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Plats och tid

Sammanträdesrum 3, den 24 februari, kl 15.30-17.45

Beslutande

Sören Eriksson (S), 1:e vice ordförande deltog ej p.g.a. jäv i §28
Monica Toll (S) deltog ej p.g.a. jäv i §23, 27
Maria Brihall (VF), ordförande
Petra Brannestam (VF)
Börje Wilsborn (C), 2:e vice ordförande
Anna-Lena Löfgren (C), tjänstgörande ersättare
Cajsa-Lena Håkansson (M)
Leif Brandt (S), tjänstgörande ersättare p.g.a. jäv §23, 27, 28

Övriga deltagare

Stewe Jonsson, förvaltningschef
Lena Svensson, sekreterare
Thomas Johansson, museiintendent, §17
Mats Källqvist, fritidskonsulent, §22-28
Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare, §22-28
Leif Brandt (S), ersättare
Mari Anne Hall (S), ersättare
Lars-Inge Lundgren (VF), ersättare
Gun-Britt Sigfridsson (KD), ersättare
Claes-Göran Nyrén (FP), ersättare
Petra Brannestam (VF)

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2015-02-24 och 2015-03-02

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 16-34

Lena Svensson
Ordförande

Maria Brihall
Justerare
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-02-24

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2015-03-02

Datum för anslagets
nedtagande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Lena Svensson
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§16

Tillägg dagordning
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Tillägg till dagordningen under ”Övrigt” godkänns enligt följande:


Deltagande i Kulturting

Ärendebeskrivning
Tillägg till dagordningen under ”Övrigt” anmäls enligt följande:


Just sign

Deltagande i Kulturting

Utdragsbestyrkan
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§17

Utsmyckning av Holsby förskola
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, enligt framlagt förslag från bedömningsgruppen, välja konstverk av konstnär Ulf Celén som utsmyckning av Holsby förskola.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun, har inbjudit konstnärerna Åsa Hylén, Marlene Lindmark och Ulf
Celén att parallellt utforma enskilda förslag till konstnärlig utsmyckning av Holsby
förskola. Det konstnärliga uppdraget ska anpassas till utemiljön och förskolan är snart
uppförd. Förskolans inriktning är de fyra elementen: jord, luft, eld och vatten. Det
uppförda konstverkets avtalade livslängd är 15 år. Efter avtalad livslängd är det upp till
ägaren att besluta om dess framtida existens.
Kostnadsramen för den färdiga utsmyckningen är begränsad till 78 000 SEK (exkl moms).
Kostnadsramen inkluderar alla kostnader för konstverket inklusive konstnärens
omkostnader, material, montering, resor etc. Skissarvode utbetalas separat per
deltagare om 6 500 SEK (exkl moms). Konstnärerna förutsätts ha F-skattsedel och avtal
tecknas med utvald konstnär efter beslut. Utsmyckningen ska bidra till att skapa en
visuellt attraktiv miljö som förhöjer platsen.
Skissförslagen har bedömts av en bedömningsgrupp bestående av Kenth Henriksson,
Marita Thorsson, Annika Lundwall, Maria Brihall och Thomas Johansson. Bedömningsgruppen har haft rätt att utesluta förslag som inte uppfyller kraven. Bedömningsgruppens enhälliga förslag är att välja konstverk av Ulf Celén.
Den konstnärliga utsmyckningen skall vara utförd 2015-06-01.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§18

Framtagning av underlag till fullmäktiges mål 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efter redigering enligt nedan, godkänns
dokumentet som underlag till fullmäktiges mål.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar förvaltningens förslag till kommunfullmäktiges
mål 2015 och framåt. Beredningsutskottet påpekade enligt följande:








Under 1:2 Omvärldsförändringar ”Behovet av ökade insatser för att integrera
nysvenskar i samhället kommer att kräva ett utökat engagemang från kulturoch fritids sida”. Ordet ökade tas bort.
Under 1:2 Omvärldsförändringar. Biblioteket är i behov av flera olika rum. Hur
stort är behovet? Förvaltningschef Stewe Jonsson specificerar behovet till
nämndens sammanträde.
Under 1:2, sista punkten, ”Därför måste Vetlanda vara en attraktiv kommun där
människor i arbetsför ålder gärna stannar kvar eller flyttar hit”. Flyttar hit fattas
i meningen och skrivs in.
Att barnkonventionen följs skrivs in i swot-analysen, både som plus och minus.

