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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 15.30-17.00 

Beslutande Hugo Svensson (S) 

Sören Eriksson (S) 

Robin Wallén Nilsson (M), ordförande 

Göran Martinsson (C), 1:e vice ordförande 

Maria Forsberg Brihall (VF), 2:e vice ordförande 

Gun-Britt Sigfridsson (KD) 

Arne Larsson (SD), tj. ersättare 

Övriga deltagare Leif Brandt (S) 

Björn Rydén (M) 

Stewe Jonsson, förvaltningschef 

Anneli Bergström, förvaltningssekreterare 

Mats Johansson (SD), kommunrevisor 

Utses att justera Hugo Svensson (S) 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2019-01-30 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 1-10 

Ordförande 

Anneli Bergström 

 

Justerare 

Robin Wallén Nilsson 

 

 Hugo Svensson 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2019-01-30 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-02-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 1  

Presentation av nämnden och dess arbete 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Presentationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Nämndens ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän presenterar sig. 

Förvaltningschef Stewe Jonsson berättar om vad kultur- och fritidsnämndens uppdrag 

innebär. Ger en redovisning av nämndens reglemente,  
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§ 2  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 20 november 2018 till 14 januari 2019 redovisas åtta synpunkter – fem förslag, 

två frågor och ett klagomål. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Förvaltningschefen 5 

Fritid   2 

Bibliotek  1 
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§ 3  

Redovisning av delegationsärenden, kvartal 4 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsärenden för fjärde kvartalet 2018 föreligger i bilaga.  
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§ 4  

Redovisning – Lovkul 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2018 statliga medel för lovaktiviteter enligt nedan: 

Sommarlovsbidrag  643 859 kronor 

Övriga lovbidrag  805 227 kronor 

Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar aktiviteter som genomförts av föreningar och 

förvaltningen. Aktiviteter som genomfördes på sommarlovet var bl.a. sommarkul på 

fotbollsskolan, Samir och Viktor på Allsången i Forngården, målarskola, picknickfestival, resor 

anordnade av fritidsgården Zonen och dansskola. 

Under övriga lov arrangerades bl.a. skidkväll i Kettilsås, talangskola, skridskoskola, deckarskola 

hoppborg och skaparverkstad på museet. 

Alla pengar har använts under 2018. 
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§ 5 

Val till kultur- och fritidsnämndens utskott 2019-2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Följande utses till kultur- och fritidsnämndens utskott 2019-2022: 

Ledamöter 

M Robin Wallén Nilsson, Lasarettsgatan 43 B, 574 40 Vetlanda 

C Göran Martinsson, Skedevägen 8, 574 54 Holsbybrunn 

VF Maria Forsberg Brihall, Skirö-Byestad 6, 574 96 Vetlanda 

Ersättare 

S Sören Eriksson, Björköbyvägen 9, 574 95 Björköby 

Till ordförande utses Robin Wallén Nilsson. 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 

lönekontoret 

de valda 
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§ 6 

Neddragning av stöd till Studieförbunden 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Neddragning av stöd till studieförbunden godkänns enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Till följd av minskad budgetram föreslås stödet till studieförbunden minskas från 800 000 

kronor till 650 000 kronor. 

Besparingen om 150 000 kronor föreslås ske enligt följande; projektmedel tas bort och 

resterande 110 000 kronor fördelas procentuellt över de kvarvarande bidragen med 

avrundning till heltal.   

 Nuvarande Nytt belopp 

Grundbidraget  480 000 410 000 

Volymbidraget  160 000 140 000 

Målgruppsbidraget 120 000 100 000 

Projektmedel    40 000 0 

Summa 800 000 650 000 

Beslutet skickas till 

Ann-Mari Forsberg 
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§ 7 

Information om medarbetarundersökningen 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Medarbetarundersökning har genomförts hösten 2018. Undersökningen genomförs årligen 

och i och med detta så fullgörs kravet som finns när det gäller att hantera psykisk och 

organisatorisk arbetsmiljö. 

Förvaltningschef Stewe Jonsson redovisar resultatet från 2018 års undersökning.. 

Svarsfrekvensen på senaste undersökningen var 97,1 %. 

Trivselindex på förvaltningen hamnar på 3,97 %, vilket är något lägre än kommunsnittet som 

ligger på 4,1 %. 

Förvaltningens verksamheter kommer att jobba vidare med resultatet på respektive 

arbetsplatsträff. 
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§ 8 

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 

• Mål och budget 2019-2021 inklusive vision samt investeringsplan 2019-2023,  

Kf § 111/2018 

• Bokslutsprognos per den 31 oktober 2018, Ks § 126/18 

• Kultur- och fritidsnämnden 2019-2022, Kf § 132/18 
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§ 9 

Uppvaktning av Skirö AIK 75 år 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Uppvaktning av Skirö AIK 75 år sker i samband med föreningens firande i juni 2018. 

Ärendebeskrivning 

I år har Skirö AIK 75-årsjubileum och enligt kommunens riktlinjer vid uppvaktning av 

föreningar m.m. ska uppvaktning ske vid 25-, 50-, 75- och 100-årsjubileum och ombesörjs  

samt finansieras genom kultur- och fritidsnämnden. Gåvan ska motsvara ett värde på 1-3 % av 

basbeloppet. 
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§ 10 

Digital nämndadministration i Vetlanda kommun 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2017, § 116 att Vetlanda kommun går över 

till digital nämndadministration under nästa mandatperiod i samband med införandet av ett 

nytt dokument- och ärendehanteringssystem. 

En övergång till digital nämndadministration erbjuder många fördelar för såväl 

förtroendevalda som medborgare och kommunens personal. Samtliga berörda 

förtroendevalda ska från och med nästa mandatperiod vara beredda att anamma digital 

nämndadministration. Det är inte försvarbart att parallellt fortsätta med manuella rutiner. 

Alla politiker har bjudits in till introduktionsutbildning för läsplatta och app för 

möteshantering, antingen den 20 mars eller 2 april. Från och med april månad planeras att 

kallelser och protokoll m.m. enbart ska skickas digitalt. 
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