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§ 85  

Equmeniakyrkan Ekenässjön 100 år 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Claes-Göran Nyrén hälsar oss välkomna till Equmeniakyrkan i Ekenässjön som i år firar 100 år 

och ger en intressant historieberättelse om kyrkan, men även om Ekenässjöns samhälle. 

Kyrkan har stor verksamhet inom barn och unga och har även en lång tradition inom musik 

med bl.a. egen blåsorkester. Aktiviteter och hjälp har under många år anordnats för 

samhällets nysvenskar. Församlingen har idag 240 medlemmar. 
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§ 86  

Delgivningar 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delgivningar har inkommit enligt följande: 

• Överklagande på kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2018 gällande detaljplan 

för del av Mogärde 20:1, G:a vattenverket 

• Beslut om utbetalning av stöd till fritidsverksamhet 2018 från mucf.se 

Beredningsutskottets förslag 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 
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§ 87  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 25 september till 22 oktober 2018 redovisas fyra synpunkter – en fråga, ett 

förslag, ett klagomål och ett beröm. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Fritid   3 

Förvaltningschefen 1 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 88  

Information – Medborgarskapsceremoni 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Den 18 oktober bjöds de som blivit svenska medborgare i vår kommun in till en 

medborgarskapsceremoni på Gärdet. 100 vuxna och 134 barn har fått svenskt medborgarskap 

under perioden 1 juni 2017 t.o.m. 30 juni 2018. 60 personer erhöll ett diplom och en svensk 

bordsflagga för sitt medborgarskap. Totalt deltog cirka 120 personer. 

Beredningsutskottets förslag 

Informationen noteras till protokollet. 
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§ 89  

Investeringar friluftsmiljöer 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Fördelning av 2019 års investeringar av våra friluftsmiljöer godkänns enligt förvaltningens 

förslag. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden ansvar för investeringar av våra friluftsmiljöer såsom badplatser, 

lekplatser, elljusspår m.m. Investeringspengarna ligger i tekniska nämndens budget och det är 

tekniska kontoret som sköter underhåll m.m. 

Förslag på fördelning tas fram inom ramen för en tjänstemannagrupp med personal från 

tekniska kontoret och kultur- och fritidsnämndens förvaltningschef. 

Förvaltningens förslag är att pengarna för 2019 fördelas på följande investeringar: 

• Utegym för äldre äldre vid Mogärde seniorboende 

• Iordningställande av båtbryggor vid Östanå Camping 

• Badbryggor, enligt behov som analyseras av tekniska kontoret 

• Lekplatsinventeringar, enligt behov som analyseras av tekniska kontoret 

Beredningsutskottets förslag 

Förslag till investeringar av våra friluftsmiljöer godkänns. 
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§ 90  

Detaljbudget 2019 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ärendet hänskjuts till december månads möte med kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar förslag till detaljbudget för 2019. 

Beredningsutskottets förslag 

Presenterat förslag till detaljbudget för 2019 godkänns. 

Sedan beredningsutskottet haft sitt sammanträde upptäcktes ett fel i siffrorna från 

ekonomikontoret vilket gör att det i dagsläget är oklart hur förvaltningens detaljbudget  

blir för 2019. 
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§ 91 

Sammanträdestider 2019 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och dess utskott 2019 fastställs enligt 

nedan. 

Ärendebeskrivning 

Förslag på sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och dess utskott 2019 föreslås 

enligt nedan. 

Beredningsutskott Kultur- och fritidsnämnd 

7 januari 22 januari 

4 februari 19 februari 

4 mars 26 mars 

1 april 16 april 

29 april 21 maj 

3 juni 18 juni 

12 augusti 20 augusti 

2 september 17 september 

30 september 15 oktober 

4 november 19 november 

2 december 17 december 

 

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder kl. 15.30 och beredningsutskottet kl. 13.15 om inte 

annat meddelas. 

Beredningsutskottets förslag 

Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden och dess utskott 2019 fastställs enligt 

ovan. 

Beslutet skickas till 

InfoCenter 
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§ 92  

Detaljplan för Skönberga 1:23 i Skirö, Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Förslag till detaljplan för Skönberga 1:23 i Skirö, Vetlanda tillstyrks. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten Skönberga 1:23. Med 

bostadsbebyggelse avses bostäder i form av friliggande villor. Syftet är också att säkerställa 

markanvändningen för befintlig bebyggelse inom planområdet. Skönberga 1:23 ingår i ett 

område som är utpekat som LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) där målet 

är att främja landsbygden genom att främja nya bostadsområden i attraktiva strandnära 

lägen. 

Den 22 mars 2016, § 35 hanterades planprogram för Skönberga 1:23, Skirö och kultur- och 

fritidsnämnden tillstyrkte då förslaget. 

Beredningsutskottets beslut 

Förslag till detaljplan för Skönberga 1:23 i Skirö, Vetlanda tillstyrks. 

Beslutet skickas till 

Tekniska nämnden 
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