Dokumentet kommer att redigeras enligt ovan.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§19

Bokslut 2014
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Bokslut 2014, text- och sifferdokument, noteras och läggs till handlingarna.

Ärende beskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson redogör för bokslut 2014, både sifferdel och textdel.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KU0029

Önskemål om förändring av lokalbidragsregler
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte ändra reglerna för lokalbidrag, enligt det
förslag som lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO föreslagit.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lokalbidragsreglerna ändras så att bidrag till
förening vars lokalyta överstiger 400 kvadratmeter ska fördelas efter särskilt beslut av
kultur- och fritidsnämnden.

Ärende beskrivning
Lokalföreningen 306 Fridsam av IOGT-NTO har i en skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden föreslagit att nämnden ska införa ett system för lokalbidragen, som
skulle ge de föreningar högre bidrag vars lokaler används mer. Föreningen påpekar att ju
mer en lokal används, ju mer ökar kostnaderna för värme, el, vatten och avlopp. Och ju
mer ökar slitaget. Föreningen föreslår att det införs en bidragstrappa som gör att
Lokalbidragen är i dag uppdelade i två kategorier. Den ena kategorin är lokaler som
används året runt och får ett bidrag på 75 kronor per kvadratmeter. Den andra
kategorin är lokaler som används delvis året runt och får ett bidrag på 30 kronor per
kvadratmeter. När det gäller den första kategorin finns ett övre bidragstak på
50 000 kronor per lokal.
En bidragstrappa skulle göra arbetet med att räkna fram bidraget krångligare och mer
tidsödande. Det skulle också medföra en risk för orättvisa; en lokal som på grund av
bland annat sitt geografiska läge (centralt/naturskönt) är uthyrd i stor utsträckning får
både högre hyresintäkter och högre bidrag än en lokal som inte har samma attraktionskraft, men som i lika stor utsträckning används i den lokalhållande föreningens egen
verksamhet. En lokalhållande förening som har stor föreningsverksamhet erhåller ett
större aktivitetsstöd, vilket kan användas för att täcka lokalkostnader. Till renoveringar
av föreningslokaler kan föreningar söka investeringsbidrag. Under senare år har
föreningar med ungdomsverksamhet prioriterats.
Vid genomgången av bidragsansökningarna för 2013 har förvaltningen uppmärksammat
att det kan uppstå en situation där en förening äger lokalytor som i förhållande till
verksamheten är uppenbart för stora. Därför bör bidrag till lokalytor som överstiger 400
kvadratmeter tas genom särskilt beslut i nämnden.
Den begränsning som finns idag är att bidrag över 50 000 kronor (motsvarar i dag
667 kvadratmeter) för lokaler använda året runt ska hanteras av nämnden genom
särskilt beslut.
Förvaltningen anser att nuvarande bidragssystem för lokalbidrag ska behållas. Förening
som har stor egen verksamhet får stort aktivitetsstöd och har också stor chans att
prioriteras vid ansökan om investeringsstöd. Förening som har stor korttidsuthyrning av
sina lokaler måste anpassa hyresnivån så att den täcker kostnaderna för uthyrningen.
Just sign

Utdragsbestyrkan
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§21

Riktlinjer för betalningskrav på hyresgäst
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en hyresgäst i en kommunalt driven
idrottsanläggning ska ha betalat sin hyresskuld för föregående säsong för att få ta
anläggningen i bruk vid ny säsongstart.

