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Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 15.30-17.00 

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 

Göran Martinsson (C) 

Cajsa-Lena Håkanson (M) 

Övriga deltagare Leif Brandt (S) 

Birgitta Waller (S)  

Lars Inge Lundgren (VF) 

Staffan Eriksson (C) 

Gun-Britt Sigfridsson (KD) 

Claes-Göran Nyrén (L) 

Stewe Jonsson, förvaltningschef 

Anneli Bergström, sekreterare 

Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare § 2 (kl. 15.30-15.50) 

Linn Austli, NBV Jönköpings län § 2 (kl. 15.30-15.50) 

Utses att justera Sören Eriksson (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-02-01 

Underskrifter 

Sekreterare 
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Ordförande 

Anneli Bergström 
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Maria Brihall (VF) 
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Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  

Sammanträdesdatum 2018-01-23 

Datum för anslagets 

uppsättande 
2018-02-01 Datum för anslagets 

nedtagande 
2018-02-23 

Förvaringsplats för 

protokollet 
 

Underskrift  

 Anneli Bergström 
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§ 1  

Tillägg till dagordning 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Tillägg till dagordningen godkänns enligt följande: 

• Utökat öppethållande på Vetlanda Badhus gym 

• Rekrytering av museichef 
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§ 2  

Redovisning – projektmedel NBV  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden beviljade den 16 maj 2017, § 54 projektmedel till NBV på 

20 000 kronor. 

Linn Austli, NBV Jönköpings län redovisar projektet som handlar om jämlik skatescen i 

Vetlanda. Bakgrunden var att få tjejer intresserade av att börja med skate, att det ska 

vara jämlikt, skapa en trygg miljö och att tjejerna ska ta del av kommunens satsning på 

skate. 

Projektet Grrlskate – grrls only skapades. Skateutrustning att låna köptes in, 

instruktörsledda pass anordnades och tjejerna fick egen tid på skatebanorna. 

Inspiratörer och föreläsare bjöds in. Ett 10-tal tjejer deltog och meningen var att ge 

tjejerna modet att våga. Det anordnades även två grillkvällar där både tjejer och killar 

deltog. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att killarna vill ha in tjejerna i verksamheten, det 

finns utrustning och hall och egen tid, men tjejerna vågar inte trots att de var positiva 

under projektets gång. NBV konstaterar att de behöver jobba mer med tjejerna 

eftersom problemen att få med dem ligger i strukturen utanför skaten. 

Beslutet skickas till 

NBV Jönköpings län 
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§ 3  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 22 november – 29 december 2017 redovisas sju synpunkter – fyra förslag, 

1 fråga, 1 klagomål och 1 övrigt. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Fritid  4 

Förvaltningschef 3 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 4  

Redovisning av delegationsärenden, kvartal 4 2017 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsärenden för fjärde kvartalet 2017 föreligger i bilaga.  

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 

 

 

  



Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum Sida 

2018-01-23 7 (13) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 5  

Information – Medborgarundersökningen 2017 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar resultatet av medborgarundersökningen. 

SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört telefonintervjuer bland 

kommunens invånare under perioden 18 september till 30 oktober 2017. 501 personer 

mellan 18 och 74 år har intervjuats. Ungefär hälften (48 %) bor i Vetlanda centralort, 

övriga (52 %) bor utanför centralorten. 

Två av tre invånare i Vetlanda kommun är nöjda med sin kommun. Det är en ökning med 

10 procentenheter sedan undersökningen genomfördes 2015. 94 % är beredda att 

rekommendera Vetlanda som en bra plats att bo och leva på. 

På frågan vad som saknas mest i Vetlandas kulturutbud svarade 37 % att ingenting 

saknas i kulturutbudet, 26 % saknar musik mest, 14 % saknar teater mest, 8 % saknar 

dans mest och några få prioriterar konst eller film starkast. 

