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§ 94  

Presentation av museets verksamhet och utställningen 
"Bilderbokens möjligheter" 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Museichef Åsa Stenström berättar om museets historia – från konst till kulturhistoria. 
Vetlanda Museum invigdes 1970 och sedan 1986 huserar de i nuvarande lokaler som är gamla 
tingshuset. Museets uppdrag är att samla, vårda, förmedla, forska, ge råd och samarbeta. 
Jobba med konst, kulturhistoria, utställningar, samtidsdokumentation, programverksamhet 
och pedagogik. Museet styrs av yrkesetiska regler och museilagen. 

Vetlanda Museum har två filialer – Gruv- och mineralmuseet i Ädelfors och Skolmuseet. 

Åsa berättar även om museets visioner. 

Museet har alltid fri entré och kostnadsfria aktiviteter. 

Därefter får vi en guidning i utställningen ”Bilderbokens möjligheter” av Åsa och Linnéa 
Lövgren, som är museipedagog i projektet. Det är ett läsprojekt där Vetlanda Museum, alla 
förskolor och biblioteket samarbetar. Projektansvarig är Martina Eriksson, barnbibliotekarie 
på Vetlanda bibliotek. 
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§ 95  

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

 Prognos per augusti 2021 
Beslut KS § 154/21 

 Revidering av riktlinje för uppvaktning av förening, företag och organisationer m.m. 
Beslut KS § 153/21  
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§ 96 Ärendenr KOF 2021/9 

Synpunkt Vetlanda 2021, 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 augusti-15 september 2021 redovisas fyra synpunkter. 

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

Redovisning delegationsärenden 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsärenden föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 98 Ärendenr KOF 2021/84 

Fritidsgården Vattenverket 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson informerar om de arbetsmiljöproblem som fritidsgården 
Vattenverket drabbats av. Fritidsgården har just nu stängt och det beror delvis på ökad 
belastning av antalet besökare, men i huvudsak på att ett antal barn varit stökiga under en tid. 

Just nu tittas på ett antal olika lösningar för att kunna öppna gården igen. 

Sedan arbetsutskottets sammanträde har fritidsgården öppnat verksamhet för elever på 
mellanstadiet. De har startat upp aktiviteter på Bad&Gym, Vetlanda Museum och i Hövdingen. 
När fritidsgården öppnar upp för äldre elever är idag inte bestämt. Det troliga är att när 
fritidsgården öppnar upp även för de äldre kommer de att få anmäla sig till aktivitetsgrupper 
som arrangeras. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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§ 99

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

 Stewe ingår i Trygghet Vetlanda, en temagrupp som arbetar för att fånga upp områden
och händelser i kommunen som inte känns trygga.  Med anledning av de senaste
oroligheterna har gruppen fått i uppdrag att ge en lägesbild av nuläget och ta fram
konkreta åtgärder.

 Ytterligare en grupp inom skolan har bildats där Stewe ingår.

 Stewe har medverkat vid möten med kommundelsråden i Bäckaby och Björköby. Mötena
har handlat om framtagandet av förslag på hur landsbygdspengarna ska fördelas i de
båda kommundelarna.

 Stewe har deltagit i möte med tekniska kontoret om ny detaljplan för Östanå.

 Kultur och fritid har tillsammans med SISU Småland träffat föreningar för att diskutera
Vetlandamodellen och Idrottsskolan.

 Höstfestivalen har genomförts med evenemang på flera orter. Var mycket välbesökt.

 X-rundan i Landsbro och Kvillsfors har ändrats om något. Marknadsföring av våra rundor,
som även finns i Vetlanda centralort, pågår.

 Möte har hållits med regionens danskonsult.

 Värnamo kommun har bjudit in Vetlanda att vara med i en historisk filmfestival som ska
ha premiär nästa år. Ann-Mari har bjudit in hembygdsföreningar m.fl. till en träff om
detta.

 Äldrekonsert är inbokad i början på nästa år. Boende på äldreboenden och
gruppboenden kommer att bjudas in.