Ärende beskrivning
Genom åren har en och annan idrottsförening släpat efter rejält med betalningen av
hyran för den idrottsanläggning de disponerar. Föreningarna har kanske prioriterat
andra fordringsägare när ekonomin svikit och kommunen har fått agera bank.
Boro/Vetlanda HC hamnade på så sätt för många år sedan i en situation med en skuld på
200 000-300 000 kronor till Vetlanda kommun. Sedan dess har man gjort försök att
betala av på skulden samt se till att den inte ökar. En överenskommelse finns nu mellan
Vetlanda kommun och Boro/Vetlanda HC om att alla nya fakturor ska betalas
fortlöpande, vilket föreningen gjort under de senaste åren, och att bidrag från
kommunen till föreningen ska räknas av mot den gamla skulden som nu uppgår till cirka
260 000 kronor. Det kommer att ta fyra-fem år att betala av den gamla skulden.
Boro/Vetlanda HC är historiskt inte ensam om att ha haft en skuld gentemot Vetlanda
kommun.
Vetlanda kommun ska agera på samma sätt mot alla idrottsföreningar. Att någon
förening kan få slippa att betala sin anläggningshyra samtidigt som andra pliktskyldigt
betalar upplevs av föreningarna som orättvist. Därför måste kraven på betalning
skärpas. Förvaltningen anser att ingen förening ska få boka tider och använda en
anläggning vid ny säsongstart utan att fakturorna för den föregående säsongen först har
betalats. Det ska gälla all verksamhet i föreningen.
Avsteg från principen ska endast göras då en förenings styrelse helt uppenbart inte
kunnat råda över att ekonomihanteringen inte fungerat, exempelvis om föreningen
utsatts för bedrägeri.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KU0008

Ansökan om bidrag – Sommarlägerverksamhet 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar bevilja Fotbollskolan 60.000 kr i bidrag. Redovisning
lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen efter avslutad aktivitet.

Ärendebeskrivning
Fotbollskolan i Vetlanda ansöker om bidrag för sin verksamhet 2015. 785 barn och unga
deltog i Fotbollskolan 2014 och den utgör den i särklass största och viktigaste
föreningsgemensamma verksamheten i kommunen. En verksamhet som knyter ihop och
stärker gemenskapen inom och mellan fotbollsföreningarna.
Fotbollskolan har pågått i drygt 30 år.

Utdrag
Fotbollskolan
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KU0001

Ansökan om bidrag – Qulturfolket 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar arrangörsföreningen Qulturfolket ett bidrag om
60 000 kronor. Föreningen ska arrangera scenkonst i Vetlanda vid minst fyra tillfällen
under 2015.

Ärendebeskrivning
Föreningen Qulturfolket, en del av Riksteatern söker ett stöd om 60 000 kronor för att
arrangerar kulturevenemang i Vetlanda samt erbjuda kulturresor.
Målen för 2015 är att ge föreställningar av varierad art till en rimlig kostnad så att
kommuninvånare har möjlighet till en bredd av kulturupplevelser i Vetlanda.
Sedan 2008 har Qulturfolket fått stöd från kultur- och fritidsnämnden. Genom
föreningens ideella arbete och med ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden
möjliggörs ett viktigt utbud för boende i Vetlanda kommun med breddad tillgång av
kulturevenemang.
Under 2014 arrangerade föreningen nio föreställningar. Föreningen gör ett gott arbete
som är av särskild vikt för kommunens utveckling.
På grund av jäv har Monica Toll (S) inte deltagit i beslut angående bidrag till Qulturfolket.
Utdrag
Qulturfolket
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
På grund av jäv har Monica Toll (S) inte deltagit i beslut om bidrag till Qulturfolket.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2015/KU0002

Ansökan om bidrag – Njudungsorkestern 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Njudungsorkestern ett bidrag om 50 000 kronor.
Föreningen ska som motprestation 2015 spela, utan ersättning, den 30 april, 6 juni och
23 december.

