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§ 81

Lokaliseringsutredning av skatepark
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden förordar att skolidrottsplatsen i den fortsatta planeringen
betraktas som ett av alternativen till placering av multipark, med skatebana,
parkourbana och utegym.

Förslag till beslut på sammanträdet
Förvaltningschef Stewe Jonssons tjänsteskrivelse förordar att skolidrottsplatsen, i det
fortsatta planeringsarbetet inför byggnation av en multipark, beaktas som ett av flera
alternativ till placering.
Carina G Hördegård (C) föreslår att skolidrottsplatsen inte ingår som ett alternativ i den
fortsatta planeringen av en multipark.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller förvaltningschef Stewe Jonssons förslag.

Ärendebeskrivning
Föreningen Powerhouse har för avsikt att bygga en multipark med skatepark och
parkourbana. Föreningen planerar att lösa finansieringen genom bidrag från Allmänna
arvsfonden, Vetlanda kommun och genom sponsringsintäkter.
Kultur-och fritidsförvaltningen har åtagit sig ett samordningsansvar för den process som
ska föregå de beslut som föreningen Powerhouse planerade byggnation av en multipark
kräver. Förvaltningens arbete syftar till att hjälpa Powerhouse ett stycke på vägen.
Kultur- och fritidsförvaltningen har också arbetat för att det utegym som folkhälsoverksamheten (Höglandets Räddningstjänstförbund) samverkat med SPF att få till stånd,
ska placeras i multiparkens närhet. Kultur- och fritidsnämnden har beviljat ett
investeringsbidrag på 100.000 kronor till detta utegym.
Powerhouse hade vid de inledande samtalen sommaren 2013 en ambition att bygga sin
anläggning på järnvägsområdet, i anslutning till befintlig lekpark. Kommunens tekniska
kontor ansåg dock att platsen var olämplig. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslog
skolidrottsplatsen, som alternativ placering. Powerhouse tyckte att förslaget var bra,
med tanke på synligheten och placeringen i närheten av flera stora skolor.
Tekniska kontoret åtog sig att utreda en placering och titta på alternativ och att i början
av januari lämna ett förslag på lokalisering. Främst beroende på att den student vid
Blekinge högskola som åtog sig uppdraget som en praktik, inte lyckades få fram sin del
av underlaget, blev beskedet från tekniska kontoret försenat till juni månad.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 81 fortsättning
Av de förslag som presenterades bedömer förvaltningen att endast tre är lämpliga. Dels
parkeringen vid Godishuset, dels fastigheten bredvid gamla Energiverks-fastigheten, där
Powerhouse har sin föreningslokal samt skolidrottsplatsen.
I två av fallen är det förenat med stora problem och eller kostnader att anlägga en
multipark. Parkeringsplatsen vid Godishuset betjänar både butiken och föreningslokalen
i Elharjen och kostade en miljon kronor att anlägga. Någon alternativ placering av
parkeringsplatsen finns inte, enligt exploateringschef Sven-Åke Karlsson.
En byggnation vid Powerhouse förutsätter att kommunen ordnar ersättningsmark/lokaler till det företag som i dag bedriver verksamhet där och att de lokaler som
finns på tomtytan rivs. Detta skulle kunna kosta 4-5 miljoner kronor, enligt Sven-Åke
Karlsson.
Med tanke på Vetlanda kommuns ansträngda ekonomi, känns det inte rimligt att i
konceptet bygga in en startkostnad på 1-5 miljoner kronor som kommer att belasta
kommunens tekniska kontor. Det är stor risk att den startkostnaden riskerar att stjälpa
hela projektet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har bistått tekniska kontoret med att undersöka hur
föreningsliv och skolor i Vetlanda använder skolidrottsplatsen. Enligt den enkät som
mailades till samtliga föreningar använder inte någon förening skolidrottsplatsen. Den
används dock av Mogärdeskolan 1-6 i slutet av vårterminen och början av höstterminen,
och Mogärdeskolan vill inte bli av med möjligheten att använda grönytan. På en
följdfråga svarar Mogärdeskolan att man också använder sjukhusparken.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det bör gå att hitta en lösning där både
skatepark och grönyta stor nog för lek och spel ryms på skolidrottsplatsen. I närliggande
sjukhusparken finns också flera olika ytor som går att använda för det syftet.

Några argument som talar för en placering på skolidrottsplatsen


Placeringen är central, det är nära till Vetlanda resecentrum.



Skolidrottsplatsen ligger nära fyra skolor, och eleverna kan smidigt använda
multiparken på håltimmar och i anslutning till skoldagens slut.



