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§ 69   

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

 Biblioteksplan 2020-2024 
Beslut BUN § 105/2020 
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§ 70 Ärendenr KOF 2020/17 

Synpunkt Vetlanda 2020, 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 september-15 oktober 2020 redovisas en synpunkt. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 71 Ärendenr KOF 2020/93 

Investeringsbidrag, ansökningar 2020 för utbetalning 2021 

Beslut 
Förslag på fördelning av investeringsbidrag för utbetalning 2021 tas fram till januarimötet och 
beslut tas sedan i februari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Inkomna ansökningar om investeringsbidrag för utbetalning 2021 redovisas. 

Inriktningen för utbetalning av investeringsbidrag är barn och ungdomar. 

17 föreningar har ansökt om investeringsbidrag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förslag på fördelning av investeringsbidrag för utbetalning 2021 tas fram till januarimötet och 
beslut tas sedan i februari 2021. 
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§ 72 Ärendenr KOF 2020/91 

Information om kulturhus/bibliotek 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson informerar om de planer som Östra Härads Fastighets AB har 
för kvarteret Boken. Fler bostäder och en ny, central mötesplats föreslås. Ett antal möten med 
både politiker och tjänstemän har ägt rum.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 73 Ärendenr KOF 2020/65 

Program för barn och ungas utemiljöer 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden antar Program för barns och ungas 
utemiljöer, samt tillstyrker förslaget om handlingsplan för det operativa arbetet med dessa 
utemiljöer. 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
på driftsbidrag till föreningar som kan åta sig att driva en lekplats utanför tätorterna. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med att ta fram ett program för barn och ungas utemiljöer startade för cirka 7 år 
sedan. Anledningen var att lekplatserna var väldigt undermåliga med en hel del små lekplatser 
som var i dåligt skick. Ansvaret är fördelat mellan kultur- och fritidsnämnden och tekniska 
nämnden. Programmet som nu tagits fram har sitt ursprung från barnkonventionen. 
Barnkonventionen ställer krav på barns deltagande i våra processer, men vi behöver också ta 
hänsyn till barns perspektiv. I tätorterna är det viktigt att jobba med mötesplatser medan det i 
centralorten är viktigare att få in naturen vid lekplatserna. 

Beslutsunderlag 
Program för barns och ungas utemiljöer. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden antar Program för barns och ungas 
utemiljöer, samt tillstyrker förslaget om handlingsplan för det operativa arbetet med dessa 
utemiljöer. 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
på driftsbidrag till föreningar som kan åta sig att driva en lekplats utanför tätorterna. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden
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§ 74 Ärendenr KOF 2020/92 

Detaljbudget 2021 

Beslut 
Det framtagna förslaget till detaljbudget för 2021 med tillhörande flerårsplan godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar förslag till detaljbudget för 2021 samt 
investeringsplan. 

Kultur- och fritidsnämnden har för 2021 fått oförändrade budgetramar. Den interna 
fördelningen bibehålles likt tidigare med undantag för Bad & Gym som får ett sparbeting på 
700 000 kronor på lönesidan. 

Beslutsunderlag 
Sedvanlig budgethantering med verksamhetschefer, förvaltningschef, förvaltningssekreterare 
och förvaltningsekonom. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förslag till detaljbudget 2021 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 
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§ 75 Ärendenr KOF 2020/94 

Inställda offentliga framträdanden 2020 

Beslut 
Kulturföreningar som avsett att genomföra och söka bidrag för offentliga framträdanden 
under 2020 får ansöka om bidrag för framträdanden som inte kunnat genomföras till följd av 
pandemin. Detta gäller de föreningar som sökt och fått ersättning för spelningar under 2019. 

Ärendebeskrivning 
I Vetlanda kommuns bidragsbestämmelser för föreningslivet finns ett kulturbidrag kallat 
Framträdanden på offentlig plats. Bidragsberättigad kulturförening kan erhålla bidrag för icke 
entrébelagda/arvoderade publika framträdanden på en plats tillgänglig för alla inom Vetlanda 
kommun. Ersättning utgår med 4 000 kronor per framträdande, dock högst 12 000 kronor per 
år. Framträdandet ska pågå minst 30 minuter. 
Årets framträdanden rapporteras senast den 31 december.  