Ärendebeskrivning
Föreningen Njudungsorkestern söker stöd för att kunna hålla föreningen med dirigent.
Sedan 2014 har Njudungsorkestern fått stöd från kultur- och fritidsnämnden. Genom
föreningens ideella arbete och med ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden
möjliggörs orkesterns fortlevnad. Föreningen var tidigare starkt bekymrad för dess
fortsatta existens men har tack vare sin nya orkesterledare fått ett uppsving och en
positiv utveckling. Njudungsorkestern är av särskild vikt för Vetlanda kommun.

Utdrag
Njudungsorkestern
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden

§25

Sammanträdesdatum

Sida

2015-02-24

12 (23)

Dnr 2014/KU0030

Ansökan om bidrag – Näsby föreläsningsförening 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Näsby föreläsningsförening ett bidrag om 10 000
kronor. Föreningen ska under 2015 anordna minst sex föreläsningar.

Ärendebeskrivning
Näsby föreläsningsförening söker stöd för att kunna arrangera offentliga föreläsningar.
Föreningen har sedan 1951 bedrivit föreläsningsverksamhet. 2009 drogs det statliga
stödet in och därmed upphörde många föreläsningsföreningar runt om i Sverige. Sedan
2012 har föreläsningsföreningen fått stöd från kultur- och fritidsnämnden. Föreningen
har ca 50 åhörare på föredragen och utöver Näsbybor kommer publik från andra delar
av kommunen till gemenskap och bildning. Föreningen är stabil och varaktig, den enda i
sitt slag i Vetlanda kommun. Genom föreningens ideella arbete och med ekonomiskt
stöd från kultur- och fritidsnämnden möjliggörs föreningens fortsatta verksamhet.

Utdrag
Näsby föreläsningsförening
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§26

Föreningsbidrag, fritidsektor
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningsbidrag för 2015 inom fritidssektorn enligt
nedan utan procentuell reducering.

Fördelning föreningsbidrag 2015
Fritidsektor
Föreningar
Idrott
Frikyrkliga
Nykterhet
Handikapp
Lokalhållande
Övriga
Summa:
SISU
Idrottsskolan
Fotbollsskolan
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Korpen Idrottsförening
Alseda Bygdegård
Summa:
Hyror
Investeringsbidrag
Summa:
Till nämndens förfogande och delegation
Summa totalt föreningsbidrag

3 228 171
550 571
70 140
50 130
433 230
81 535
4 413 777
60 000
20 000
60 000
38 450
25 000
10 000
213 450
23 672
425 000
448 672
49 101
5 125 000

Ärendebeskrivning
Utifrån inkomna ansökningar redovisas förslag till fördelning av föreningsbidragen 2015
inom fritidssektorn enligt gällande bidragsbestämmelser.

Beredning
Beredningsutskottet, §11, 2015-02-10
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§27

Föreningsbidrag, kultursektorn
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar kulturbidrag för 2015 enligt nedan utan procentuell
reducering.
400 000 är avsatt till stöd för kulturföreningar
Hembygdsföreningar
Alseda

16530

Björkö

7035

Fröderyd

8400

Karlstorp

10140

Lannaskede

5490

Myresjö

8925

Näsby
Nävelsjö

14160
9195

Skede

15240

Stenberga

10275

Ökna
Summa:

8985
114375

Musikföreningar
Bäckablås Wind

14800

Ekenässjöns Missions k:a Musikkår

13830

FM Brass

13560

Njudungsorkestern

19630

Hvetlanda Manskör

12000

Bredbandet

14160

Summa:

87980

Övriga föreningar
Vetlanda konstförening

1020

Östra Njudungs folkdanslag

12000

Summa:

13020

Särskilda beslut
Vetlanda Filmstudio

25000

Qulturfolket

60000

Näsby föreläsningsverksamhet

10000

Njudungsorkestern

50000

Summa:

145000

Totalsumma:

360375

Kvar till nämndens förfogande och delegation:
39625
Just sign

Utdragsbestyrkan
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§27 fortsättning

Ärendebeskrivning
Utifrån inkomna ansökningar redovisas förslag till fördelning av föreningsbidragen 2015
inom kultursektorn enligt gällande bidragsbestämmelser.

