Sammanträdesprotokoll

Kultur- & fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-25

1 (20)

Plats och tid

Sammanträdesrum 3, den 25 februari 2014, kl 15.30-18.00

Beslutande

Börje Wilsborn
Rolf Axelsson
Sören Eriksson
Monika Toll
Kajsa Håkansson
Lena Åhrén
Claes-Göran Nyrén
Madeleine Hermansson
Lars-Inge Lundgren, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Lena Svensson, sekreterare
Sven Leek, ersättare
Mari-Anne Hall, ersättare
Leif Brandt, ersättare
Pia Lindell, ersättare
Viveka Hallberg-Jarflod, ersättare
Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare
Mats Källqvist, fritidskonsulent
Per Lundberg, §11
Sören Eriksson

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen den 25 februari och den 28 februari 2014

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 11-24

Lena Svensson
Ordförande

Börje Wilsborn
Justerare

Sören Eriksson

Sammanträdesprotokoll

Kultur- & fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-02-25

2 (20)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-02-25

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-03-03

Datum för anslagets
nedtagande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Just sign

Utdragsbestyrkan

2014-03-31
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§11

Ok Bävern – Kort presentation
Presentation
Ok Bävern fyller 60 år och besöker nämndsammanträdet för en kort presentation av sin
förening samt för uppvaktning med blommor.

Ärendebeskrivning
OK Bävern fyller 60 år och bjuder in ordförande för kultur- och fritidsnämnden eller
representant för förvaltningen att närvara vid jubileumsfest lördagen den
1 februari 2014 kl 17.00 i Nävelsjö Bygdegård. OSA senast den 18 januari 2014. Då
förvaltningen inte har någon officiell uppvaktning vid 60 år bjuds föreningen in till
nämndsammanträde i februari för att kort presentera sin förening samt för att
uppvaktas med en blomma.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KU0002

Ansökan om bidrag – Ekumenisk satsning, Vetlanda Kristna
Ungdomsråd
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Vetlanda Kristna Ungdomsråds ansökan om
bidrag för ekumenisk satsning då verksamheten inte omfattas av kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.

Ärendebeskrivning
Den 5-6 april 2014 har Vetlanda Kristna Ungdomsråd och Vetlanda Kristna Samarbetsråd
tillsammans med ett flertal församlingar hyrt Sapa Arenas hockeyhall för en ekumenisk
satsning som att heter ”Inför Gud i Sapa Arena” och består av två gudstjänster, en på
lördagen och en på söndagen.
Man ansöker nu om bidrag för en tredjedel av hyreskostnaden.

Utdrag
Vetlanda Kristna Ungdomsråd

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr2014/KU0005

Ansökan om bidrag – Projektet ”Vi vill också vara med”, Vetlanda
United IF
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Vetlanda United IFs ansökan om bidrag
för Projektet ”Vi vill också vara med” med 10000 kronor efter redovisning av påbörjad
verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår även att föreningen söker bidrag via Arvsfonden
(arvsfonden.se) där ideella föreningar och organisationer kan söka projektstöd för
nyskapande och utvecklande verksamhet.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun och Njudungsgymnasiet har flera ungdomar med utländsk bakgrund,
varav ett stort antal är ensamkommande flyktingungdomar. Studie- och yrkesvägledarna
i kommunen uppmärksammade representanter för fotbollföreningarna i kommunen, att
det finns ett stort intresse bland dessa ungdomar att aktivera sig i föreningslivet. Av
olika anledningar, har dessa ungdomar fått svar från flertal föreningar, att det är fullt i
de flesta föreningar i Vetlanda. Dessa ungdomar har inte körkort för att söka sig till
klubbar utanför centralorten, och de saknar ofta kontaktnät för att finna vägar till
föreningar och andra aktiviteter.
Vetlanda United har av Smålands Fotbollförbund beviljats ett stimulansbidrag på 25 000
kronor för uppstart av ungdomslag i seriespel. Projektet är en del av Smålands Fotbollsförbunds idrottslyft 2014. Vetlanda United IF har i dagsläget inte tillräckligt med medel
att genomföra projektet i sin helhet och ansöker därför om kompletterande medel.