Genom sitt läge nära skolor blir skolidrottsplatsen en neutral plats som känns
hemma för alla.



Skolidrottsplatsen ligger väl synlig, för förbipasserande.



Skolidrottsplatsen ligger nära spontanidrottsplats (blå matta) vid gymnasiet,
elljusspår, minigolfbana, sommarservering.



Skolidrottsplatsen har låg nyttjandegrad i dag.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 81 fortsättning


En multipark skulle skapa liv och rörelse i Vetlanda stadspark, som
skolidrottsplatsen är en del av.

Några argument som talar emot en placering på skolidrottsplatsen


Grönytans storlek minskas och användningsområdet begränsas.



Vyn från Norra Esplanaden mot Forngården blir mindre grön. (Historiskt har den
dock inte alltid bestått av så mycket natur som i dag, eftersom det under en
period fanns en tennisbana med högt stängsel placerad i hörnet mot
Mogärdeskolan.)



I den kulturhistoriska utredningen från 2014 påpekas att det är viktigt att bevara
den öppna karaktären med fria siktlinjer mot grönytor och parkmark från
Forngården, vilken utredningen klassar som skyddsvärt område. En multipark på
Skolidrottsplatsen begränsar inte siktlinjen men i siktlinjen kan det skymta en
skatebana och skateåkande ungdomar istället för enbart gräsmatta och gata
(Norra Esplanaden). Detta skulle av somliga kunna upplevas som störande.

Förslag till beslut
Skolidrottsplatsen bör i det fortsatta planeringsarbetet inför byggnation av en multipark
beaktas som ett av flera alternativ till placering.
Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2015/KA0181

Motion om att alla barn har rätt till en meningsfull fritid
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden anser att en utredning av hur fler barn ska få en meningsfull
fritid bör göras men att den bör föregås av en utredning som visar om det finns problem
med otillräckliga ekonomiska resurser idag, liksom av en utredning som visar hur barn
och unga upplever sin fritid i dag.
När en utredning gjorts, av hur barn ska få en meningsfull fritid, kan ett samarbete med
föreningslivet vara en bra väg att åstadkomma de aktiviteter som enligt utredningen
eventuellt saknas.

Ärendebeskrivning
Carina Strömbäck (V) och Helen Läck (V) lämnade vid kommunfullmäktige 22 april en
motion om att alla barn har rätt till en meningsfull fritid och med följande förslag:



Vetlanda kommun utreder hur vi kan underlätta och uppmuntra barn som inte
har ekonomiska möjligheter till en meningsfull fritidssysselsättning.
Undersöka om de åtgärder man kommer fram till kan ske i samarbete med
föreningsliv och eventuellt företag.

Att alla barn ska ha rätt till en meningsfull fritid, är odiskutabelt. Men vad som ger barn
och ungdomar en meningsfull fritid skiljer sig åt från individ till individ.
För att samhället, och i detta fall Vetlanda kommun, ska kunna bilda sig någon form av
uppfattning om hur barn och ungdomar tänker om begreppet meningsfull fritid måste
detta utredas, exempelvis med en enkät som verktyg.
Ekonomin kan vara en begränsande faktor, när det gäller möjligheten att ta del av
fritidsaktiviteter som man är intresserad av.
En annan begränsande faktor är brist på utbud. I Vetlanda finns exempelvis inte
organiserad barn- och ungdomsverksamhet i föreningsregi inom drama och bild.
En tredje begränsande faktor är sociala faktorer. Barn och ungdomar kan sakna det
nätverk - exempelvis far-och morföräldrar - som krävs för att man ska kunna delta i
fritidsaktiviteter.
Motionen sätter fokus på en av de tre faktorerna; ekonomin.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2015/KA0181

Om barn och ungdomar inte har råd att utöva de aktiviteter de vill är det beklagligt. Det
finns dock möjligheter att delta i aktiviteter utan avgifter, eller med låga avgifter. Det
handlar både om aktiviteter som Vetlanda kommun erbjuder i egen regi och aktiviteter
som föreningslivet erbjuder, och som får ekonomiskt bidrag av Vetlanda kommun. Här
följer några exempel:


Vetlanda kommun erbjuder i dag helt kostnadsfri verksamhet på fritidsgården
Zonen fem dagar i veckan. Där erbjuds i viss utsträckning exempelvis
undervisning i gitarr och basketspel, vid sidan av mer traditionella
fritidsgårdsaktiviteter.



