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§ 46   

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelanden noteras till protokollet: 

• Beviljande av ansvarsfrihet - kultur- och fritidsnämnden 
Beslut KF § 48/2022 

• Yttrande från revisionen angående årsredovisningen 
Beslut KF § 45/2022 

• Policy för hållbar utveckling i Vetlanda kommun 
Beslut KF § 43/2022 

• Program för destinationsutveckling Vetlanda kommun 
Beslut KS § 45/22 
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§ 47 Ärendenr KOF 2022/32 

Delegationsärenden 2022, redovisning 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsärenden föreligger i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 48 Ärendenr KOF 2021/49 

Redovisning från mottagare av utbildningsstipendium 2021 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Mottagare av 2021 års utbildningsstipendium, Mary Laitinen Fransson, har till kultur- och 
fritidsförvaltningen lämnat in en redovisning där hon beskriver vad stipendiet har använts till, 
bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Mary Laitinen Fransson 
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§ 49   

Information om förvaltningens verksamhet 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Stewe Jonsson lämnar följande information: 

• Arbetet inför Diggiloo fortsätter 

• Valborgsmässofirandet har genomförts med många besökare. Även en kortare digital 
inspelning har gjorts 

• Informationsträff i Ekenässjön om lekplatsförändringar har ägt rum 

• Nya avtal ska skrivas med markägare som har elljusspår på sin mark 

• Filmhistorisk festival har genomförts på flera platser i kommunen 

• Nationaldagsfirandet planeras inför 

• Det har varit stökigt på Bad & Gym vilket har inneburit att åldersgräns för att bada ensam 
har införts på Vetlanda badhus 

• Bilderbokens möjligheter har nu avslutats med väldigt fina besökssiffror 

• Sommarutställningen ”Skogen” invigs på Vetlanda Museum 11 juni 

• Vårfestival har genomförts i Smålands trädgård. Bokbussen deltog och Ädelfors 
gruvmuseum var öppet 

• Den 27 maj är det invigning av skateparken, Vattenverket har öppet hus och en 
föreningsmässa äger rum  

• Vattenverket har täta möten med Withalaskolans personal 

• Sommarkul i Pauliström och Näshult genomförs i egen regi  
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§ 50 Ärendenr KOF 2022/40 

Berth Järnlands ledarpris 2022 

Beslut 
Evelyn Nilsson och Thomas Karlsson utses till 2022 års mottagare av Berth Järnlands ledarpris i 
Vetlanda kommun.  

Ärendebeskrivning 
Möjligheten att nominera kandidater till ledarpriset presenteras på vetlanda.se samt genom 
utskick via e-post till föreningar i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister. I år har 
endast ett par nomineringar kommit in. Hos kultur- och fritidsförvaltningens kansli finns också 
en stor kännedom om vilka ledare som gjort och gör stora insatser i föreningslivet.  

Förslagen: 

Evelyn Nilsson, Rädda Barnens lokalavdelning i Vetlanda: 
Evelyn har en bakgrund som specialpedagog på Njudungs gymnasieskola. Under hösten 2009 
startades ett läxläsningsprojekt på Power House där Rädda Barnen Vetlanda var delaktiga. 
Som specialpedagog fick hon under hösten signaler om att man i Bäckseda skola hade svårt att 
hinna med att hjälpa alla invandrarbarn som gick där och bodde i Kantarellen/Stens väg. 
Rädda Barnen hade i olika delar av landet startat läxläsningsprojekt redan då. Efter kontakt 
med hyresgästföreningen i Kantarellen kunde Rädda Barnen starta läxläsning i en källarlokal. 
Redan från början kom det många barn och frivilliga läxläsare ställde upp. Så småningom fick 
man hjälp av kommunen att hyra en lägenhet i Kantarellen dit 20-25 elever i åk 1-9 kom varje 
vecka för att få hjälp. Antalet barn som fick hjälp växte snabbt till ett 60-tal. 

När Witalabostäder inledde sin renovering av lägenheterna i Kantarellen under 2019 flyttade 
läxhjälpen till en lokal närmare centrum. Hit har barnen svårare att hitta men Evelyn 
bearbetar oförtrutet skolor och kommun för att erbjuda läxhjälp. Nu, efter pandemin då 
läxhjälp inte kunde bedrivas, får ett ökande antal barn läxhjälp varje vecka. 

