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§ 26  

Tillägg till dagordning 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Tillägg till dagordningen godkänns enligt följande: 

• Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen Vetlanda, Vetlanda 

kommun 
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§ 27  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 1-26 februari 2018 redovisas fem synpunkter – tre frågor, ett förslag och ett 

klagomål. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Bad & Gym  2 

Fritid   2 

Kultur   1 

Beredningsutskottets förslag 

Förvaltningschef Stewe Jonsson får i uppdrag att titta på ett avtal för kiosken i 

Norrgårdshallen. 

I övrigt noteras redovisningen till protokollet. 
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§ 28  

Budgetäskanden 2019-2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Förslag på budgetäskanden för 2019-2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar förslag på budgetäskanden. På driftsidan finns ett 

önskemål om budgetförstärkning för bemanning på fritidsgården Zonen. Besökstrycket är 

fortfarande stort där och det är därför önskvärt att kunna behålla bemanningen på dagens 

nivå efter att tillskottet från statens flyktingbidrag upphört. 330 000 kronor behövs för att fylla 

upp de två tjänster som är på deltid till heltid. 

På investeringssidan redovisas önskemålen i investeringsplanen nedan: 

Verksamhet Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Inventarier kultur 

och fritid 

300 tkr 

(50 + 

biblioteksrenovering 

250) 

7 550 tkr 

(50 + 

biblioteksrenovering 

7 500 tkr) 

60 tkr 60 tkr 

IT-utveckling 

bibliotek 

20 tkr 40 tkr 30 tkr 50 tkr 

Konst, museum 150 tkr 150 tkr 170 tkr 170 tkr 

Inventarier, 

museum 

2 210 tkr 

(60 + lokalhistorisk 

utställning 2 150) 

60 tkr 70 tkr 70 tkr 

Underhåll, offentlig 

konst, museum 

100 tkr 50 tkr 110 tkr 60 tkr 

Inventarier, 

fritidsgården Zonen 

20 tkr 100  

(20 + inredning ny 

fritidsgård 80) 

30 tkr 30 tkr 

Inventarier, 

anläggningar 

350 tkr 

(150 + elljusspår 

Östanå 200) 

550 tkr 

(100 + elljusspår 

Vattentornet 450) 

150 tkr 100 tkr 

Inventarier Bad & 

Gym 

75 tkr 75 tkr 75 tkr 75 tkr 

 

Beredningsutskottets förslag 

Förslag på budgetäskanden för 2019-2022 godkänns. 

---------------------- 

Beslutet skickas till 

ekonomikontoret  
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§ 29  

Sammanfattning – Servicemätning telefoni och e-post 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommun, tillsammans med ett antal andra kommuner, genomför mätningar av 

servicenivån i teleservice och e-posthantering inom ramen för KKiK. 

Syftet med denna undersökning är att se sin egen utveckling och få möjlighet att jämföra 

kommunens service med likvärdiga kommuner. Resultatet ska ses som ett arbetsinstrument 

för målsättning och policy. 

Mätperioden 2017 var huvudsakligen under veckorna 42 till och med 45. 

Jämförelserna som görs i rapporten baseras på mätningar av kommuner i likvärdig storlek.  

Bedömningar har gjorts utifrån bemötande, intresse och engagemang, information, 

tillgänglighet och svar på frågan. Vid bedömningen har kriterierna god, medelgod och dålig 

använts.  

Resultatet totalt (redovisas exklusive kommunledningsförvaltningen): 
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§ 29 forts  

Resultatet för kultur- och fritidsförvaltningen visar på ett något sämre resultat, förutom 

svarstiderna, när vi jämför med tidigare år.  

Exempel på frågor som ställts till kultur- och fritidsförvaltningen: 

• Hur kan jag få tillgång till protokollen från kulturnämndens sammanträde? 

• Finns det någon lokal att hyra till ett seminarium för cirka 50 personer? 

• Var kan jag hitta information om vilka muséer som finns i kommunen och om, finns det 

några aktuella utställningar? 

• Finns det några motionsspår i kommunen med omnejd? 

• Vilka kulturstipendier och fonder finns att söka? 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 30  

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 3 Vetlanda, Vetlanda 
kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Tillstyrker förslaget till detaljplan för Himlabackarna, etapp 3 Vetlanda, Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen upprättas i syfte att göra det möjligt att bygga bostäder och förskola i området. 

Inom ett tre hektar område kan 70 friliggande enbostadshus och 50 bostäder i 

grupphusbebyggelse rymmas. 

Syftet är också att öka tillgängligheten till natur, öka naturvärdena och rena och fördröja 

vatten och av dessa skäl ska en våtmarkspark anläggas söder om Himlabackarna. 

