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Plats och tid

Vetlanda Bågskytteklubbs lokal , den 14 juni, kl 15.00-16.30

Beslutande

Sören Eriksson, (S), 1:e vice ordförande
Monica Toll (S)
Maria Brihall, (VF), ordförande
Petra Brannestam, (VF)
Carina G Hördegård, (C), 2:e vice ordförande
Lars-Inge Lundgren, (VF), tjänstgörande ersättare
Claes-Göran Nyrén, (L), tjänstgörande ersättare
Stewe Jonsson, förvaltningschef
Lena Svensson, sekreterare
Thomas Johansson, museichef
Birgitta Waller, (S), ersättare
Carina Hördegård

Övriga deltagare

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2016-06-23

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 68-76

Lena Svensson
Ordförande

Maria Brihall
Justerare

Carina Hördegård

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2016-06-14

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2016-06-23

Datum för anslagets
nedtagande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Lena Svensson
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Dnr: 2016/KA0086

Svar på motion om återanvändning inom Vetlanda kommuns
verksamheter
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ser ett eventuellt behov för Vetlanda Museum att använda
ett centrallager, för skrymmande och sällan använda/utställda föremål.
Nämnden har inget att invända mot återanvändning och en verksamhet som kan
sysselsätta kommuninvånare som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Ärendebeskrivning
Carina Strömbäck (V) har motionerat i Vetlanda kommunfullmäktige 21 mars om
återanvändning inom Vetlanda kommuns verksamheter. Sådant som inte används för
tillfället skulle kunna lagras i ett centrallager. Förvaltningen har fått i uppdrag att yttra
sig över motionen och redovisa dagsläget för förråds- och lagermöjligheter.
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter museum, bibliotek och fritidsgård
förfogar över de lagerytor som verksamheten behöver men har inga överytor som kan
användas av annan verksamhet.
Vetlanda museum har externa lagerlokaler i kommunens förråd i Upplanda och där
förvaras exempelvis skrymmande podier för utställningsverksamhet och en del möbler.
Lokalerna är inte bra och detta lagerutrymme skulle med fördel kunna bytas mot en del
av ett större centrallager.
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just sign
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§ 69

Redovisning av sommarlovsaktiviteter
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Från mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, kan landets kommuner
rekvirera bidrag för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år.
Sommarlovsaktiviteterna ska:





vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
stimulera barn och ungas deltagande, främja integration och skapa nya
kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande,
därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i
aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna
själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2016. För Vetlanda kommun rör det sig om
ca 560 000 kronor. Vi jobbar i första hand med våra egna verksamheter och lokala
föreningar. Viktigt att aktiviteterna inte bara sker i Vetlanda tätort utan har lite spridning
och även att de ligger över hela sommaren. De aktiviteter som förvaltningen jobbar med
är:
















Just sign

Cirkusskola
Resor, med Zonen, till Liseberg (2 st), Kolmården och Öland
Målarskola
Snickarverkstad i Näshult
Utomhusbio i Kantarellen
Sommarskoj genom Junis
Sommarbokshäng
Picknick-konsert i Björköby
Allsång med Isa
Zlatan i Forngården
Dartskola
Lär dig bygga pilkoja
Aktivitetsdag i Kantarellen
Bondesafari
Resa till Astrid Lindgrens värld
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§ 70

Redovisning av VetlandaFesten
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson gav en kortare redovisning för VetlandaFesten.
Fullständig ekonomisk redovisning kommer längre fram.

.

Just sign
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§ 71

Beslut om hantering av halvårsbokslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkännande av halvårsbokslut 2016 kan göras
på beredningsutskottets möte i augusti.

Ärendebeskrivning
Halvårsbokslutet 2016 ska redovisas till ekonomi den 17 augusti 2016. Då inget
nämndsammanträde sker under semestermånaden juli och augustisammanträdet är
förlagt först till den 23 augusti föreslås att godkännande av halvårsbokslut kan göras på
augusti månads beredningsutskott den 8 augusti.

