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Plats och tid

Vetlanda Museum, den 16 december 2014, kl 15.30-19.00

Beslutande

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

Övriga deltagare

Stewe Jonsson, förvaltningschef
Lena Svensson, sekreterare
Sven Leek, ersättare
Mari-Anne Hall, ersättare
Carl-Axel Bengtsson, ersättare
Henrik Freij, ersättare
Lars-Inge Lundgren, ersättare
Viveka Hallberg Jarflod, ersättare
Lisa Gröhn, föreståndare fritidsgården
Thomas Johansson, museiintendent
Mats Källqvist, fritidskonsulent
Anette Lundgren, bibliotekschef
Claes-Göran Nyrén

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-12-19

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 115-129

Lena Svensson
Ordförande

Börje Wilsborn
Justerare

Claes-Göran Nyrén
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-16

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2014-12-22

Underskrift

Lena Svensson

Datum för anslagets
nedtagande

2015-01-14
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§115

E-böcker
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Biblioteket har slutit ett nytt avtal med E-lib angående e-böcker. Denna tjänst kommer
att starta för jul och den gemensamma länsportalen som tidigare funnits upphör vid
årsskiftet.
Det nya avtalet möjliggör för biblioteket att själv sätta gränser för antal lån, maxpris på
e-böcker och beloppsgräns per månad eller kvartal. Till en början kommer man att sätta
gränserna 2 böcker/vecka, maxpris på 20 kr/utlån och en maxgräns i budgeten på
15 000 kr/kvartal.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§116

Utökade öppettider på biblioteket
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Dag före Kristi himmelfärdsdag och dag före 6 juni utökas öppettiderna från 10-16 till
10-19.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§117

Barnkonventionen i kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att en allmän översyn görs av
Vetlanda kommuns förhållningssätt till Barnkonventionen och att ett beslut fattas som
gäller all verksamhet och samtliga nämnder och styrelser.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 21 oktober 2014, på Viveka Hallbergs Jarflods (V)
förslag att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda hur Barnkonventionen
ska kunna vara vägledande för alla beslut som tas i nämnden.
Vetlanda kommun saknar en allmän policy för hur verksamheterna ska förhålla sig till
Barnkonventionen. I den tidigare översiktsplanen fanns ett avsnitt med rubriken
Barnkonventionen och detta avsnitt utgjorde Vetlanda kommuns centrala policydokument i barnfrågor. I den nuvarande översiktsplanen saknas dock motsvarande
skrivning.
I regionen finns kommuner som jobbar strategiskt med barnrättsfrågor, exempelvis
Jönköping. Där togs 2012 ett beslut om att Barnkonventionen ska tillämpas i nämnders
beslutsfattande. Jönköpings kommun arbetar med såväl ungdomsforum som barnforum
där barn och unga kommer till tals. Kommunen anordnar också dialogträffar där
politikerna möter barn och ungdomar.
Inom regionen bedrivs Barndialogen som är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan
mellan Landstinget i Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer
med utgångspunkt från FNs Barnkonvention. I Barndialogen medverkar även Vetlanda
kommun.
Vetlanda kommun bör ta fram en policy för hur beslut och verksamheter ska relateras
till barnkonventionen. Kultur- och fritidsnämnden bör därför föreslå kommunstyrelsen
att en översyn genomförs som gäller all kommunal verksamhet och samtliga nämnder
och styrelser. Erfarenhet som finns inom regionen och grannkommuner bör tas tillvara.
Utdrag
Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§118