Intervjuaren berättade att kommunen vid upprepade tillfällen tagit upp och diskuterat 

frågan om ett kulturhus i Vetlanda. På frågan om Vad tycker du? Svarade 75 % att 

förslaget är mycket eller ganska bra. 

SKOP har analyserat vilka av betygsaspekterna som har störst påverkan på Nöjd 

Medborgarindex i Vetlanda. Relativt höga betyg och med stor påverkan har barns och 

tonåringars fritidsaktiviteter. 

Resultatet av medborgarundersökningen visar att kultur- och fritidsförvaltningen bör 

jobba vidare med  

• att bredda fritidsutbudet riktat mot barn och ungdomar och framförallt ungdomar i 

centralorten 

• att bredda kulturutbudet för framförallt medborgare i åldern 35+ 

• att hitta en lösning på kulturhusfrågan, detta med tanke på hur viktigt medborgarna 

anser att en satsning på ökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är för 

kommunens positiva utveckling 

Beredningsutskottets förslag 

Informationen noteras till protokollet. 
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§ 6 

Information – Medarbetarundersökningen 2017 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Stewe Jonsson informerar om medarbetarundersökningen som 

genomfördes under hösten 2017.  

På kultur- och fritidsförvaltningen var svarsfrekvensen 67,9 %, vilket är lite lågt men kan 

bero på att vi har många vikarier. Svarsfrekvensen vid senaste medarbetarunder-

sökningen 2015 låg på 74 %. 

 Medelvärde per område Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

(2015 inom parentes) 

Kommunövergripande 

 Hälsa 3,66 (3,77) 3,67 

 Medarbetarskap 4,14 (4,20) 4,19 

 Ledarskap 3,95 (4,10) 4,08 

 Kvalitet 3,79 (3,79) 4,0 

Beredningsutskottets förslag 

Informationen noteras till handlingarna. 
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§ 7  

Statistik sjukfrånvaro 2:a halvåret 2017 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Sjukfrånvarostatistiken redovisas fortsättningsvis en gång om året och om behov 

uppstår. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar kultur- och fritidsförvaltningens sjukfrånvaro 

för 2:a halvåret 2017. 

Beredningsutskottets förslag 

Informationen noteras till protokollet. 
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§ 8 

Revidering av bidragsbestämmelser 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Förslaget till revidering av bidragsbestämmelser godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendebeskrivning 

Bestämmelserna om bidrag till föreningar behöver ständigt förnyas. Verksamheter 

försvinner och nya tillkommer och nämndens prioritering av verksamheters vikt kan 

förändras över tid. Nuvarande bidragsbestämmelser behöver av dessa skäl ses över och 

dessutom är layouten i behov av att förändras så att dokumentet blir mer lättläst. 

Beredningsutskottets förslag 

Förslaget till revidering av bidragsbestämmelser godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige 
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§ 9  

Protokollsutdrag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 

• Bokslutsprognos per den 31 oktober 2017, KS § 168/17 

• Kulturlokal i Vetlanda, KF § 129/17 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: 

• Bokslutsprognos per den 31 oktober 2017, KS § 168/17 

• Kulturlokal i Vetlanda, KF § 129/17 
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§ 10 

Utökat öppethållande på Vetlanda badhus gym 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Badhuschef Per-Olof Tjäder har tittat över möjligheten att utöka öppettiderna på 

Vetlanda badhus gym för de som vill träna efter badhusets stängning.  

I fortsättningen kommer de som har abonnemang att kunna träna fram till kl. 24.00 och 

efter kl. 04.00. Mellan kl. 22.00 och 06.00 finns inte tillgång till dusch. Kostnaden för att 

göra detta möjligt beräknas till 10.000 kronor. 
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§ 11 

Information – rekrytering museichef 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Stewe Jonsson informerar att till tjänsten som museichef kom 33 

ansökningar in. Sju personer har varit kallade till intervju och av dessa har två valts ut till 

intervjuomgång nummer två som kommer att hållas den 26 januari. 
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