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§ 70

Verksamhetsredovisning 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Under året kommer kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter att presenteras vid 
nämndens sammanträden. Vid dagens möte är det fritidsgårdens tur.  

Fritidsgårdschef Glenh Zachrisson hälsar nämnden välkommen till nya fritidsgården 
Vattenverket. Vi får en guidning av de fina lokalerna och Glenh berättar om verksamheten. 

Förhoppningen är att den nya placeringen av fritidsgården ska locka fler besökare. 
Utomhusmiljön gör också att fler aktiviteter kommer att kunna genomföras. Mer samarbete 
med kommunens föreningar planeras också. 
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§ 71 Ärendenr KOF 2021/9 

Redovisning Synpunkt Vetlanda 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

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

För perioden 16 april-15 juni 2021 redovisas fem synpunkter. 

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

Delegationsärenden 2021, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsärenden föreligger i bilaga. 
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§ 73   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

 Sommarlovsaktiviteterna har genomförts 

 Serveringen i Forngården har i år Holsby SK ansvarat för  

 Pristagarceremoni kommer att genomföras den 6 oktober, planering pågår 

 Preliminärt program för Var den du är-veckan presenterades 
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§ 74 Ärendenr KOF 2021/59 

Föreningsbidragets värdeminskning 

Beslut 
Ärendet återkommer i september. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson berättar att under 2006-2021 har det i Sverige varit en 
kostnadsökning på 1,21 %. Föreningsbidragen har dock inte ökat under denna tid varför vi 
behöver se över detta. Ett förslag till beslut tas fram och behandlas vid september månads 
sammanträde. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ärendet återkommer i september. 
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§ 75 Ärendenr KOF 2021/58 

Ansökan om bidrag för hyra, Föreningen Trycket i Landsbro 

Beslut 
Föreningen Trycket i Landsbro beviljas ett bidrag på 15 000 kronor till hyra 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda eventuella riktlinjer för den här typen 
av bidrag. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Trycket i Landsbro driver fritidsgård varje fredag under höst- och vårterminen. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2018, 2019 och 2020 beviljat föreningen hyresbidrag 
på 24 000 kronor/år. På grund av Covid-19 pandemin har föreningen inte haft öppet under 
våren 2021, men hyran på 2 000 kronor/månad har betalats löpande. Föreningen ansöker nu 
om hyresbidrag för 2021. Inget träffpunktsbidrag har sökts för våren 2021. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Föreningen Trycket i Landsbro beviljas ett bidrag på 15 000 kronor till hyra 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda eventuella riktlinjer för den här typen 
av bidrag. 

Beslutet skickas till 
Föreningen Trycket i Landsbro
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§ 76 Ärendenr KOF 2021/25 

Uppvaktningar, revidering av riktlinje 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ändrar ”Riktlinje för uppvaktning av 
förening, företag och organisationer m.m.” enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
(bilaga). 

Ärendebeskrivning 
Den nuvarande riktlinjens brister uppmärksammades i samband med att Landsbro IF SK:s  
Moa Hansson tog junior-VM-guld i längdskidor vintern 2021. Enligt riktlinjen är det endast SM-
segrare som regelmässigt ska uppvaktas av kommunen. När kultur- och fritidsnämnden 
uppmärksammade kommunstyrelsen på detta fick nämnden uppdraget att ta fram ett förslag 
på revidering. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ändrar ”Riktlinje för uppvaktning av 
förening, företag och organisationer m.m.” enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
(bilaga). 

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen
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§ 77 Ärendenr KOF 2021/57 

Detaljplan för gång- och cykelbana på Stålvägen, Brogård 6:1, 
6:3, 6:4 och kv Listen, Vetlanda, Vetlanda kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget att bygga gång- och cykelbana på Stålvägen. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att förse den tungt trafikerade Stålvägen med en gång- och 
cykelväg, för att möjliggöra hållbara och säkra alternativ för den som ska ta sig till och från 
området. Förvaltningen anser att förslaget till detaljplan bör tillstyrkas. Anläggandet av en 
gång- och cykelväg påverkar inga kulturmiljövärden eller friluftsvärden negativt, tvärtom ökar 
den möjligheten att på ett säkert sätt ta sig till arbetsplatser i området till fots eller med cykel, 
vilket befrämjar hälsan. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget att bygga gång- och cykelbana på Stålvägen. 

Beslutet skickas till 
Tekniska kontoret
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§ 78 Ärendenr KOF 2021/61 

Friluftsinvestering - Ok Bävern 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 10 000 kronor till OK Bävern 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ansökte i mars hos kommunfullmäktige om 75 000 kronor i 
tilläggsbudget för 2021, pengar som ska fördelas som bidrag till de föreningar som under 
Friluftslivets år 2021 anlägger en lokal ortsnära vandringsled. Nämnden beslöt att bidragen likt 
övriga investeringsbidrag ska fördelas i förhållande till totalkostnaden. Ingen enskild 
vandringsled ska kunna erhålla mer än 40 000 kronor i bidrag. 

Äskandet om utökad budget kom att hanteras av kommunstyrelsen som i maj beslöt att 
fördela 100 000 kronor till ett ändamål som i kommunstyrelsens beslut också breddades till 
alla satsningar som kan öka det rörliga friluftslivet. Kommunstyrelsen såg sitt beslut som en 
hälsosatsning under pågående pandemi. 

Alla föreningar i Vetlanda kommun har erbjudits att ansöka om medel senast 8 juni. Fyra 
ansökningar hade då kommit in, och till dessa fördelades 90 000 kronor.  

OK Njudung beviljades 10 000 kronor i bidrag för orienteringsaktiviteten ”Veckans bana”. I 
augusti kom en ansökan om motsvarande bidrag in från OK Bävern som arrangerar veckans 
bana tillsammans med OK Njudung. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 10 000 kronor till OK Bävern 

Beslutet skickas till 
OK Bävern
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