbete med skolorna i 
kommunen för de elever som behöver extra hjälp med sin simning för att nå upp till 
målen 

• Förvaltningens verksamheter har haft diverse lovaktiviteter under höstlovet 

• Den nya utebastun på takterrassen i Vetlanda badhus är besiktigad och klar 

• Biblioteket har under en tid haft väktare på plats under några timmar på eftermiddagen 
på grund av stökiga ungdomar. Personal från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och vår egen verksamhet samarbetar för att få det lugnare 

• Vattenverket har inlett ett samarbete med Fackelbärarna 
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§ 98 Ärendenr KOF 2022/51 

Rapportering - Träff för bilburna ungdomar (a-traktorer) 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef och ordförande Erik Hjärtfors (C) informerar från 
senaste mötet med bilburna ungdomar. 

Mötet ägde rum i fordonsprogrammets lokaler på Njudungsgymnasiet och deltog gjorde, 
förutom Stewe och Erik, personal från gymnasiet och representanter från Vetlanda Rally & 
Racing. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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§ 99 Ärendenr KOF 2022/69 

Sammanträdestider 2023 

Beslut 
Förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet 2023 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet föreslås enligt nedan: 

Arbetsutskottet Kultur- och fritidsnämnden 

- 24 januari 
6 februari 21 februari 
6 mars 21 mars 
3 april 18 april 
2 maj 23 maj 
29 maj 13 juni 
7 augusti 22 augusti 
4 september 19 september 
2 oktober 17 oktober 
30 oktober 14 november 
27 november 12 december 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet 2023 
godkänns. 

Beslutet skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
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