Evelyn har varit med från början och har följt många barn från låg- till högstadium. Med sitt 
engagemang och sin empati har hon i sanning gett stöd till ett stort antal barn, som verkligen 
varit i behov av det. Hon har engagerat ett 10-tal läxhjälpare och leder också dem med trygg 
hand. Det finns många flyktingbarn som aldrig kommer att glömma Evelyn och de har henne 
att tacka för mycket – inte bara själva läxhjälpen utan även kontakten med en vuxen som har 
tid och lust att hjälpa dem in i det svenska samhället. 
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§ 50 Ärendenr KOF 2022/40 

 

Thomas Karlsson, Bäckseda Idrottsförening:  
Innan Thomas la fotbollsskorna på hyllan spelade han i Vetlanda FF, tidigare varit spelare i 
Myresjö IF. 

När Anton (sonen) var 6 år 1996 började Thomas träna pojklag i Bäckseda IF, blev mer och mer 
involverad i föreningen ju längre tiden gick. Han har sedan 1996 varit aktiv i Bäckseda IF och 
haft olika uppdrag och roller. 

Tränare för seniorerna, lagledare, kassör under många år, vice ordförande, sportchef, ansvarig 
för U-sektionen, sponsorgruppen, anläggningsgruppen, evenemangskommittén, valberedning 
och materialansvarig. 

Föreningsengagemanget har inte minskat med åren. I dagsläget blir det en liten runda till 
Paradisvallen nästan varje dag för att se till att planerna är ok och kritade, träffa seniorerna på 
deras träningar, se till att bevattningssystemet fungerar, tvätta kläder, kontaktperson för 
ungdomsledarna, ta emot beställningar på föreningskläder och dela ut dem, jaga sponsorer 
och söka fonder m.m. 

Beslutet skickas till 
Evelyn Nilsson 
Thomas Karlsson 
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§ 51 Ärendenr KOF 2022/41 

Kulturpris 2022 

Beslut 
Catrine Leandersson utses till 2022 års kulturpristagare i Vetlanda kommun.  

Ärendebeskrivning 
Catrine Leandersson, kantor och mångmusiksysslare har i sin gärning gjort ett stort intryck och 
medverkat till att kultur i form av sång och musik blivit tillgängligt för alla på ett folkligt och 
öppet sätt. 

Catrine Leandersson får ett belopp om 10 000 kronor. Uppvaktningen sker vid årets 
nationaldagsfirande.   

Bestämmelser för Vetlanda kommuns kulturpris: 

§ 1 Vetlanda kommuns kulturpris utdelas som belöning och uppmuntran för förtjänstfull 
verksamhet inom skilda konstnärliga områden som litteratur, musik, konst, konsthantverk 
eller annan därmed jämförbar konstart. 

§ 2 Stipendiet utdelas till person mantalsskriven i kommunen eller till organisation eller 
förening verksam inom kommunen. I undantagsfall kan, om synnerliga skäl föreligger, 
stipendiet utdelas till person som är mantalsskriven utanför Vetlanda kommun. Därvid 
förutsätts att vederbörande har eller har haft sin kulturella verksamhet inom kommunen. 

§ 3 Belöningsstipendium utdelas årligen utan ansökan. 

§ 4 Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiat/stipendiater senast i maj månad. 

§ 5 Stipendium/stipendier utdelas vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kulturpristagare 2022 utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Catrine Leandersson 
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§ 52 Ärendenr KOF 2022/42 

Utbildningsstipendium 2022 

Beslut 
Wilma Berglund tilldelas utbildningsstipendium 2022.  

Senast 1 april 2023 ska en skriftlig återkoppling ske till kultur- och fritidsnämnden med 
beskrivning av hur stipendiet använts.  

Ärendebeskrivning 
Möjligheten att söka stipendiet har presenterats på kommun.vetlanda.se, via annonsering på 
FB och i Vetlanda konstförenings årliga folder.  

Två ansökningar har kommit in till förvaltningen per den 15 april. 

Båda har koppling till Vetlanda och ansökningarna rör ämnesområdet men den ena sökande 
har kommit längre i sin utbildningssatsning och är därmed mer lämplig. 