Beredning
Beredningsutskottet, §12, 2015-02-10

Utdrag
Vetlanda Filmstudio
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
På grund av jäv har Monica Toll (S) inte deltagit i beslut om bidrag till Qulturfolket.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§28

Investeringsbidrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar investeringsbidrag för 2015 enligt nedanstående
tabell:
Föreslaget
belopp

Förening

Avser

Björkö GOIK

Rep av belysning
elljusspår

751 000

376 000

Byestad-Flugeby
Byförening

Kommunalt vatten
o avlopp

170 000

85 000

Ny golvbeläggning i
Bäckseda
kyrksalen,
Missionsförsamling ombyggnad estrad

215 780

107 890

35 000

Friluftsfrämjandet

Hjälpmedel skidskolan, arr vid barno ungdomskvällar i
backen

62 500

47 500

30 000

Karlstorps
bastuförening

Renovering av lokal
för bybastu

101 400

50 700

Karlstorps
Anskaffning av
Hembygdsförening djupborrad brunn

46 000

23 000

Saljenbygdens
Jaktvårdsförening

Takbyte på
skyttepaviljongen

92 636

46 318

30 000

Vetlanda Fotbollsförening (VFF)

Takrenovering av
klubbhus

207 000

103 500

75 000

Vetlandaortens
Ryttarförening

Utbyte av mycket
gamla kvicksilverarmaturer i
ridhuset

97 650

66 650

30 000

495 000 100 000
2 238 966 1 006 558

100 000
425 000

Vetlanda SPFförening
Summa

Just sign

Utegym i centrala
Vetlanda

Kostnad

Sökt
belopp

Utdragsbestyrkan
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§28 fortsättning
Kriterier beslutade i kultur- och fritidsnämnden har legat till grund vid fördelning av
investeringsbidrag, § 119, 2012-08-28. Prioriterade områden för bidragsgivning gällande
ansökan av investeringsbidrag för år 2014-2015 är ansökningar avseende spontanidrott
samt investeringar med särskilt fokus på barn- och ungdomsverksamhet.
Inom ramen för fastställt investeringsbidrag enligt ovan, kan bidrag erhållas med 65% av
ansökt belopp.

Ärendebeskrivning
Bidraget avser att ekonomiskt stödja investering som bedöms angelägen för Vetlanda
kommun. Bidraget avser ansökan över ett basbelopp och kan utgå med högst 50% av
investeringsbeloppet. Beslut om investeringsbidrag fattas inom fastställd budgetram för
stöd till föreningsverksamhet. Av denna anledning måste prioriteringar ske mellan
ansökningarna.
Ansökan om investeringsbidrag har inkommit enligt ovan.
Beredning
Beredningsutskottet, §13, 2015-02-10
Utdrag
Föreningar som ansökt om investeringsbidrag enligt bilaga
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad
På grund av jäv har Sören Eriksson (S) inte deltagit i beslut om investeringsbidrag till
Björkö GOIK.