 Vårt samarbete med JONK fortsätter.

 Medborgarskapsceremonin har genomförts och blev välbesökt och lyckad.

 Höstlovsaktiviteter har arrangerats av vår egen verksamhet samt hos olika föreningar.

 Bastutunnan på taket i Vetlanda Badhus renoveras.

 Utredningen om simhallarna har jobbats med och ska vara klar i december.

 Biblioteket har arrangerat en Familjedag med Johan Anderblad där Höglandets
Räddningstjänstförbund medverkade.
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§ 99

 En mycket välbesökt författarkväll med Karin Smirnoff har ägt rum.

 Planering av VetlandaFesten och Diggiloo har påbörjats.

 Möte med frisbeeklubben och tekniska kontoret har ägt rum. Klubben har framfört
önskemål om att bygga ut banan. Beslutet blev att inte bevilja utbyggnad.

 Stewe har tillsammans med en grupp i kulturchefsnätverket i länet träffat Smålands
musik och teater för att få till ett bättre samarbete som kan gynna våra kommuninvånare

 En utredning har gjorts i länet där man tittat på möjligheten att samarbeta biblioteken
emellan. Utredningen ska presenteras för berörda inom kort.
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§ 100 Ärendenr KOF 2021/75 

Investeringar friluftsmiljöer, detaljbudget 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela budgeten för friluftsinvesteringar enligt 
förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har uppdraget att fördela investeringar i friluftsmiljöer (bad, 
lekplatser, idrottsanläggningar, med mera) i tekniska nämndens budget. För 2022 finns  
1 000 tkr att fördela för nya projekt. 

Förvaltningen föreslår att investeringsmedlen för 2022 fördelas så här: 

Nya badbryggor i Näshult 200 tkr 

Lekplatsförbättring i Ekenässjön  600 tkr 

Oförutsett 200 tkr 

Beslutsunderlag 
Samråd har skett mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela budgeten för friluftsinvesteringar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden
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§ 101 Ärendenr KOF 2021/82 

Detaljbudget 2022 - kultur och fritid 

Beslut 
Detaljbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Detaljbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag 
Ärendet behandlas på kultur- och fritidsnämnden novembersammanträde. 
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§ 102 Ärendenr KOF 2021/81 

Sammanträdestider kultur- och fritidsnämnden 2022 

Beslut 
Förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet 2022 
godkänns. 

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

Arbetsutskott Kultur- och fritidsnämnd 

10 januari 25 januari 
7 februari 22 februari 
7 mars 22 mars 
4 april 26 april 
2 maj 17 maj 
30 maj 14 juni 
8 augusti 23 augusti 
5 september 20 september 
3 oktober 18 oktober 
31 oktober 15 november 
28 november 13 december 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Förslag på sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet 2022 
godkänns. 

Beslutet skickas till 
kommunikationsavdelningen
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§ 103 Ärendenr KOF 2021/83 

Forngårdens servering 

Beslut 
Entreprenörskapet för Forngårdens sommarcafé fortsättningsvis fördelas över en period om 
tre år. Efter avslutad period går ett nytt erbjudande ut till hela föreningslivet.  

Holsby SK som var entreprenör sommaren 2021 får fortsätta ytterligare två år, och därefter 
görs en ny upphandling. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschef Stewe Jonsson föreslår att entreprenörskapet för Forngårdens 
sommarcafé fortsättningsvis fördelas över en period om tre år. Efter avslutad period går ett 
nytt erbjudande ut till hela föreningslivet. 

Holsby SK, som var entreprenör sommaren 2021, får fortsätta ytterligare två år och därefter 
görs en ny upphandling. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att entreprenörskapet för Forngårdens sommarcafé 
fortsättningsvis fördelas över en period om tre år. Efter avslutad period går ett nytt 
erbjudande ut till hela föreningslivet.  

Holsby SK som var entreprenör sommaren 2021 får fortsätta ytterligare två år, och därefter 
görs en ny upphandling. 

Beslutet skickas till 
Holsby SK
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