
 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-30

Kultur- och fritidsnämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00 till 16.15 

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

Tjänstgörande ersättare Björn Rydén (M) 
Arne Larsson (SD) 

Övriga deltagare Leif Brandt (S) 
Mats Johansson (KD), revisor 
Stewe Jonsson, kultur -och fritidschef 
Anneli Bergström, förvaltningssekreterare 

Utses att justera Petra Brannestam 

Justeringens plats och 
tid 

Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-09-09 

Sekreterare 

 

Paragrafer 68-74 

Ordförande 

Anneli Bergström 

 

Justeringsperson 

Erik Hjärtfors 

 

Underskrifter 

 Petra Brannestam  

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

Datum när protokollet publiceras: 2022-09-09 

Datum när anslaget tas bort: 2022-09-30 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

 

1



 

 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-30

 

 

 

 

Föredragningslista 
§ 68 Meddelanden  3 

§ 69 Synpunkt Vetlanda 2022, redovisning 2022/14 4 

§ 70 Delegationsärenden 2022, redovisning 2022/32 5 

§ 71 Information om förvaltningens verksamhet  6 - 7 

§ 72 Information om kultur- och fritidsnämndens budget 
2023 

2022/5 8 

§ 73 Motion om juniorfullmäktige 2022/43 9 

§ 74 Övrigt  10 

 
 

2



 

Just sign Utdragsbestyrkan 

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-08-30

§ 68  

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Prognos per april 2022 
Beslut KS § 98/2022 

• Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2022-05-16 
Beslut KSAU 126/2022 

• Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt investeringsplan 2023-2027 
Beslut KF 85/22 
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§ 69 Ärendenr KOF 2022/14 

Synpunkt Vetlanda 2022, 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 maj-15 juni 2022 redovisas tre synpunkter. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 70 Ärendenr KOF 2022/32 

Delegationsärenden 2022, 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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§ 71   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Diggiloos besök i Vetlanda innebar en hel del arbete, men vi fick gott betyg av Diggiloo 
och har endast fått positiva reaktioner. Utvärderingen är inte klar ännu, men vi vet redan 
nu att vi får ett positivt ekonomiskt resultat 

• Förplaneringsstadiet av en eventuell ny sporthall jobbas vidare med 

• Har haft möte med OK Bävern om framtiden för elljusspåret i Ekenässjön. Även Holsby SK 
och Skede IF har hört av sig till förvaltningen. Föreningarna bedömer att de inte har 
ekonomi för att byta belysningen på elljusspåren 

• Guldgruvans dag har förberetts och genomförts. Detta evenemang är ett led i vårt nya 
destinationsprogram som antagits av kommunfullmäktige och tanke är att det ska vara 
återkommande, troligtvis vart annat år 

• Förvaltningsdag har ägt rum med diverse studiebesök 

• Vi har genomfört sommarkul i Näshult och Pauliström med aktiviteter för barn 

• Kontroller av nyttjandegraden av båtplatserna i Östanå genomförs regelbunden 

• Tingsrätten i Eksjö har kontaktats för att höra om eventuella dopningsdomar under april-
juli. Detta görs som ett led i Rena Gym-gruppens arbete.   

• En träff med representanter från de föreningar som ansvarar för uppmärkning/målning 
längs Höglandsleden har hållits Medverkade gjorde även personal från tekniska kontoret 
som berättade om sitt arbete med leden 

• Har haft det årliga mötet med ett antal föreningar för att fördela träningstider inför 
kommande inomhussäsong. Även matchtider har bokats in 

• Musikcaféserien startar den 12 september och abonnemang säljs på biblioteket 5-10 
september 

• Vi har haft konsert och uppvisning i Forngården av Southern Highlanders International 
Pipe Band. Detta var en del av Eksjö Tatto 

• Ett möte om framtida cirkusaktiviteter har hållits tillsammans med Rädda Barnen 

• Utomhussimskola har genomförts på sju platser i kommunen. 152 barn förbokade sig och 
ytterligare några tillkom på drop-inplats 
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§ 71   

 

• Museets har haft all sin verksamhet öppen i sommar även huvudbiblioteket har öppet 
hela sommaren 

• Utställningen Skogen har invigt på Vetlanda Museum 

• Trygghetsvandringen håller på att utvärderas liksom årets VetlandaFest. 
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§ 72 Ärendenr KOF 2022/5 

Information om kultur- och fritidsnämndens budget 2023 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen redovisar att investeringsmedel för biblioteket flyttats från 2023, som 
nämnden äskade, till 2025 av kommunfullmäktige. Informerade också om att 
kommunfullmäktige ökat driftsbudgeten med 1,2 miljoner för 2023 och låtit nämnden behålla 
de 300 000 kronor som varit budgeterade för hyra till Folkets hus (för fritidsgården).  