Med stöd från kommunen och SISU bedriver föreningslivet verksamheterna
Fotbollskolan och Idrottsskolan. Där går Erikshjälpen in med sponsring så att
familjer med svag ekonomi kan ansöka om gratis deltagande för sitt barn.



Den reguljära verksamheten i idrottsföreningarna har relativt låga avgifter. Den
totala årsavgiften i en genomsnittlig fotbollsklubb är runt 400 kronor för de
yngsta utövarna.



Kyrkorna i kommunen bedriver, i form av exempelvis scouting, barn- och
ungdomsverksamhet som är helt gratis.

När det gäller motionens förslag anser kultur- och fritidsförvaltningen att en utredning
av hur fler ska få en meningsfull fritid måste föregås av en utredning som visar hur stort
problemet med otillräckliga ekonomiska resurser är idag liksom en utredning av hur
barn och unga upplever sin fritid i dag. Först därefter kan ett eventuellt arbete med att
ta fram åtgärder sättas igång.
Utdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 83

Ny upphandling bad och sim
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att vid
sammanträdet i oktober presentera en kalkyl över kostnaden för att driva bad- och
simverksamhet och gymverksamhet vid Myresjö Simhall och Vetlanda Badhus.
Kultur- och fritidsnämnden fattar vid sammanträdet i november beslut om huruvida en
entreprenörsdrift av verksamheten ska upphandlas för perioden 20160701*-20210630,
och om Vetlanda kommuns kultur- och fritidsförvaltning vid en upphandling ska
inkomma med ett eget bud.

Ärendebeskrivning
Sedan 1/9 2003 har Vetlanda kommun haft driften av Myresjö simhall och Vetlanda
badhus utlagd på entreprenad. Medley AB vann upphandlingen då, liksom fem år
senare, 2008. 2013 kunde avtalet förlängas tre år utan upphandling, och 30 juni 2016
går det ut.
När verksamhetsdriften lades ut på entreprenad var det dels som en följd av en politisk
ambition att prova entreprenadformen, dels som en följd av att det ansågs
bekymmersamt i förhållande till vad lagstiftningen säger att driva gymverksamhet.
Den allmänna uppfattningen är att Medley skött verksamheten bra, och det har inte
framkommit några anmärkningar som gör att entreprenörsdriften kan ifrågasättas av
kvalitetsskäl.
När förvaltningen till kommunens politiska ledning och tjänstemannaledning ställt
frågan om inställningen till fortsatt drift i entreprenadform har svaret blivit att det inte
finns någon uttalad önskan om återgång till drift i egen regi, men att en utredning om
kostnadsläget bör göras inför avtalsperiodens avslutning. Kultur- och fritidsnämndens
beredningsutskott har diskuterat frågan och gav på sitt sammanträde 2015-03-10 i
uppdrag till förvaltningschefen att ta fram underlag för beslut.
Under den första avtalsperioden 2003-2008 ansvarade Medley för den totala driften av
fastigheter och verksamheter. Avtalsperiod nummer två (och under pågående
förlängning) var fastighetsdriften bortplockad och Medley betalade istället en hyra för
fastigheten.
Enligt avtalet från 2008 betalar Medley en hyra till Vetlanda kommun på
2 140 018 kronor, en summa som är indexreglerad. Till Medley betalar Vetlanda
kommun ett bidrag på totalt 6 333 000 kronor, också det en summa som delvis är
indexreglerad.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 83 fortsättning
Förvaltningen har intervjuat företrädare för en rad kommuner:
Nässjö – som driver verksamheten i egen regi
Växjö – som i fjol upphandlade Medley som entreprenör för en ny period
Umeå - som 2012 tog tillbaka driften i egen regi efter att ha haft Medley som
entreprenör sedan 2001.
Mjölby – som 2013 tog tillbaka driften i egen regi efter att ha haft Medley som
entreprenör från 2008.
(Förvaltningen har också haft kontakt med Finspång kommun och Tingsryds kommun
och fått in uppgifter som kan vara värdefulla för den grundligare analys som måste
föregå den eventuella presentationen för nämnden i oktober.)
Sammanfattning av läget i de förstnämnda fyra kommunerna:


Nässjö: Driver fullstor 25-metersbassäng, varmbassäng av samma typ som i
Vetlanda badhus, enklare spa, gymlokaler och cafeterialokal för en årskostnad
brutto på knappt 5 miljoner kronor, ej inräknat internhyra för fastigheten på 1,5
miljoner kronor.
Kommunen driver sim- och badverksamheten i egen regi, och hyr ut café och
gym till arrendatorer, som betalar 75 000 kronor respektive 1 069 000 kronor i
hyra/avgift till kommunen.



