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§ 78  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 29 augusti till 24 september 2018 redovisas tre synpunkter – en fråga, ett förslag 

och en under kategorin övrigt. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Fritid   1 

Förvaltningschefen 2 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 79  

Redovisning – Sommarkul 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar de sommarlovsaktiviteter som genomförts av 

föreningar och förvaltningens olika verksamheter. Kommunen fick en budget på 643 859 

kronor från statliga lovkulpengar att fördela på olika aktiviteter. De redovisningar från 

föreningarna som kommit in presenteras och där anges även fördelningen pojkar/flickor på de 

olika aktiviteterna. Det fattas fortfarande några föreningars redovisningar, men målet är att 

alla pengar ska betalas ut. De flesta aktiviteter har varit välbesökta. 

Beredningsutskottets förslag 

Informationen läggs till protokollet. 
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§ 80  

Redovisning av delegationsärenden, kvartal 3 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsärenden för tredje kvartalet 2018 föreligger i bilaga.  

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 81  

Närvarokrav för föreningar 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Tillstyrker förslaget om avdrag med 10 000 kronor från berättigat föreningsbidrag. Avdraget 

görs om föreningen inte uppfyller kravet på obligatorisk närvaro vid förvaltningens årliga 

föreningsträff. 

Kultur- och fritidsnämndens bidragbestämmelser kompletteras med förslaget och lämnas 

sedan över till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendebeskrivning 

Under många år har det varit svårt att locka de cirka 150 bidragsberättigade föreningar till 

träffar. Oavsett hur viktig informationen är dyker endast ett fåtal föreningar upp. 

Bottennoteringen är föreningsträffen under Regnbågsveckan 2017 då sex 

föreningsrepresentanter fanns på plats.  

Diskuteras om vi kan ställa krav på föreningarna om obligatorisk närvaro vid föreningsträffar 

som förvaltningen bjuder in till. Deltagarantalet varierar mycket och kan vi göra avdrag på 

föreningsbidraget om föreningarna inte skickar någon representant vid ett årligt möte? 

Beredningsutskottets förslag 

Förvaltningschefen får i uppdrag att till nämndmötet ta fram ett förslag på hur upplägget kan 

se ut med närvarokrav för föreningar och vilken summa som kan bli aktuellt i så fall. 

Beslutet skickas till 

kommunfullmäktige 
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§ 82 

Intern kontrollplan 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplanen för 2019. 

Ärendebeskrivning 

Förslag på intern kontrollplan 2019 för kultur- och fritidsförvaltningen är upprättad och 

föreligger i bilaga. 

Beredningsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås fastställa förslaget till den interna kontrollplanen för 2019. 
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§ 83 

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 

• Svar på motion om återanvändning inom kommunens verksamheter, Kf § 82/18 

• Bokslutsprognos per den 31 augusti 2018, Ks § 99/18 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: 

• Svar på motion om återanvändning inom kommunens verksamheter, Kf § 82/18 

• Bokslutsprognos per den 31 augusti 2018, Ks § 99/18 
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§ 84 

Övrigt 
Kultur- och fritidsnämndens möte i november flyttas till den 20 november kl. 15.30. Mötet 

hålls i Equmeniakyrkan Ekenässjön. 

Den 18 oktober hålls en medborgarskapsceremoni på Gärdet. Alla ledamöter och ersättare i 

nämnden hälsas välkomna. 
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