Totalt har nämnden alltså en budget på 1,5 miljoner att fördela på en museipedagogstjänst, 
en fritidsledartjänst och på utökat föreningsbidrag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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§ 73 Ärendenr KOF 2022/43 

Motion om juniorfullmäktige 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ett ungdomsråd bildas efter samråd med ett interimt 
ungdomsråd, enligt förvaltningens ståndpunkt. 

Ärendebeskrivning 
Efter en motion från Robin Wallén Nilsson om inrättande av ett juniorfullmäktige beslöt 
kommunfullmäktige i april att kultur- och fritidsnämnden skulle få uppdraget att redovisa ett 
förslag ”i motionens anda”.  
I ärendebeskrivningen som var grund för fullmäktiges beslut redovisas hur både ett 
juniorfullmäktige med politisk representation kan se ut och hur ett opolitiskt ungdomsråd kan 
fungera. Vikten av en utökad medborgardialog och ett resonemang förs kring att det är 
enklare att organisera ett opolitiskt forum än ett politiskt. I ärendebeskrivningen nämns också 
de funderingar som kultur- och fritidsförvaltningen sedan tidigare haft om att inrätta ett 
ungdomsråd när nya fritidsgården Vattenverket kommit igång. 

Förvaltningens ståndpunkt 
• Rådet bör bestå av fyra representanter vardera för de tre elevråden plus Vattenverket 

(ålder ska vara från årskurs 7 och uppåt även för Vattenverket).  
Totalt 16 personer. 

• Ordförande är någon av gymnasieskolans representanter. 

• Plats för möten blir Vattenverket, vars personal administrerar verksamheten. 

• Ungdomsrådets uppgift är preliminärt att vara bollplank/samtalspartner/idégivare till 
kommunstyrelsen för frågeställningar som berör ungdomar rent allmänt och 
remissinstans för alla nämnder och styrelser i specifika ärenden, när dessa bedömer att 
det behövs. Ungdomsrådet kan också ges möjlighet att ansvara för att driva och/eller 
besluta om avgränsade projekt. 

• Kommunstyrelsen blir den styrelse som fattar beslut om ungdomsrådets uppgifter. Detta 
sker efter samråd med ett interimråd, som består av dem som respektive 
elevråd/Vattenverket tänker sig ska ingå i ett slutligt ungdomsråd. Ungdomarna ska alltså 
själva vara med och bestämma hur ett ungdomsråd ska jobba. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ett ungdomsråd bildas efter samråd med ett interimt 
ungdomsråd, enligt förvaltningens ståndpunkt. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 74 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Övrigt 

Beslut 
Kultur- och fritidschefen får i uppgift att kontakta Rally och Racing för att få en avstämning av 
vad som hänt sedan träffen för bilburna ungdomar och för att diskutera vad som händer 
framöver. 

I övrigt noteras informationen till protokollet. 

Uppföljning - Träff för bilburna ungdomar (a-traktorer)  
Den första juni genomförde kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med Vetlanda Rally & 
Racing en träff för bilburna ungdomar. 

En uppföljning av träffen behöver göras och förvaltningschefen får i uppgift att kontakta 
Vetlanda Rally & Racing för att höra vad som hänt sedan träffen. 

Fråga om hyra av boulebanan i Vetlanda 
Arne Larsson framför en fråga från PRO om hyra av boulebanan vid Tjustkulle.  

Förvaltningschefen svarar att det är Vetlanda Bouleclub som ansvarar för banan och det är 
klubben som bestämmer hyresvillkor för de som eventuellt vill hyra in sig och spela på banan. 

Redovisning från möte – Bästa platsen (TSI) 
Representanter från kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har träffats och fått information om projektet Tidiga Sociala Insatser 
(TSI). På mötet informerade Anders Dahlén om sitt jobb som projektledare för Bästa platsen 
där TSI ingår. 

Förvaltningschef Stewe Jonsson gav också en kortfattad information om Bästa platsen, där 
han ingår i kommunens styrgrupp. 

Vid nästa möte med kultur- och fritidsnämnden kommer Anders Dahlén att medverka och 
berätta mer. 
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