Växjö: Upphandlade 2014 en andra period med Medley som entreprenör.
Medley sköter precis som i Vetlanda simskolan åt skolan och har i övrigt
verksamhet likt den i Vetlanda kommun. Växjö betalar ingen ersättning till
Medley utan tvärtom får Medley betala en hyra på sex miljoner kronor för att få
tillgång till simhallen. Växjö gjorde inför upphandlingen bedömningen att hyran
skulle gå att höja och ändrade hyran från fyra till sex miljoner.



Umeå: Tog 2012 tillbaka driften i egen regi efter elva år med Medley. Missbelåtenhet och en vilja att samordna all bad- och simverksamhet låg bakom
beslutet. Eftersom en ny simhall var under planering gjordes ingen beräkning av
kostnader, det ansågs vara för svårt. Man var beredd att ta en högre kostnad för
att vinna samordning och utveckla verksamheter efter att de olika simhallarna
drivits i flera olika former; egen regi, intraprenad, entreprenad. Den politiska
viljan var tydlig när det gäller gym; kommunen ska inte bedriva gymverksamhet
och därför är den utlagd på entreprenad.
Prognosen är att 2015 ska ge ett ekonomiskt utfall på plus 1,5-2 miljoner, för
driften av de gamla anläggningarna (tre mindre bad och en simhall).

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 83 fortsättning


Mjölby: Badhuset byggdes 2005 och 2008 lades driften av ideologiska skäl ut på
entreprenad. Av ideologiska skäl togs det 2013 tillbaka i egen regi.
Inför beslutet att ta tillbaka verksamheterna hade man bedömt att detta skulle
bli billigare för kommunen. Det visade sig stämma. Första året gick
verksamheten en miljon kronor plus. Andra året slutade plusresultatet på
500 000 kronor, men då hade kraftiga subventioner för olika grupper införts
Lönerna höjdes vid övertagandet med 300 kronor i månaden för alla anställda
och schemat förbättrades. Mjölby har cirka 120 000 besökare i sitt badhus per
år. Medley har cirka 90 000besökare i Myresjö och Vetlanda.

Förvaltningen anser att det finns goda skäl att utreda vad det skulle kosta att driva
verksamheten i egen regi. Samtidigt säger policydokumentet ”Alternativa driftsformer i
Vetlanda kommun” att ”det åvilar nämnderna att aktivt arbeta för att stimulera intresset
för alternativa driftsformer inom sina verksamhetsområden”. Om skillnaden i kostnad
är tillräckligt stor kan det vara ett skäl att policyn till trots driva bad- och
simverksamheten i egen regi. De samtal som förvaltningen haft med företrädare för
andra kommuner ger vid handen att det sannolikt skulle vara billigare att driva
verksamheten i Myresjö simhall och Vetlanda badhus egen regi.

*På grund av att underhållsarbete ska utföras i Myresjö simhall sommaren 2016
kommer den nya avtalsperioden eventuellt att löpa från ett senare datum än 20160701.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 84

Hyressättning för nya sporthallen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar tillåta Vetlanda Sporthall AB ta ut en matchtaxa
på 200 kronor per timme för matcher/tävlingsverksamhet för seniorer i A-hallen.

Ärendebeskrivning
Vetlanda Sporthall AB har aviserat att man anser att den nya sporthallens A-hall med
läktare för 600 personer bör ha en särskild matchtaxa. Någon sådan finns inte i de
kommunala hallarna. Bolaget anser att matcher ger viss ökad arbetsbelastning och
ekonomisk belastning i form av utökad städning och högre elförbrukning (när
belysningen är tänd för match).
När avtalet mellan Vetlanda Sporthall AB och Vetlanda kommun skrevs, förutsattes att
taxorna skulle ligga i nivå med de tidigare. Ersättningen till bolaget baserades på detta.
Till skillnad från de isanläggningar kommunen drev på Tjustkulle respektive driver i
Landsbro har de kommunala idrottshallarna aldrig haft matchtaxa utan en och samma
timtaxa för all verksamhet. Isanläggningarna har däremot alltid haft särskilda taxor för
matcher. I dag ligger matchhyran i kommunens och Vetlanda Arenas isanläggningar på
1800-2000 kronor för matcher som tar 2-3 timmar i anspråk. Timtaxan för träning är
215-385 kronor. Matchtaxan ligger alltså på mellan 200 och 400 procent av timtaxan.
Med tanke på att matcher kräver ökad städinsats och högre energiförbrukning för
belysning känns det motiverat att en matchtaxa på 200 kronor per timma införs i Ahallen, där läktarkapaciteten också ger hyresgästerna större möjligheter att skaffa
intäkter.
Utdrag
Vetlanda Sporthall AB