Utbildningsstipendium delas ut som stöd och uppmuntran till person verksam inom litteratur, 
konst, musik, teater, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område.  

Stipendiemedlen är avsedda att täcka delar av utbildnings- eller fortbildningskostnader.  

Den som tilldelas utbildningsstipendium kan även påföljande år erhålla sådant, dock får 
stipendium inte utgå till samma person mer än vid tre tillfällen.  

Den sökande ska vara bosatt eller född i Vetlanda kommun eller ha annan anknytning till 
kommunen.  

Den som tilldelats ett utbildningsstipendium ska hålla kultur- och fritidsnämnden underrättad 
om medlens användning. 

Beloppet är 10 000 kronor. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Mottagare av utbildningsstipendium 2022 utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Wilma Berglund 
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§ 53 Ärendenr KOF 2022/46 

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avge ett remissvar om regionens kulturplan 2023-
2025, i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kulturplanen för perioden 2023-2025 är som helhet mycket tydlig. Detta gäller allt från 
inledningen där planen placeras i ett sammanhang till slutet där framtagningsprocessen 
beskrivs. 

Principen om armlängds avstånd lyfts fram, förklaras och placeras tydligt som ett av 
fundamenten för kulturpolitiken i Region Jönköpings län – det är bra! 

Konst- och kulturområden beskrivs, med visst undantag för museer, kulturarv och kulturmiljö 
på ett heltäckande sätt. 

Kulturplanen för 2023-2025 har alla möjligheter att kunna utveckla kulturlivet i regionen mer 
än tidigare, om handlingsplaner och uppföljning kan hållas på samma nivå.  

På övergripande nivå kunde betydelsen av dialog betonats mer. Planen beskriver i stor 
utsträckning vad som ska göras för invånarna men inte i samma grad vad som ska ske i 
samarbete med invånarna.  

På detaljnivå finns dock några förändringar/tillägg som behöver göras, liksom en större 
justering av texten som berör museisektorn: 

Under strategiska principer, kulturlivets infrastruktur: Bygg ut textraden ”utveckla 
kommunernas kapacitet att ta emot professionell kultur” med ”och att skapa professionell 
kultur som kan spridas utanför den egna kommunen”. Här tänker vi på möjligheten att skapa 
utställningar som kan gå på turné. 

Under strategiska principer, barn och unga: Finns en risk att använda begreppet statushöjning 
när det gäller kulturskolan. Signalerar man då också klasskillnad; duger kulturskolan för vissa 
men inte för alla? Vad gäller kulturskolan kan även den geografiska spridningen betonas, vilket 
inte är minst viktigt nu när regelverket anmodar kommunerna att upphöra med undervisning 
på lektionstid – vilket kan leda till att undervisningen koncentreras till en centralort. 

Under strategiska principer, Hållbarhet och hälsa: Här skulle man kunna peka på vad 
museisektor och bibliotekssektor ska bidra med som bildande institutioner för att öka 
kunskapen om de globala målen. Museisektorns vårkonferens anordnad av Riksförbundet 
Svenska Museer hade klimatfrågan och den ekologiska hållbarheten som ett genomgående 
tema. 
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§ 53 Ärendenr KOF 2022/46 

 

Under Konst och Kulturområden, museer, kulturarv och kulturmiljö: Här föreslår vi en ganska 
genomgripande förändring, som lyfter fram museiverksamheten på ett tydligare sätt. En viktig 
detaljändring; meningen om att museisektorns roll är i förändring – här menar vi att det är 
tydligt vad museisektorns roll är och eftersom museilagen kom för fem år sedan är det inte 
relevant att tala om att en lag stiftats. 

Förslag till ny text:  

De offentligt finansierade museerna i Jönköpings län är institutioner vars verksamhet regleras 
av museilagen (SFS 2017:563). De är öppna för allmänheten och samlar in samtid och dåtid, 
bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om 
människan och människans omvärld. I regionen finns ett länsmuseum i Jönköping och 
kommunala museer i Eksjö, Vetlanda och Tranås som har kulturhistoria och konst som 
inriktning.  

