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§ 87   

Besök på Nöjet 
Nämnden börjar dagens sammanträde med att besöka det nya utestället Nöjet. Vi fick en 
guidning av de fina lokalerna och önskar lycka till! 
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§ 88  

Meddelanden 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

 Utredningsuppdrag badhus 
Beslut KS 2021-09-01 

 Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
Beslut KF § 137/21 
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§ 89 Ärendenr KOF 2021/18 

Delegationsärenden 2021, 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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§ 90  

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

 Den obligatoriska föreningsträffen var även i år digital och har nu lagts ut på kommunens 
play-kanal 

 Stewe har tillsammans med landsbygdsutvecklare Elin Bexell deltagit i landsbygdsmöten i 
Björköby och Bäckaby 

 Stewe tillsammans med flera kulturchefer i länet ingår i en grupp som ska se över hur 
kommunerna kan få ett bättre samarbete med Spira i Jönköping 

 Stewe ingår i Centrumgruppen för försköning av Vetlanda centrum 

 Ann-Mari och Stewe har haft möte med Vuxenskolan om möjligheten att få igång teater 
för barn 

 Svenska Fotbollsförbundet har varit på besök  

 Björköby cykelbana har Stewe deltagit i möte om 

 Bullerplanket vid Skateparken är nu klart efter att ytterligare möte med grannarna hållits 

 Pristagarceremoni har ägt rum på Östanå Värdshus 

 Omvärldsanalysgruppen, där Stewe ingår, har träffats 

 Strategigrupp för äldre – där har Stewe deltagit i möten både på central och lokal nivå 

 Suicidpreventionsgruppen har haft möte och Stewe ingår i den gruppen 

 En omstarts-/återstartsträff efter pandemin har hållits för föreningar tillsammans med 
SISU 

 Planeringen av VetlandaFesten har påbörjats 

 Utvärdering av Forngårdens servering har gjorts tillsammans med Holsby SK  

 Var den du är veckan har utvärderats 

 Kyrkovandring har genomförts med cirka 50 deltagare 

 Musikcaféserien pågår 

 X-rundan har uppdaterats 

 En ny grupp som ingår i kulturunderstödd rehabilitering (KUR) har startat 

 Planerat och spikat program för höstfestivalen som pågår 3-6 november 
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§ 90  

 

 Hälsocenter är i gång och flera kundmöten är inbokad 

 Utredning om nytt badhus pågår 

 Högt tryck på simskolorna, även vattenträningen är väldigt eftertraktad 

 Vernissage för Bilderbokens möjligheter har ägt rum på Vetlanda Museum. Är ett projekt 
där biblioteket, museet och förskolorna ingår och projektledare är Martina på biblioteket 

 Museet jobbar vidare med att lösa arkivfrågan 

 Utställning Vetlanda Hantverksförening 100 år beräknas öppna i slutet av november 

 Museipersonalen kommer att få utbildning i dokumentärfotografering 

 Museet kommer att medverka i ”Bästa Biennalen”, en konstnärshändelse där vi fått 
projektpengar för att anställa en konstnär som kommer att hålla aktiviteter för barn och 
unga 

 Samarbete mellan förvaltningens olika verksamheter pågår inom flera områden 

 Barnteatern har dragit igång igen 
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§ 91 Ärendenr KOF 2021/75 

Investeringar friluftsmiljöer 

Beslut 
Ärendet återkommer vid nämndens sammanträde i november. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för investeringar av våra friluftsmiljöer såsom badplatser, 
lekplatser, elljusspår m.m. Investeringspengarna ligger i tekniska nämndens budget och det är 
tekniska kontoret som sköter underhållet. 

Härefter följer en diskussion om vilka investeringar som ska föreslås för 2022.  

Kultur- och fritidschefen kommer inför nämndens novembermöte att träffa personal från 
tekniska kontoret i ärendet.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Ärendet återkommer vid nämndens sammanträde i november. 
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§ 92 Ärendenr KOF 2021/76 

Intern kontrollplan 2022 - kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut 
Intern kontrollplan 2022 för kultur- och fritidsförvaltningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förslag på intern kontrollplan 2022 för kultur- och fritidsförvaltningen är upprättad och 
föreligger i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2022 för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Intern kontrollplan 2022 för kultur- och fritidsförvaltningen godkänns. 
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§ 93 Ärendenr KOF 2021/74 

Revidering bidragsbestämmelser, kultur och fritid 

Beslut 
Följande ändringar och tillägg i bidragsbestämmelserna föreslås 

Ändra datum för inlämning av föreningsbidragsansökan från 15 augusti till 15 februari. 

Beskriva att kommunen med sitt investeringsbidrag inte medverkar till att den totala 
finansieringsgraden via bidrag överstiger 80 procent. 

Införa 1 500 kronor som årligt driftsbidrag till padelbana, förutsatt att föreningen erbjuder 
organiserad verksamhet utan timavgift alternativt gör det möjligt för barn upp till och med 
lägst 16 år att spela gratis. Denna förutsättning för bidrag införs också för tennisbana. 

Införa 250 kronor per korg (max 27 korgar) som årligt driftsbidrag för discgolfbana. 

Driftsbidrag för skatebana tas som särskilt beslut under 2022, för hösten 2021. Nytt beslut om 
tillägg till bidragsbestämmelserna görs under 2022, inför bidragsbeslut som fattas 2023 för 
bidrag som gäller 2022. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om föreslagna ändringar i kultur- och 
fritidsförvaltningens bidragsbestämmelser. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidschefen har gjort nämnden uppmärksammad på att vi behöver uppdatera 
bidragsbestämmelserna. Detta för att bland annat kunna ge bidrag till padelbana och 
skatepark som inte fanns när bestämmelserna reviderades senast. 

Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag, KOF § 86/21, att se över 
bidragsbestämmelserna för att möjliggöra utbetalning av bidrag till padelbana, skatepark och 
eventuellt andra behov som uppkommit sedan bestämmelserna reviderades senast. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Följande ändringar och tillägg i bidragsbestämmelserna föreslås 

Ändra datum för inlämning av föreningsbidragsansökan från 15 augusti till 15 februari. 

Beskriva att kommunen med sitt investeringsbidrag inte medverkar till att den totala 
finansieringsgraden via bidrag överstiger 80 procent. 

Införa 1 500 kronor som årligt driftsbidrag till padelbana, förutsatt att föreningen erbjuder 
organiserad verksamhet utan timavgift alternativt gör det möjligt för barn upp till och med 
lägst 16 år att spela gratis. Denna förutsättning för bidrag införs också för tennisbana. 
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§ 93 Ärendenr KOF 2021/74 

Införa 250 kronor per korg (max 27 korgar) som årligt driftsbidrag för discgolfbana.

Driftsbidrag för skatebana tas som särskilt beslut under 2022, för hösten 2021. Nytt beslut om 
tillägg till bidragsbestämmelserna görs under 2022, inför bidragsbeslut som fattas 2023 för 
bidrag som gäller 2022. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om föreslagna ändringar i kultur- och 
fritidsförvaltningens bidragsbestämmelser. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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