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Plats och tid Vetlandaortens Ryttarförening, kl. 15.30-17.45 

Beslutande Sören Eriksson (S), 1:e vice ordförande 

Monica Toll (S) 

Maria Brihall (VF), ordförande 

Petra Brannestam (VF) 

Staffan Eriksson (C), tj. ersättare 

Göran Martinsson (C) 

Cajsa-Lena Håkanson (M) 

Övriga deltagare Leif Brandt (S) 

Birgitta Waller (S) 

Lars-Inge Lundgren (VF) 

Claes-Göran Nyrén (KD) 

Stewe Jonsson, förvaltningschef 

Anneli Bergström, sekreterare 

Utses att justera Sören Eriksson (S) 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-08-28 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 64-71 

Ordförande 

Anneli Bergström 

 

Justerare 

Maria Brihall 

 

 Sören Eriksson 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-08-29 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-09-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 64 

Vetlandaortens Ryttarförening – presentation 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Presentationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Annika Aronsson, ordförande i Vetlandaortens Ryttarförening och Susanne Häggqvist, 

verksamhetschef visar oss runt på anläggningen.  

Föreningen har ca 350 medlemmar och verksamhet alla dagar i veckan. 180 elever per vecka 

deltar i ridlektionerna. Mest är det flickor som rider, ett fåtal pojkar deltar och även ett 

mindre antal nysvenskar. Föreningen äger i stort sett alla ridhästar. 16 boxar finns för 

uthyrning till privata hästar. Ett flertal arrangemang anordnas årligen och det största i år var 

SM som anordnades för 10 gången, senast SM ägde rum i Vetlanda var för fyra år sedan. 

Föreningens lokaler är i stort behov av renovering, bl.a. har man fått dispens för att hästarna 

står i spiltor istället för boxar. 2018 firar föreningen 70-årsjubileum. 
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§ 65  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Förvaltningschefen och badhuschefen får i uppdrag att titta över avgifterna på Bad & Gym. 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 30 maj till 12 juli 2018 redovisas tre synpunkter – ett klagomål, ett förslag och 

synpunkt som bedömdes som både klagomål och förslag. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Bad & Gym  1 

Fritid   1 

Kultur   1 

Beredningsutskottets förslag 

Förvaltningschefen och badhuschefen får i uppdrag att titta över avgifterna på Bad & Gym. 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 66  

Redovisning av delegationsärenden, kvartal 2 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsärenden för andra kvartalet 2018 föreligger i bilaga.  

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 67  

Fastställande av datum för Medborgarskapsceremoni 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Medborgarskapsceremonin för 2018 hålls den 18 oktober, kl. 18.30. 

Ärendebeskrivning 

Riksdagen har beslutat att alla kommuner från och med 2015 ska genomföra en årlig 

medborgarskapsceremoni. Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för arrangemanget. 

Föreslås att medborgarskapsceremonin genomförs den 18 oktober 2018, kl. 18.30. 

Beredningsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medborgarskapsceremonin för 2018 hålls den  

18 oktober, kl. 18.30. 
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§ 68  

Bidrag till Rädda Barnens läxhjälpsprojekt 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Beviljar 32 016 kronor i bidrag till Rädda barnen för utfört arbete med läxhjälp under 2017 och 

2018.  

Utvärderingsmöte hålls med Rädda barnen hösten 2018. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2011 bedriver Rädda barnens lokalavdelning i Vetlanda ett läxhjälpsprojekt i en lokal på 

Kantarellvägen 30. Läxhjälpsprojektet genomfördes under våren 2017, 14 gånger med i 

genomsnitt 19 elever per gång. Under hösten 2017, 14 gånger med i genomsnitt 29 elever per 

gång. 

Föreningen ansöker nu om bidrag motsvarande lokalhyra och elkostnader för kalenderåren 

2017 och 2018 med 69 600 kronor per år, totalt 139 200 kronor. 

Ekonomiskt stöd har utgått från kommunen under flera år. Fördelningen av bidrag har varit; 

barn- och utbildningsnämnden 33 %, kultur- och fritidsnämnden 23 % och kommunstyrelsen 

44 %. Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-07, § 64 att betala ut bidrag med 61 248 kronor 

(44 %) under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 

beslutar bidra med resterande ansökt bidrag. 

Beredningsutskottets förslag 

Beviljar 32 016 kronor i bidrag till Rädda barnen för utfört arbete med läxhjälp under 2017 och 

2018.  

Utvärderingsmöte hålls med Rädda barnen hösten 2018. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Rädda Barnen 
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§ 69 Dnr 2018/KU0012 

Ansökan om bidrag för hyra – Föreningen Trycket i Landsbro 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Föreningen Trycket i Landsbro beviljas ett bidrag till hyra för 2018 på 24 000 kronor. 

Pengar tas från integrationskontot. 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Trycket i Landsbro bedriver ideellt fritidsgårdsverksamhet varje fredag under 

terminstid, vår och höst. Verksamheten besöks av 35-40 barn varje fredag. Utöver 

fritidsverksamheten bedrivs även verksamhet för barn på asylförläggningen i Landsbro varje 

torsdag. Föreningen ansöker hos kultur- och fritidsförvaltningen om träffpunktsbidrag. Detta 

bidrag betalas ut två gånger om året med 3 500 kronor/termin. 

Lokalhyran på 2 000 kronor betalas kvartalsvis och nu ansöker föreningen om bidrag för hjälp 

med hyran. 

Beredningsutskottets förslag 

Till nämndens sammanträde tas statistik fram på antalet besökare på 

fritidsgårdsverksamheten. 

Beslutet skickas till 

Föreningen Trycket i Landsbro 
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§ 70  

Halvårsbokslut per den 30 juni 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Halvårsbokslut per den 30 juni 2018 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Halvårsbokslutet per den 30 juni 2018 redovisas av förvaltningschefen. 

Beredningsutskottets förslag 

Halvårsbokslut per den 30 juni 2018 godkänns. 
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§ 71  

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 

• Mål och budget 2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023, Kf § 66/18 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: 

• Mål och budget 2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023, Kf § 66/18 
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