De offentligt finansierade museernas ändamål är att utifrån sitt ämnesområde bidra till 
samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri 
åsiktsbildning. Utställningar och annan publik verksamhet vid museerna är kunskapsbaserad 
och präglas av allsidighet och öppenhet. All publik verksamhet är tillgänglig för alla och 
anpassad till användarnas olika förutsättningar. Museerna bidrar till forskning och annan 
kunskapsuppbyggnad bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt ämnesområde och 
förvaltar sina samlingar aktivt för att nå verksamheternas mål. 

Det finns också andra aktörer i regionen som arbetar med kulturarv, såsom 
hembygdsföreningar och privata museer.  

Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck, som traditioner, språk, konstnärliga 
verk, hantverkskunnande, arkiv och föremålssamlingar, historiska lämningar samt 
kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarv är inte statiskt utan något som människor enskilt 
eller i grupp ständigt omformulerar, förändrar, förstärker och försvagar över tid. Begreppet 
kulturarv ska tolkas i sin fulla bredd och vara en angelägenhet för fler konst och 
bildningsområden.  

I ett samhälle som befinner sig i snabb strukturell omvandling är museernas bevarandeuppgift 
en utmaning och en nödvändighet. Genom samtidsdokumentation i form av intervjuer, 
insamling och dokumentärfotografi skildras och bevaras de pågående omvandlingarna. Även 
kulturmiljöerna i regionen är viktiga att skildra och bevara. Därför är det viktigt att 
Länsstyrelsen, museer och andra minnesinstitutioner ger människor möjlighet att lära sig om, 
förstå och ta ansvar för kulturmiljöer som källa till kunskap, bildning och upplevelser. 
Kulturmiljöerna bidrar till invånarnas lokalhistoriska kunskaper, till trivsel och till regionens 
profilering. Region Jönköpings län ser det som strategiskt viktigt att kulturarvssektorn 
utvecklar kulturmiljöområdet med utgångspunkt i de nationella målen och det nationella 
utvecklingsarbetet samt landskapskonventionens intentioner. Samverkan mellan 
kulturarvsaktörerna i kulturmiljöfrågor ska främjas. Civilsamhället, i form av exempelvis 
hembygdsrörelsen, lämnar viktiga bidrag till kulturarvssektorn. 
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För att skapa förutsättningar för museiverksamheter som främjar god livsmiljö och hälsa 
långsiktighet och innovationskraft, behövs gränsöverskridande samverkan. Nationella och 
internationella samarbeten inom EU:s ramverk behöver utvecklas systematiskt. Det är viktigt 
för de offentligfinansierade aktörerna att nätverka och skapa samarbeten under ICOM:s 
paraply. 

Konstnärliga uttrycksmedel och upplevelser bidrar positivt till barns och ungas utveckling till 
självständiga och kritiskt tänkande individer, och ger även insikter om demokratiska värden. 

Kulturarvsaktörerna ska tillse att barn och unga, oavsett förutsättningar, kan ta del av 
kulturarvets mångfald. Jönköpings läns museum liksom de kommunala museerna i Eksjö, 
Vetlanda och Tranås är viktiga aktörer inom detta arbete och möjliggör eget skapande, 
delaktighet och inflytande. 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
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§ 54 Ärendenr KOF 2022/47 

Regional Biblioteksplan 2023-2025 Jönköpings län 

Beslut 
Vetlanda kommun tillstyrker förslaget till ny regional biblioteksplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Jönköpings län har tagit fram ett förslag till ny biblioteksplan för Biblioteksutveckling 
Jönköpings län (tidigare Länsbiblioteket) och Sjukhusbiblioteken Futurum. I förslaget har 
regionen identifierat tre strategiska fokusområden: Biblioteken i samhället, digital delaktighet 
och kompetens och läsfrämjande, berättelser och bildning. 

Förvaltningen anser att biblioteksplanen är bra. De fokusområden som regionen identifierat 
stämmer väl överens med de behov som Vetlanda kommuns biblioteksverksamhet har när det 
gäller stöd från Biblioteksutveckling Jönköpings län.   

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län 
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§ 55   

Övrigt 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
• Stewe Jonsson och Gun-Britt Sigfridsson (KD) redovisar från studieresan till Ängelholm 

och Varberg den 28-29 april 2022. 

• Diskuterar hur vi kan möta bilburen ungdom.  

• Stewe Jonsson informerar om läget för Vetlanda Motorsällskap. 
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