Utdrag
Vetlanda United IF

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KA0254

Delgivningar
”Svar på motion om kommunal integrationsstrategi”
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna:
”Svar på motion om kommunal integrationsstrategi”, § 125, 2013-12-18,
Dnr 2013/KA0254

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag enligt nedan har inkommit från kommunfullmäktige:
”Svar på motion om kommunal integrationsstrategi”, § 125, 2013-12-18,
Dnr 2013/KA0254

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KU0006

Protokollsutdrag
”Inför Nationaldagsfirande på Forngården”
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Brev enligt nedan noteras och läggs till handlingarna:
”Inför Nationaldagsfirandet på Forngården den 6 juni 2014”, 2014-02-13,
Dnr 2014/KU0006

Ärendebeskrivning
Brev enligt nedan har inkommit från Roland Nelsson:
”Inför Nationaldagsfirandet på Forngården den 6 juni 2014”, 2014-02-13,
Dnr 2014/KU0006

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§16

Rapport
Resultatrapport ”Kommunens kvalitet i korthet”
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Information om undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) noteras och läggs
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun deltar i Sveriges Kommuners och Landstings undersökning
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och strävan är att ge en någorlunda hanterlig och rättvisande totalbild av vad
kommunen åstadkommer. För kultur- och fritidsförvaltningens del deltar vi med två
frågor:


Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver
tiden 8-17 på vardagar? (antal timmar per vecka)



Hur många timmar per vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 8-17
på vardagar? (antal timmar per vecka)

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§17

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ur kultur- och fritidsnämndens perspektiv finns inget att erinra mot detaljplan för
Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda. Nämnden vill dock vara tydlig med att
påtala att en ytterligare expansion i området kan medföra risk för störning av det rörliga
friluftslivet.

Ärendebeskrivning
Planen syftar till att möjliggöra etablering av service för lastbilar. Det finns intresse att
placera verksamheten utmed Västerleden, eftersom detta underlättar tillgängligheten.
Planområdet är beläget norr om Slättelundsvägens vändplan i västra utkanten av
Vetlanda centralort och gränsar i söder mot bilprovningen och i öster mot Västerleden.
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. Efter detta samråd kommer planförslaget att ställas ut för
granskning.
Samråd sker 3 februari till och med 3 mars 2014. Synpunkter lämnas till Tekniska
kontoret senast den 3 mars 2014.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§18

Detaljplan för del av Björkö 2:89, Björköby
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ur kultur- och fritidsnämndens perspektiv finns inget att erinra mot detaljplan för del av
Björkö 2:89, Björköby.

Ärendebeskrivning
Den lokal som tidigare använts till bland annat förskola ska säljas. I samband med
försäljningen ska en ny fastighet bildas och detaljplanen behöver i samband med detta
ses över. Framför allt syftar detaljplanen till att ändra på den användning som tillåts av
marken inom planområdet.
Planförslaget handläggs genom enkelt planförfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte. Efter detta samråd överlämnas förslaget till
kommunstyrelsens arbetsutskott för antagande.
Samråd sker 17 februari till och med 17 mars 2014. Synpunkter lämnas till Tekniska
kontoret senast den 17 mars 2014.
Då ärendet kom förvaltningen tillhanda sent och ska vara besvarat senast 17 mars 2014,
har det inte passerat beredningsutskottet.

Utdrag
Tekniska kontoret

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§19

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Östanå 3:1,
korthålsbana golf, Vetlanda, Vetlanda kommun
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens delegerar till beredningsutskottet att, på sitt sammanträde i
den 11 mars, ge ett mera preciserat yttrade angående detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Östanå 3:1, korthålsbana golf, Vetlanda, Vetlanda kommun.

Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun vill utveckla Östanåområdet genom att möjliggöra anläggandet av en
korthålsbana för golf, anpassad för rörelsehindrade, i anslutning till den befintliga
golfbanan. Inom planområdet planeras även en gångstig för allmänheten längs Grumlan.
Planområdet är beläget väster om Östanå värdshus mot sjön Grumlan.
Planförslaget handläggs med normalt planförfarande. Miljökonsekvensbeskrivning är
upprättad. Efter detta samråd kommer förslaget att ställas ut för granskning.
Samråd sker 17 februari till och med 17 mars 2014. Synpunkter lämnas till Tekniska
kontoret senast den 17 mars 2014.
Då ärendet kom förvaltningen tillhanda sent och ska vara besvarat senast 17 mars 2014,
har det inte passerat beredningsutskottets sammanträde i februari.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KU0003

Föreningsbidrag, fritidssektor
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Föreningsbidrag för utbetalning 2014 inom fritidssektorn beviljas enligt nedan utan
procentuell reducering.
Föreningar
Idrott
Frikyrkliga
Nykterhet
Handikapp
Lokalhållande
Övriga
Summa:

3 083 717
558 726
73 830
58 400
424 760
90 010
4 289 443

SISU
Idrottsskolan
Fotbollsskolan
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Korpen Idrottsförening
Alseda Bygdegård
Summa:

60 000
20 000
60 000
38 450
50 000
10 000
238 450

Hyror
Investeringsbidrag
Summa:

23 672
350 000
373 672

Till nämndens förfogande och delegation

148 435

Summa total

5 050 000

Ärendebeskrivning
Utifrån inkomna ansökningar redovisas förslag till fördelning av föreningsbidragen 2014
inom fritidssektorn enligt gällande bidragsbestämmelser.