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2015-06-16

12 (18)

§ 85

Hyressättning för beachfotbollsplan i Östanå
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den nya beachfotbollplanen i Östanå blir en
bokningsbar spontanidrottsanläggning med nolltaxa.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommuns tekniska kontor och kultur- och fritidsförvaltning har, som ett led i
Östanåprojektet, och i samarbete med Vetlanda United, anlagt en beachfotbollplan på
fotbollsplanen bredvid Korpstugan.
Planen har fullstora mått och kan därför användas i tävlingssammanhang.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inom budgeten för anläggningsinventarier avsatt
42 000 kronor för inköp av Vetlanda Uniteds sand (reducerat pris) samt för målburar
(delvis skänkta av Svenska Fotbollsförbundet), fångstnät, linjer och stolpar.
Tekniska kontoret har budgeterat att markarbeten och stolpsättning kostar
150 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har som ambition att öka antalet spontanidrottsanläggningar
och beachfotbollplanen kommer att fungera som en sådan. Samtidigt ska planen enligt
avtal med Vetlanda United vara bokningsbar för träning och tävling för såväl United som
andra föreningar samt privatpersoner, företag med flera. Tävlingsarrangemang ska vid
kollisioner prioriteras. För Vetlanda United gäller nolltaxa, som en del av uppgörelsen.
Förvaltningen föreslår att även övriga hyresgäster får nolltaxa, eftersom det är svårt att
få förståelse för att det som är gratis ena stunden har en taxa nästa.
Utdrag
Vetlanda United

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2015/KU0025

Ansökan om bidrag – Vetlanda bokmässa, BIMA förlag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om ekonomiskt stöd till Vetlanda bokmässa.

Ärendebeskrivning
BIMA-förlag har kontaktat förvaltningen med frågan om stöd för genomförande av
bokmässa den 12 september. Denna ska ligga inom ramen för Hälsomässan som i sin tur
arrangeras av en konstellation av företag, föreningar och Tillväxt Vetlanda.
Bokmässans syfte är att visa upp den mångfald av kvalitet och kvantitet som finns i
Vetlanda och sätta Vetlanda på kartan. Totalt ska 10 utställare beredas plats.
Ägaren av förlaget Maria Bielke von Sydow önskar ekonomisk och ”även annan hjälp”
med arrangemanget. Kostnadskalkylens största post är projektledning, 39 000 kronor
och uppgår i sin helhet till 57 000 kronor.
Då kommuner, enligt kommunallagen, inte får stötta enskilda företag finns ingen
rimlighet i att ge bidrag till BIMA-förlag.
Utdrag
BIMA förlag
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§ 87

Bokslutsprognos per den 31 mars 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen angående bokslutsprognos per den
31 mars 2015, och lägger den med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson redogör för bokslutsprognos per den 31 mars 2015.
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§ 88

Arkeologisk utredning ”En härd vid Hökås”
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I samband med Vetlanda kommun och Vetabs planer på att lägga ned nya VA-ledningar
mellan Bäckseda och Torshamn har Jönköpings läns museum genomfört en arkeologisk
utredning. Utredningen gjordes genom sökschaktning och provrutsgrävning i mars 2015
och det var under mark dolda lämningar, från förhistoriska boplatser som låg i fokus.
En härd påträffades under sökschaktningen. I provrutorna framkom endast recent
material. Härden kan ligga orörd kvar och VA-ledningen dras vid sidan av. Jönköpings
läns museum anser, i och med det, inte att det krävs några ytterligare åtgärder inom
utredningsområdet. Samråd har skett med Länsstyrelsen.
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§ 89

Protokoll från ordinarie förbundsstämma med arkivförbundet
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson informerar om det protokoll som förts vid ordinarie
förbundsstämma med Jönköpings läns arkivförbund.
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§ 90

Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna:



”Beviljande av ansvarsfrihet”, Dnr: 2015/KA0087, 2015-05-20
”Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Anna-Lena Löfgren (C)”,
Dnr: 2014/KA0453, 2015-05-20

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag har inkommit enligt följande:



Just sign

”Beviljande av ansvarsfrihet”, Dnr: 2015/KA0087, 2015-05-20
”Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Anna-Lena Löfgren (C)”,
Dnr: 2014/KA0453, 2015-05-20
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§ 91

Övrigt
Inga övrigt att notera.
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