Ny organisation för rena gym
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen tar över huvudansvaret för administrationen av Rena
gym-verksamheten.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 27 december 2010 om propositionen ”En samlad strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken”. Riksdagen antog den samlade
strategin 2011 och fattade samtidigt beslut om det övergripande målet för ANDTpolitiken; ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och
sociala skador orsakade av alkohol och med minskat tobaksbruk.
För att förverkliga strategin krävdes insatser från bland andra regionala aktörer och
kommuner. Vetlanda kommun antog den regionala handlingsplanen som togs fram efter
riksdagens beslut, skapade en lokal plan och startade 2012 projektet Rena Gym.
Rena Gym var ett samarbetsprojekt mellan Vetlanda kommun (socialförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen), SISU Idrottsutbildarna, Höglandets Räddningstjänstförbund, polisen, landstinget och Länsstyrelsen samt Medley, Friskis & Svettis och
Vetlanda Friskvårdscenter.
Avsikten med projektet var att skapa rena gym utan förekomst av dopning och
kosttillskott, att träningsanläggningar ska ha ett långsiktigt förebyggande arbete mot
användning av hormonpreparat, att personer som använt eller använder dopingklassade
läkemedel ska erbjudas kvalificerad hjälp och behandling och att ungdomar och
motionärer ska få bättre hälsa och erbjudas goda råd.
Rena gym i projektform har upphört, men verksamheten har under 2014 fortsatt som en
del av socialförvaltningens arbete, eftersom det anses viktigt att arbetet mot dopning
drivs vidare.
Efter samtal under hösten har en organisation för det fortsatta arbetet tagits fram.
Förvaltningarna är överens om följande uppdelning:


Kultur- och fritidsförvaltningen tar ansvar för administrationen, vilket omfattar
bland annat kontakt med gym och utskick av kallelser till dem som ska genomgå
provtagning, samt uppföljning av provtagning.



Socialförvaltningen ansvarar för provtagning och erbjuder samtal till dem som
ska genomgå/har genomgått provtagning. Socialförvaltningen bekostar
provtagningen.

Medför inga ökade kostnader för kultur- och fritidsförvaltningen. Medför utökad
arbetsbörda för kultur- och fritidsförvaltningen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§119

Registerkontroll av personer som ska jobba med barn
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att alla som anställs, eller gör praktik (dock inte
gymnasiepraktikanter), vid biblioteken och på fritidsgården ska visa utdrag ur
belastningsregistret. Samma krav ska ställas på personer som anställs i andra tjänster
med inriktning mot verksamhet för barn, vid förvaltningen.

Ärendebeskrivning
2013 kom en ny lag som gör det möjligt för exempelvis kommuner att kräva att personer
som söker en anställning för att arbeta med barn visar ett utdrag från belastningsregistret. Lagen bygger delvis på en regeringsproposition om stärkt skydd för barn mot
sexuella övergrepp.
Kultur- och fritidsförvaltningen fick tidigare i år i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
att utreda hur förvaltningen ska tillämpa lagstiftningen.
Det finns kring anställningar i vissa verksamheter tvingande lagstiftning, som säger att
arbetsgivaren måste kräva att se utdrag från belastningsregistret. Det handlar om vad
kommunen beträffar skola, förskola och LSS-verksamhet.
När det gäller annan verksamhet där kommunanställda möter barn finns ingen
tvingande lagstiftning, men sedan 2013, och efter direktiv från EU finns en lag om att
man kan välja att begära utdrag ur belastningsregistret. Lagtexten säger följande: ”Den
som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en
organisation ska, om arbetet innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn, på
begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs
enligt lagen om belastningsregister.”
Kultur- och fritidsförvaltningen ska erbjuda trygga miljöer för barn och ungdomar.
Förvaltningen bör därför ta vara på möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret
vid anställning av personal som har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga.

Just sign

Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

Sida

2014-12-16

8 (17)

§120

Länssamarbete om utveckling av fritidssektorn
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fritidssektorn i Jönköpings län har sedan länge ett samarbete i form av ett nätverk för
kommunernas fritidschefer. Sedan en tid har nätverket arbetat med frågan om den
nuvarande samarbetsformen är den bästa för att utveckla sektorn med kommunal
utgångspunkt men i ett regionalt perspektiv och med regional nytta. Ett mer formellt
och strukturerat samarbete som kan bygga på råd, stöd, kompetensutveckling och
verksamhetsutveckling har diskuterats.
Fritidsnätverket anser att arbetet i fritidssektorn i allt större utsträckning behöver vila på
vetenskap och beprövad kunskap och erfarenhet. Den vetenskapliga grunden i
verksamheten är i nuläget begränsad.
Detta ställningstagande lutar sig mot att:






Regeringens (tidigare regeringens) nationella ungdomspolitik; en
sektorövergripande politik för att främja goda levnadsvillkor, makt och
inflytande inom olika områden, däribland kultur och fritid.
Fritidssektorn har en roll i att uppnå regeringens folkhälsomål med fokus på
delaktighet och inflytande, goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet, goda
matvanor samt minskat bruk av alkohol och droger.
Fritiden är av yttersta vikt för invånare och besökare i den kommande Region
Jönköping och spelar stor roll för dess attraktivitet.