Beredning
Beredningsutskottet, §19, 2014-02-11
Utdrag
Fotbollskolan
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2013/KU0033, 2014/KU0007,
2014/KU0008, 2014/KU0009

Föreningsbidrag, kultursektorn
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Föreningsbidrag för utbetalning 2014 inom kultursektorn beviljas enligt nedan utan
procentuell reducering.
Hembygdsföreningar
Alseda
Björkö
Fröderyd
Karlstorp
Lannaskede
Myresjö
Näsby
Nävelsjö
Skede
Stenberga
Ökna
Summa:

14010
7035
8400
10140
5490
8925
17475
9195
15330
10275
8985
115260

Musikföreningar
Bäckablås Wind
Ekenässjöns Missions k:a Musikkår

FM Brass
Njudungsorkestern
Hvetlanda Manskör
Bredbandet
Summa:

11960
9060
10370
14560
9000
11010
65960

Övriga föreningar
Slättåkra kultur- o bygdeförening
Östra Njudungs folkdanslag
Summa:

9375
6000
15375

Särskilda beslut
Vetlanda Filmstudio
Qulturfolket
Näsby föreläsningsverksamhet
Njudungsorkestern
Summa:
Till nämndens förfogande
samt delegation

Kulturföreningar total:

Just sign

50000
60000
10000
50000
170000
33405
400000

Utdragsbestyrkan
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§21 forts

Ärendebeskrivning
Utifrån inkomna ansökningar redovisas förslag till fördelning av föreningsbidragen 2014
inom kultursektorn enligt gällande bidragsbestämmelser.
Ny mottagare av föreningsbidrag är Njudungsorkestern som beviljas 50000 kronor i stöd
för att täcka dirigentkostnader. Som motprestation får orkestern spela vid Valborgsmässoafton, Nationaldagen och den 23 december. Dessa spelningar har tidigare
fakturerats med 23000 kronor.

Beredning
Beredningsutskottet, §20, 2014-02-11
Utdrag
Vetlanda Filmstudio
Qulturfolket
Näsby föreläsningsverksamhet
Njudungsorkestern
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad
På grund av jäv har Monica Toll (S) inte deltagit i beslut angående föreningsbidrag till
Qulturfolket.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§22

Investeringsbidrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Investeringsbidrag för 2014 beviljas enligt nedanstående tabell:
Förening
Bäckseda IF
Equmenia (SMU),
Ekenässjön
Korsberga
Bygdegårdsförening

Ansökan avser
Omläggning av tak på huvudbyggnaden vid
Paradisvallen
Renovering av Equmeniagårdens kök som är
slitet o nedgånget med gamla o energikrävande
vitvaror
Byte av oljepanna med elpatron till
bergvärmepump vilket ger energibesparande
åtgärder för att minska miljöpåverkan o
kostnader

Landsbro
Alliansförsamling

Byte av tak och tilläggsisolering av vindsbjälklag
Investering av energisnålare konstsnöenheter,
nedgrävning av ett antal kortare
Landsbro IF
matarledningar för vatten o luft, större
Skidklubb
begagnad elkompressor för tryckluft
Byte av termostater, isolering av källarvägg,
Näsby
byte till energisnålare lampor samt byte av golv
Hembygdsförening i stora salen o hallen
Energibesparande åtgårder och upprustning av
Södra Solberga
övre våningen för att anpassa lokalerna till
Sockenstuga
barn- och ungdomsverksamhet
Nybyggnation av skjuthall/klubblokal. För att
Vetlanda
tillgodose ett ökat intresse för sporten, särskilt
Bågskytteklubb
bland ungdomar
Summa

Summa
67 000

27 000

27 000
13 000

62 000

26 000

58 000

70 000
350 000

Kriterier beslutade i kultur- och fritidsnämnden har legat till grund vid fördelning av
investeringsbidrag, § 119, 2012-08-28. Prioriterade områden för bidragsgivning gällande
ansökan av investeringsbidrag för år 2013-2014 är ansökningar avseende energibesparande åtgärder samt investeringar med särskilt fokus på barn- och ungdomsverksamhet.
Inom ramen för fastställt investeringsbidrag enligt ovan, kan bidrag erhållas med 65% av
ansökt belopp (procentsatsen gäller inte Vetlanda Bågskytteklubbs bidrag).

