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Plats och tid Vetlanda Folkets Park, kl. 15.30-17.00 

Beslutande Sören Eriksson (S), 1:e vice ordförande 
Monica Toll (S) 
Maria Brihall (VF), ordförande 
Petra Brannestam (VF) 
Göran Martinsson (C) 
Staffan Eriksson (C), tj. ersättare 
Cajsa-Lena Håkanson (M) 

Övriga deltagare Leif Brandt (S) 
Birgitta Waller (S) 
Lars-Inge Lundgren (VF) 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) 
Claes-Göran Nyrén (KD) 
Jan-Yngve Sjöberg, Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park 
Jan Fridell, Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park 
Stewe Jonsson, förvaltningschef 
Anneli Bergström, sekreterare 

Utses att justera Göran Martinsson 

Justeringens plats och tid  

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 35-46 

Ordförande 

Anneli Bergström 

 

Justerare 

Maria Brihall 

 

 Göran Martinsson 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-04-25 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-05-17 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 35 

Information – Vetlanda Folkets Park 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Jan-Yngve Sjöberg och Jan Fridell, Byggnadsföreningen Folkets Hus och Park bjuder nämnden 
på en rundvandring och visar de olika byggnaderna som tillhör föreningen och berättar även 
anekdoter som hänt i parken genom åren. Därefter får nämnden möjlighet att ställa frågor till  
Jan-Yngve och Jan. 
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§ 36  

Tillägg till dagordning 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Tillägg till dagordningen godkänns enligt följande: 

• Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 
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§ 37  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 27 februari till 26 mars 2018 redovisas fem synpunkter – två frågor,  
två klagomål och ett förslag. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Bad & Gym  2 
Biblioteket  2 
Förvaltningschefen 1 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 38  

Redovisning – Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2017 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för 
kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra 
kommuner. 

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet 
med måtten är bland annat att kommunerna ska använda måtten som en del i styrningen och 
verksamhetsutvecklingen samt i dialog med invånarna. De fem områdena är: 

• kommunens tillgänglighet 
• trygghetsaspekter i kommunen 
• medborgarens delaktighet och kommunens information 
• kommunens effektivitet 
• kommunen som samhällsutvecklare 

Cirka 240 kommuner deltar och uppgifterna lämnas av oss till SKL eller hämtas av SKL från 
kända källor som SCB och Socialstyrelsen. 

Mått 4 berör kultur- och fritidsförvaltningen. 
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet 
utöver tiden 08-17 på vardagar? 

Resultatet för 2017 visar att vi ligger på en nivå över medel (gult värde), vilket är något högre 
än 2016. När det gäller simhallarnas öppettider så ligger Vetlanda kommun bland de 25 % 
bästa i landet (grönt värde). 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 39  

Redovisning av delegationsärenden, kvartal 1 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsärenden för första kvartalet 2018 föreligger i bilaga.  

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 40  

Redovisning av intern kontrollplan 2017 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av den interna kontrollplanen för 2017.  

Ärendebeskrivning 

Redovisning av den interna kontrollverksamhet som genomförts under 2017 föreligger i 
bilaga.  

Beredningsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisning av den interna kontrollplanen för 2017.  

Beslutet skickas till 

kommunstyrelsen 
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§ 41  

Intern kontrollplan 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer förslag till intern kontrollplan för 2018. 

Ärendebeskrivning 

Förslag på intern kontrollplan 2018 för kultur- och fritidsförvaltningen är upprättad och 
föreligger i bilaga. 

Beredningsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås fastställa förslaget till den interna kontrollplanen för 2018. 
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§ 42  

Föreningsbidrag, fritidssektorn - komplettering 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Ekenässjöns IF beviljas komplettering av föreningsbidrag med 14 000 kronor att utbetalas 
2018. 

Ärendebeskrivning 

Vid ansökan om föreningsbidrag för utbetalning 2018 fick Ekenässjöns IF endast ersättning för 
en fullstor fotbollsplan. Ekenässjöns IF har två fullstora fotbollsplaner vilket betyder att de är 
berättigade till 14 000 kronor ytterligare i föreningsbidrag. 

Beredningsutskottets förslag 

Ekenässjöns IF beviljas komplettering av föreningsbidrag med 14 000 kronor att utbetalas 
2018. 

Beslutet skickas till 

Ekenässjöns IF 
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§ 43  

Närvarokrav för föreningar 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om närvarokrav för föreningar.  
Beslut tas i december 2018. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Stewe Jonsson tar upp frågan om vi framöver kan göra en ändring av 
bidragsbestämmelserna som innebär att ett krav ställs på föreningarnas närvaroplikt vid 
föreningsträffar som arrangerar årligen av förvaltningen. 

Beredningsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan vidare.  
Beslut tas i december 2018. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen 
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§ 44  

Samråd om Fördjupad översiktsplan för Vetlanda med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Förslag på fördjupad översiktsplan för Vetlanda med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
tillstyrkes med förslag på vissa förändringar enligt nedan. 