Enligt de samtal som förts skulle ett projekt kunna inledas andra halvåret 2015.
Ett exempel på arbete som skulle kunna bedrivas inom projektet är en uppföljning av
det tvååriga kompetensutvecklingsprojekt för fritidsledare, som länets kommuner (och
Skara kommun) drivit tillsammans, och som avslutades i våras.
Vid fritidschefsnätverkets möte i Vetlanda 28 november kommer ett färdigt förslag att
presenteras av Jönköpings kommun.
Vid mötet meddelades att Jönköpings fritidschef Hans-Åke Antonsson kommer att
arbeta med dessa uppgifter under 2015 (avlönad av Jönköpings kommun) som en följd
av att han, vid årsskiftet, lämnar sin tjänst som fritidschef i Jönköpings kommun.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KU012-2

Rapport ”Redovisning/Utvärdering Lyftetlägret 2014”
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden noterar information och lägger ärendet till handlingarna

Ärendebeskrivning
Vid fördelning av bidrag till Studieförbunden på Kultur- och fritidsnämndens möte i maj
2014, stipulerades att redovisning av hur erhållna projektmedel använts skulle ske
senast 30 november 2014. Denna redovisning har nu inkommit.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KU0018-2

Rapport ”Redovisning ABF:s insatser på Kantarellen/ungdomsverksamhet”
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden noterar information och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid fördelning av bidrag till Studieförbunden på Kultur- och fritidsnämndens möte i maj
2014, stipulerades att redovisning av hur erhållna projektmedel använts skulle ske
senast 30 november 2014. Denna redovisning har nu inkommit.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KU0020-2

Rapport ”Redovisning av Studieförbundet Vuxenskolans slöjdklubb”
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden noterar information och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid fördelning av bidrag till Studieförbunden på Kultur- och fritidsnämndens möte i maj
2014, stipulerades att redovisning av hur erhållna projektmedel använts skulle ske
senast 30 november 2014. Denna redovisning har nu inkommit.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr 2014/KU005-2

Rapport ”Redovisning av projektsatsningen Vi vill också vara med”
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden noterar information och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid beviljat bidrag på Kultur- och fritidsnämndens möte i februari 2014, stipulerades att
utbetalning av bidrag sker efter redovisning av påbörjad verksamhet. Denna redovisning
har nu inkommit.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§125

Informationsärende
Ramkvilla – Torp VA
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inför den planerade VA-ledningen mellan Ramkvilla och Torp, i Ramkvilla socken i
Vetlanda kommun och Jönköpings län, har en arkeologisk utredning genomförts.
Vid utredningen påträffades ett flintavslag och ett möjligt bearbetat föremål av
glimmerskiffer. De få fynd som gjordes vid utredningen motiverar inte några ytterligare
antikvariska åtgärder.
Länsmuseet har samrått med Länsstyrelsen angående åtgärdsförslagen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§126

Informationsärende
Medarbetarundersökningen
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under hösten har Vetlanda kommun genomfört en medarbetarundersökning. Denna
undersökning redovisas av förvaltningschef Stewe Jonsson.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§127

Informationsärende
VetlandaFesten
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson informerar om hur förberedelserna inför
VetlandaFesten den 30 maj fortskrider.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§128

Informationsärende
Kulturhus
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Stewe Jonsson informerar om den senaste utvecklingen när det gäller
kulturhus-frågan.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§129

Övrigt
Inget övrigt att notera.

Just sign

Utdragsbestyrkan