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§22 forts

Ärendebeskrivning
Ansökan om investeringsbidrag har inkommit enligt bilaga. Bidraget avser att
ekonomiskt stödja investering som bedöms angelägen för Vetlanda kommun. Bidraget
avser ansökan över ett basbelopp och kan utgå med högst 50% av investeringsbeloppet.
Beslut om investeringsbidrag fattas inom fastställd budgetram för stöd till föreningsverksamhet. Av denna anledning måste prioriteringar ske mellan ansökningarna.
Prioriterade områden för bidragsgivning gällande ansökan av investeringsbidrag för år
2013-2014 är ansökningar avseende energibesparande åtgärder samt investeringar med
särskilt fokus på barn- och ungdomsverksamhet.
Ansökan om investeringsbidrag har inkommit enligt bilaga.
Beredning
Beredningsutskottet, §21, 2014-02-11
Utdrag
Föreningar som ansökt om investeringsbidrag enligt bilaga
Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§22 bilaga

Förening
Byestad-Flugeby
Byförening
Bäckaby
Hembygds- o
sockenförening

Bäckseda IF
Bäckseda
Missionsförsamling

Ansökan avser
Investering i kommunalt
vatten o avlopp.

Beräkn
kostn

Sökt
belopp
från KoF

170 000

85 000

Renovering av
Bäckabygårdens kök.

230 000

115 000

Omläggning av tak på
huvud-byggnaden vid
Paradisvallen
Ny golvbeläggning i kyrksalen
samt om-byggnad av estraden

Föreningen Saga
Bio, Landsbro

Renovering av
Equmeniagårdens kök som
är slitet o nedgånget med
gamla o energikrävande
vitvaror
Inköp av självgående
gräsklippare till Solviksvallen
Inköp av digital ljudanläggning
för att i framtiden kunna ha
godkänt digitalljud för
biografer

HVetlanda
Gymnastikförening

Equmenia (SMU),
Ekenässjön

207 000

103 500

205 500

102 750

92 000

42 000

69 000

25 000

435 000

137 000

Inköp av friståendedräkter,
trampettmatta, säkerhetskudde, ansatsramp

55 500

27 750

Karlstorps
Hembygdsförening

Anskaffning av djupborrad
vattenbrunn samt reparation
av befintliga elinstallationer

51 000

25 500

Korsberga
Bygdegårdsförening

Byte av oljepanna med
elpatron till bergvärmepump
vilket ger energibesparande
åtgärder för att minska
miljöpåverkan o kostnader

Landsbro
Alliansförsamling

Byte av tak och
tilläggsisolering av
vindsbjälklag

Landsbro IF
Skidklubb

Investering av energisnålare
konstsnöenheter,
nedgrävning av ett antal
kortare matarledningar för
vatten o luft, större
begagnad elkompressor för
tryckluft

Farstorps IK

Just sign

140 000

246 000

190 000

Utdragsbestyrkan

Anmärkning

Tydlig inriktning på
barn- o ungdomsverksamhet. Har stor
barn- o ungdomsverksamhet

Energibesparande
åtgärd. Har barn- o
ungdomsverksamhet

Har sökt och erhållit
vindbonus.

42 000

Energibesparande
åtgärd. Har barn- o
ungdomsverksamhet

20 000

Energibesparande
åtgärd. Har barn- o
ungdomsverksamhet

95 000

Energibesparande
åtgärd. Har stor barno ungdomsverksamhet
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Byte av termostater,
isolering av källarvägg, byte
till energisnålare lampor
Näsby
samt byte av golv i stora
Hembygdsförening salen o hallen

80 000

40 000

Tydlig inriktning på
energibesparande
åtgärder.

Södra Solberga
Sockenstuga

Energibesparande åtgårder
och upprustning av övre
våningen för att anpassa
lokalerna till barn- och
ungdomsverksamhet

178 000

89 000

Energibesparande
åtgärd. Har barn- o
ungdomsverksamhet

Vetlanda
Bågskytteklubb

Nybyggnation av
skjuthall/klubblokal. För att
tillgodose ett ökat intresse
för sporten, särskilt bland
ungdomar

1 600 000

800 000

Satsning på bl a
ungdomsverksamhet.

Vetlandaortens
Ryttarförening

Utbyte av mycket gammal
brandfarlig och
energikrävande belysning i
tävlingsstallarna vilket är en
nödvändig modernisering för
att klara av arrangemang av
bla Ponny-SM 2014

79 000

40 000

152 250
4 180 250

40 000
1 829 500

Ombyggnad av väg till
bygdegården för att få
samlingslokalen mer
tillgänglig under vinterhalvåret
Årsets
då vi bla har en mycket stor
Bygdegårdsförening ungdomsverksamhet
Summa

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§23

Inför arbetet med budgeten 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till nästa månads
beredningsutskott.

Ärendebeskrivning
Ett första förslag till budget 2015 har tagits fram och tas upp för dialog.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§24

Övrigt
Inget övrigt finns att notera.

Just sign

Utdragsbestyrkan