Den fördjupade översiktsplanen är ett väl sammanställt dokument som i stor utsträckning 
lyfter fram de värden som naturliga miljöer och uppbyggd infrastruktur har för friluftsliv, 
rekreation, motion och idrott och kulturupplevelser. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till ny fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för 
Vetlanda tätort har arbetats fram. Samråd pågår mellan 5 mars till och med 5 maj 2018. Den 
fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort är en fördjupning av Vetlanda kommuns 
översiktsplan antagen 2010 enligt plan- och bygglagen. Den fördjupade översiktsplanen anger 
inriktning för den  långsiktiga mark- och vattenanvändningen inom planområdet samt hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras under en tidshorisont fram till 2040. 
Planen är vägledande men inte juridiskt bindande. Planen ändrar och beskriver i detalj det 
som finns beslutat för planområdet i den kommunomfattande översiktsplanen. Till grund för 
planen har legat de mål, planer, strategier och policydokument som berör planering och 
byggnation som tidigare antagits av Vetlanda kommun. Den fördjupade översiktsplanen tar 
också stöd i kommunens vision ”Vetlanda – här växer både människor och företag”. 

Föreslås följande förändringar i förslag på fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort: 

Mänskliga rättigheter och folkhälsa, sidan 18: Under mellanrubriken Jämlikhet och 
jämställdhet, bör samtliga sju diskrimineringsgrunder som lagen tar upp redovisas. Det känns 
lite slarvigt att ta upp fyra av de sju och tillägga ”med mera”. 

Näringsliv, sidan 24: Under mellanrubriken Turism, anges vad som krävs för att 
besöksnäringen ska kunna utvecklas. Där borde en bra infrastruktur för idrott och kultur också 
kunna nämnas. Ett kulturhus och en bra anläggning för mountainbike är exempel på 
anläggningar som saknas och som bör kunna locka människor att välja Vetlanda. 

Arkitektur, sidan 28: Bra att det i planeringsstrategin anges att arkitektoniska och 
kulturhistoriska värden beaktas vid olika ingrepp i stadens miljöer. 

Trafik- och kommunikationer, sidan 34: Under rubriken Gång och cykel, betonas värdet av ett 
sammanhängande cykelnät. Det är bra, inte bara för behovet av kommunikationer utan också 
för behovet av att i trafiksäker miljö kunna idka friluftsliv och motionera. 
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§ 44 forts  

Friluftsliv och rekreation, sidan 44: Bra att det i planeringsstrategierna tydligt anges vikten av 
att grönstråken värnas och att kompensationsåtgärder vidtas om framtida byggnation måste 
inkräkta på befintliga grönområden. 

Utvecklingsområden, sidan 68: Under mellanrubriken Riktlinjer för fortsatt planering bör 
skapandet av en mötesplats i form av kulturhus anges som något att värna om. 

Utvecklingsområden, sidan 78: Under mellanrubriken Utvecklingsmöjligheter (under 
Mellangårdens ladugård) poängteras att platsens agrara historia bör tydliggöras vid en 
eventuell exploatering, vilket är mycket bra. 

Utvecklingsområden, sidan 81: Under mellanrubriken Utvecklingsmöjligheter (under 
Sjukhusparken) nämns att området bör utvecklas för bland annat ungdomsverksamhet. Det 
bör ändras till barn- och ungdomsverksamhet. 

Tillstyrker förslaget till fördjupad översiktsplan i övrigt. 

Beredningsutskottets förslag 

Förvaltningschef Stewe Jonsson författar en tjänsteskrivelse till nämndens kommande 
sammanträde. 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 
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§ 45  

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 

• Svar på motion om eldsjälar inom integration, KF § 197/15 
• Vetlanda kommuns förhållningssätt till Barnkonventionen – utredningsuppdrag,  

KSAU § 143/17 
• Revidering av bestämmelser för föreningsbidrag, KF § 34/18 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: 

• Svar på motion om eldsjälar inom integration, KF § 197/15 
• Vetlanda kommuns förhållningssätt till Barnkonventionen – utredningsuppdrag,  

KSAU § 143/17 
• Revidering av bestämmelser för föreningsbidrag, KF § 34/18 
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§ 46  

Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Erik Selander utses till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med  
den 25 maj 2018. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingarna som 
görs inom dess förvaltning. Den som är personuppgiftsansvarig ska utse en fysisk person som 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets arbetsuppgifter framgår av Art. 39, 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. 

Den nya lagstiftningen dataskyddsförordningen, på engelska General Data Protection 
Regulation (GDPR), träder i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter då 
personuppgiftslagen. Enligt dataskyddsförordningen, Art. 37, ska den personuppgiftsansvarige 
utse ett dataskyddsombud.  

Erik Selander föreslås till dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden från och med  
den 25 maj 2018. 

Beslutet skickas till 

Maria Gromer 
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