Just sign
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§29

Tillfälligt utökat ledarutvecklingsbidrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att högst två ledarutbildningsbidrag à 1500 kronor
per förening kan utbetalas för deltagande i MHFA-utbildning om psykisk ohälsa under
2015, detta utöver den summa på högst 5000 kronor som kan betalas ut enligt gällande
reglemente.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit initiativet till en utbildningssatsning som ska ge
föreningsledare kunskaper i hur man upptäcker varningssignaler om psykisk ohälsa hos
barn och unga. Witalabostäder sponsrar projektet med 15 platser på en MHFAutbildning hos Höglandets Räddningstjänstförbund. När dessa platser fyllt finns
ambitionen hos förvaltningen att kunna erbjuda 15 utbildningsplatser inom ramen för
ledarutvecklingsbidraget. Eftersom utbildningen är en prioriterad specialsatsning bör de
föreningar som vill delta tilldelas bidrag utan att det påverkar möjligheten att få bidrag
till traditionella utbildningar.
Föreningar som vill delta i MHFA-utbildning under 2015 ska kunna få ledarutvecklingsbidrag för två kursdeltagare utan att det påverkar möjligheten att få bidrag för
traditionella ledarutbildningar.
Satsningen, som kommer att kosta maximalt 22 500 kronor, finansieras genom ökade
hyresintäkter andra halvåret 2015.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§30

Val av ersättare till beredningsutskott
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ersättare till beredningsutskottets ledamöter utses enligt följande:




Maria Brihall (VF) ersätts av Petra Brannestam (VF)
Sören Eriksson (S) ersätts av Monica Toll (S)
Börje Wilsborn (C) ersätts av Carina G Hördegård (C)

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige om politisk organisation ska ersättare till ledamot i
beredningsutskottet utses.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§31

Studiebesök på Vetlanda bibliotek, Vetlanda museum och Zonen
Kultur- och fritidsförvaltningens beslut
Studiebesök görs på biblioteket, Zonen och museet enligt nedan:


24 mars Vetlanda bibliotek



21 april Zonen



19 maj Vetlanda museum

Ärendebeskrivning
För att nämndens ledamöter ska få en inblick i förvaltningens olika verksamheter
föreslår kultur- och fritidschef Stewe Jonsson att man, i samband med kommande
nämndmöten, gör studiebesök på biblioteket, museet och Zonen enligt nedan:


24 mars Vetlanda bibliotek



21 april Zonen



19 maj Vetlanda museum

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§32

Biblioteket stängt
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biblioteket är stängt onsdagen den 25 mars på grund av uppdatering av bibliotekssystemet. Sammanträdesrum 2 är öppet för tidningsläsning mellan klockan 10-17.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§33

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




”Bestämmelser för ersättares tjänstgöring i kommunens nämnder och styrelse
2015-2018”, Dnr 2014/KA0473, 2015-01-28
”Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Margonia Påhlsson (VF)”,
DNr 2014/KA0453, 2015-01-28
”Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Petra Brannestam (VF)”,
DNr 2014/KA0453, 2015-01-28

Ärendebeskrivning
Protokullsutdrag enligt nedan har kommit från kommunfullmäktige.




Just sign

”Bestämmelser för ersättares tjänstgöring i kommunens nämnder och styrelse
2015-2018”, Dnr 2014/KA0473, 2015-01-28
”Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Margonia Påhlsson (VF)”,
DNr 2014/KA0453, 2015-01-28
”Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Petra Brannestam (VF)”,
DNr 2014/KA0453, 2015-01-28

Utdragsbestyrkan
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§34

Övrigt
Deltagande i Kulturting
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Följande deltar i Kulturtinget den 12 mars:




Cajsa-Lena Håkansson
Mari Anne Hall
Anna-Lena Löfgren

Följande deltar i Kulturtinget den 13 Mars:




Maria Brihall
Petra Brannestam
Mari Ann Hall

Man väljer själv vilken dag man vill åka och om man vill åka en eller två dagar, men man
får bara ersättning för en dag.

Ärendebeskrivning
Inbjudan till Kulturting 2015 i Jönköping har kommit. Torsdagen den 12 mars inbjuds fria
kulturutövare, organisationer och övriga civilsamhället tillsammans med kommunala,
regionala och statliga företrädare som arbetar med att stärka kulturen i Jönköpings län
till ”Kulturens mötesplats”. Fredagen den 13 mars inbjuds kommunala och regionala
kulturpolitiker till ”Kulturpolitisk dialog”.

Just sign

Utdragsbestyrkan