Just sign
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§ 72

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 2 Vetlanda, Vetlanda kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot att ett nytt bostadsområde
etableras i Himlabackarna, förutsatt att de planerade utredningar med avseende på
fornlämningar genomförs. Nämnden anser det dock vara viktigt att det finns en
planering för hur behovet av lekytor kan tillgodoses för detta bostadsområde liksom för
det tidigare etablerade väster om Värnevägen samt eventuella kommande områden i
anslutning till det nu planerade.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun avser att utveckla ett nytt område för bostadsbebyggelse i
Himlabackarna inom fastighet Norrby 3:1 som ägs av kommunen. Inom området
beräknas möjlighet till 16 villatomer som grundbereds av kommunen innan försäljning.
Planområdet återfinns i Vetlanda tätorts norra utkant. Strax väster om planområdet
angränsar handelsområdet i Nydala och en tidigare bostadsexploatering av Himlabackarna. Strax söder om området etableras lokaler för ytterligare handelsverksamhet
som en förlängning av Nydala handelsområde.
Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning
föreligger inte.
Samråd sker 30 maj t.o.m. 27 juni 2016 och synpunkter lämnas till Tekniska kontoret
innan dess.
Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot att ett nytt bostadsområde
etableras i Himlabackarna, förutsatt att de planerade utredningar med avseende på
fornlämningar genomförs. Nämnden anser det dock vara viktigt att det finns en
planering för hur behovet av lekytor kan tillgodoses för detta bostadsområde liksom för
det tidigare etablerade väster om Värnevägen samt eventuella kommande områden i
anslutning till det nu planerade.
Beslut skickas till:
Tekniska kontoret

Just sign
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§ 73

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

Ärendebeskrivning
Protokoll, fört vid ordinarie förbundsstämma med Jönköpings läns arkivförbund, har
kommit till förvaltningen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 74

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





”Bokslutsprognos per den 31 mars 2016”, Dnr 2016/KA0144, 2016-05-04
”Beviljande av ansvarsfrihet”, Dnr 2016/KA0108, 2016-05-18
”Redovisning av intern kontroll 2015 – ekonomikontoret och kultur- och
fritidsnämnden”, Dnr 2016/KA0171, 2016/KA0151, 2016-06-01
”Fördelning av tillfälligt stadsbidrag för flyktingmottagande”, Dnr 2016/KA0098,
2016-06-01

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag har inkommit enligt följande:





Just sign

”Bokslutsprognos per den 31 mars 2016”, Dnr 2016/KA0144, 2016-05-04
”Beviljande av ansvarsfrihet”, Dnr 2016/KA0108, 2016-05-18
”Redovisning av intern kontroll 2015 – ekonomikontoret och kultur- och
fritidsnämnden”, Dnr 2016/KA0171, 2016/KA0151, 2016-06-01
”Fördelning av tillfälligt stadsbidrag för flyktingmottagande”, Dnr 2016/KA0098,
2016-06-01
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Dnr 2015/TK119

Övrigt
Detaljplan för Kolmilan 1 m.fl. Vetlanda, Vetlanda kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden har inga invändningar mot förslaget att tillåta
drivmedelsanläggning och bilservice på den aktuella fastigheten.

Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret avser att upprätta en detaljplan för att möjliggöra bilförsäljning,
drivmedelsförsäljning och verkstad i Norra delen av Kolmilan 1. Skälet är att
verksamheterna inte bedöms gå att förena med nuvarande detaljplan som enbart
medger handelsverksamhet.
Området är redan planerat för handelsverksamhet och området, som i norr omfattat en
fossil åker, har bedömts vara arkeologiskt utrett. Den planerade verksamheten stör inte
eventuellt friluftsliv på angränsande mark mer än vad handelsverksamhet gör. Det finns
alltså inget som talar mot en ändring av detaljplanen.
Beslut skickas till:
Tekniska kontoret

Just sign
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§ 76

Övrigt
Ansökan om investeringsbidrag för byggande av skateboardramp –
Näshults hembygdsförening
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Näshults Hembygdsförening ett bidrag på 22 000
kronor för bygge av skateboardramp.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att under 2015 och 2016 prioritera
spontanidrottsanläggningar, när investeringsbidraget fördelas.
Eftersom få föreningar hade sökt bidrag till spontanidrottsanläggningar när
investeringsbidraget skulle fördelas i februari beslöt nämnden att lägga undan 150 000
kronor för fördelning senare under året.
En skateboardramp är en spontanidrottsanläggning och uppfyller alltså kriteriet för
investeringsbidrag. Näshults Hembygdsförening bör få ett bidrag som motsvarar halva
investeringskostnaden, det vill säga 22 000 kronor.
Beslut skickas till:
Näshults hembygdsförening

Just sign

Utdragsbestyrkan