I västra delen av området finns kända fornminnen och förslaget till detaljplan säger att hänsyn 

ska tas till dessa genom planläggning. De lämningar som påträffats i den östra delen under 

etapp 1 av en arkeologisk utgrävning ska utredas vidare innan en exploatering kan ske. 

Centralt i området ska en öppen yta skapas, avsedd för lek och rekreation. Där kan lekplats 

och bollplan anläggas. 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 
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§ 31  

Detaljplan för del av Mogärde 20:1, G:a vattenverket Vetlanda, 
Vetlanda kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Mogärde 20:1, G:a vattenverket Vetlanda, 

Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av en central mötesplats för 

kommunens unga, värna om kulturhistoriskt intressant bebyggelse och säkerställa att hänsyn 

tas till denna vid om- och tillbyggnad samt att bevara parkmark inom området. 

Sedan 2014 har arbetet med att etablera en skateanläggning i Vetlanda pågått, i en dialog 

mellan Vetlanda kommun och ideella krafter i först Powerhouse och senare Vetlanda 

Skateboardförening. Ett antal olika platser utreddes av kommunen under 2015 men det var 

svårt att nå en enighet om placeringen, mellan de inblandade parterna. Kommunstyrelsen 

beslutade dock 2016 att skateparken skulle förläggas till Kyrkparken men den platsen blev 

också den snart inaktuell eftersom skateboardåkarna inte tyckte att den var passande. Under 

2017 ledde samtal mellan kommunen och skateboardåkarna till ett förslag att lokalisera 

skatebanan till Gamla vattenverkets närhet i samband med att vattenverket byggs om till 

fritidsgård. Anläggandet av en skatebana i föreningsregi förutsätter dock att en detaljplan 

upprättas. Den aktuella marken kan i en ny detaljplan ges klassningen kvartersmark och sådan 

kan kommunen upplåta till annan part, till skillnad från parkmark som inte kan upplåtas. 

Planförslaget möjliggör också en tillbyggnad av Gamla vattenverket så att ändamålsenliga 

lokaler för fritidsgårdsverksamhet kan skapas.  

Utredningen som ligger till grund för detaljplanen visar att stadsbilden inte kommer att 

påverkas negativt av att en modern skatebana byggs i anslutning till tegelbyggnaderna i 

nationalromantisk stil, uppförda 1922. Utredningen visar också att ljudalstringen från 

skatebanan inte förväntas överstiga riktvärdena i folkhälsomyndighetens allmänna råd om 

buller inomhus, i de bostäder och verksamhetslokaler som finns i nära anslutning till banan. 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 
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§ 32  

Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl., Melavägens 
förlängning Vetlanda, Vetlanda kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl., Melavägens förlängning 

Vetlanda, Vetlanda kommun. 

Reservationer 

Maria Brihall (VF), Petra Brannestam (VF) och Sören Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en förskola med 100 förskoleplatser och 

tillagningskök, säkerställa en tillfartsgata till området samt anlägga en cykelväg mellan 

förskolan och angränsande befintligt bostadsområdet längst Mossgårdsvägen. Detaljplanen 

syftar även till att säkerställa naturmark samt att skyddsvall upprätthålls mellan riksväg 31 och 

bebyggelseområdet. 

Yttranden 

Maria Brihall (VF) och Sören Eriksson (S) anser att området omkring Mela kvarn utgör en 

ovärderlig kulturmiljö, som är unik och bör bevaras i största utsträckning. Det är även ett 

rekreationsområde för boende i området. Därför yrkar de avslag på planförslaget. 

Monica Toll (S) tillstyrker detaljplanen för del av Storegården 1:1 m.fl. 

Carina Hördegård (C), Göran Martinsson (C) och Staffan Eriksson (C) tillstyrker Monica Tolls 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Maria Brihalls och Sören Erikssons avslagsyrkande och 

Monica Tolls förslag att tillstyrka detaljplanen. Hon finner att kultur- och fritidsnämnden 

beslutar i enlighet med Monica Tolls förslag. 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 
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§ 33  

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 

• Grön handlingsplan för Jönköpings län, KS § 11/18 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: 

• Grön handlingsplan för Jönköpings län, KS § 11/18 
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§ 34  

Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen, 
Vetlanda, Vetlanda kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Tillstyrker förslaget till detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen 

Vetlanda, Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom området. Detaljplanen 

inkluderar även delar av Vetlandabäcken och Natur- och parkmark. 

Planområdet ligger cirka 1 km sydost om Vetlanda centrum. Planområdet gränsar i väster till 

Ringvägen och i söder av järnvägen Vetlanda-Kvillsfors.  

Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning 

föreligger inte. 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 
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