Då pandemin drabbar föreningar som tänkt genomföra offentliga framträdanden föreslås 
dessa föreningar erhålla samma ersättning som under 2019, motkravet är att de söker 
ersättning för tänkta konserter. 2019 rapporterade åtta föreningar in totalt 21 framträdanden. 

Kultursekreteraren kontaktar berörda föreningar med information om möjligheten att söka 
bidrag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kulturföreningar som avsett att genomföra och söka bidrag för offentliga framträdanden 
under 2020 får ansöka om bidrag för framträdanden som inte kunnat genomföras till följd av 
pandemin. Detta gäller de föreningar som sökt och fått ersättning för spelningar under 2019. 

Beslutet skickas till 
Ann-Mari Forsberg
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§ 76 Ärendenr KOF 2020/90 

Sammanträdestider 2021 

Beslut 
Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet fastställs enligt 
förslaget. Nämndens sammanträden börjar kl. 15.00. 

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

Arbetsutskott Kultur- och fritidsnämnd 

11 januari 26 januari 

8 februari 23 februari 

8 mars 23 mars 

6 april 20 april 

3 maj 18 maj 

31 maj 15 juni 

9 augusti 24 augusti 

6 september 21 september 

4 oktober 19 oktober 

1 november 16 november 

29 november 14 december 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet fastställs enligt 
förslaget. 

Yrkanden 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) yrkar att nämndens sammanträden börjar kl. 15.00. 
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§ 77   

Redovisning av delegationsärenden 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsärenden från Bad & Gym föreligger i bilaga. 
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§ 78 Ärendenr KOF 2020/70 

Ljud i Borohallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra en omvänd upphandling vilket innebär att 
nämnden lägger fast en summa och anbudsgivare offererar ett innehåll. En extern firma 
upphandlas och anlitas för att värdera anbuden. Boro/VHC erbjuds att finansiera en 
ljuslösning innan upphandling av ljud sker och den av nämnden fastställda summan – som 
sätts till 150 000 kronor – får ett tillägg motsvarande vad Boro/VHC vill satsa.   

Ärendebeskrivning 
Borohallens ljudanläggning är sliten och behöver åtgärdas. En konsultrapport anger att ett 
slutsteg är trasigt och att baselementen i sju av åtta högtalare är spräckta. Ljudet sprids 
dessutom ojämnt i lokalen. 

En konsultrapport om hur en nyinvestering kan ske har tagits fram, liksom en konsultrapport 
om statusen på befintliga komponenter. 

Beslutsunderlag 
Konsultrapporter och studiebesök i Borohallen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra en omvänd upphandling vilket innebär att 
nämnden lägger fast en summa och anbudsgivare offererar ett innehåll. En extern firma 
upphandlas och anlitas för att värdera anbuden. Boro/VHC erbjuds att finansiera en 
ljuslösning innan upphandling av ljud sker och den av nämnden fastställda summan – som 
sätts till 150 000 kronor – får ett tillägg motsvarande vad Boro/VHC vill satsa.   

Beslutet skickas till 
Boro/VHC
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§ 79 Ärendenr KOF 2020/37 

Ansökan om bidrag för hyra, Föreningen Trycket Landsbro 

Beslut 
Föreningen Trycket beviljas ett bidrag på 24 000 kronor till lokalhyra under 2020. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Trycket bedriver fritidsgård i Landsbro sedan många år tillbaka. Föreningen har 
ingen egen lokal utan hyr en sådan med centralt läge i Landsbro för att kunna bedriva sin 
verksamhet. Under några år har föreningen fått ett särskilt bidrag till just lokalhyran. 

Beslutsunderlag 
Underlag är skrivelse och telefonsamtal med Jan-Erik Aspengren. 

Förslag till beslut 
Föreningen Trycket beviljas ett bidrag på 24 000 kronor till lokalhyra under 2020. 

Beslutet skickas till 
Föreningen Trycket
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§ 80  

Avslutning 
Kultur- och fritidsnämnden tackar förvaltningen för ett gott samarbete under året och önskar 
alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Maria Forsberg Brihall tackar ordföranden för gott samarbete och önskar honom en God Jul 
och ett Gott Nytt År! 

Robin Wallén Nilsson tackar för gott samarbete och önskar alla en God Jul och ett  
Gott Nytt År! 
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