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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-05-22 1 (12) 

Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 15.30-16.05 

Beslutande Sören Eriksson (S), 1:e vice ordförande 
Maria Brihall (VF), ordförande 
Carina G Hördegård (C), 2:e vice ordförande (ej § 51 jäv) 
Göran Martinsson (C) 
Leif Brandt (S), tj. ersättare 
Lars Inge Lundgren (VF), tj. ersättare 
Staffan Eriksson (C), tj. ersättare 

Övriga deltagare Birgitta Waller (S) 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) 
Claes-Göran Nyrén (KD) 
Mats Källqvist, fritidskonsulent  
Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare 
Stewe Jonsson, förvaltningschef 
Anneli Bergström, sekreterare 

Utses att justera Göran Martinsson (C) 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-05-28 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 47-54 

Ordförande 

Anneli Bergström 

 

Justerare 

Maria Brihall 

 

 Göran Martinsson 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-05-29 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-06-20 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 
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Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 15.30-16.05 

Beslutande Sören Eriksson (S), 1:e vice ordförande 
Maria Brihall (VF), ordförande 
Carina G Hördegård (C), 2:e vice ordförande (ej § 51 p.g.a. jäv) 
Göran Martinsson (C) 
Leif Brandt (S), tj. ersättare 
Lars Inge Lundgren (VF), tj. ersättare 
Staffan Eriksson (C), tj. ersättare 

Övriga deltagare Birgitta Waller (S) 
Gun-Britt Sigfridsson (KD) 
Claes-Göran Nyrén (KD) 
Mats Källqvist, fritidskonsulent  
Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare 
Stewe Jonsson, förvaltningschef 
Anneli Bergström, sekreterare 

Utses att justera Göran Martinsson (C) 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-05-22 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 48-50 

Ordförande 

Anneli Bergström 

 

Justerare 

Maria Brihall 

 

 Göran Martinsson 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2018-05-22 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2018-06-13 

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 47  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 27 mars till 24 april 2018 redovisas fyra synpunkter – ett förslag, ett beröm, en 
fråga och ett klagomål. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Fritid   3 
Förvaltningschefen 1 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 48  

Berth Järnlands ledarpris 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Berth Järnlands ledarpris 2018 tilldelas: 

Berny Vilén, Ekenässjöns IF. 

Berny har sedan 1995 varit ordförande i föreningen. Berny´s motto är att värna föreningens 
anläggning samt att denna ska vara en mötesplats för alla i samhället. Han är stark i sitt 
ledarskap och får alla att dra åt samma håll. Han stöttar och engagerar sig i nya aktiviteter 
vilket gjort att föreningen förutom fotboll även driver boxercise och gymnastik.  

Berny har ett brinnande hjärta för föreningens ungdomar och för att samhället ska ha en 
samlingsplats som är naturlig att vistas på vid olika tillfällen. I detta sammanhang kan  
bl.a. nämnas Valborgsmässofirande och samhället Ekenässjöns 100-årsjubileum då Berny var 
högst delaktig. I år 2018 fyller föreningen Ekenässjöns IF 90 år och kommer under året att ha 
olika arrangemang där Berny är den sammanhållande länken. 

Mona Karlsson, Näshults IF. 

Mona Karlsson är en av de eldsjälar som håller upp Näshults IF med ett oförtrutet 
engagemang. Hon har under många år varit ledamot av huvudstyrelsen och är också kassör för 
ungdomsföreningen NF09. I NIF:s damklubb lägger hon också mycket tid och är en sådan 
ledare som alltid finns på plats.  

Ärendebeskrivning 

Som uppskattning av ungdomsledares arbete instiftades, av Bolaget AB Bertia undertecknat av 
Berth Järnland, 1974 ett ledarpris som ställs till Vetlanda kommuns fritidsnämnds förfogande. 

Ledarprisen är två stycken och har årligen sedan 1975 delats ut till manlig eller kvinnlig person 
som oavlönat ägnat mycket tid och stort intresse åt sunda fritidsaktiviteter för 
ungdomsgrupper. 

Ledarpriset består av en resecheck på 15 000 kronor/person. 

Förslag på mottagare av 2018 års ledarpris presenteras av fritidskonsulent Mats Källqvist. 
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§ 48 forts  

Beredningsutskottets förslag 

Förslag till mottagare av Berth Järnlands ledarpris 2018 delges kultur- och fritidsnämnden som 
utser mottagare av priset. 

Yrkanden 

Claes-Göran Nyrén tillstyrker förslaget på mottagare till Berth Järnlands ledarpris 2018. 

--------------------------------------- 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Berny Vilén och Mona Karlsson 
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§ 49  

Kulturpris 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kulturpriset 2018 tilldelas: 

Cathrine Löfstedt – för lång och trogen tjänst på revyscenen i Vetlanda. Hennes sång och 
smittsamma humor har roat publiken i 30 år. 

Ärendebeskrivning 

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. 

Kulturpriset utgår med 10 000 kronor och delas ut vid kommunens nationaldagsfirande 
den 6 juni. 

Kultursekreterare Ann-Mari Forsberg presenterar förslag på mottagare av 2018 års kulturpris. 

Beredningsutskottets förslag 

Förslag på kulturpristagare 2018 presenteras för nämnden som utser mottagare. 

Yrkanden 

Sören Eriksson (S) och Lars Inge Lundgren (VF) tillstyrker förslaget på kulturpristagare 2018. 

--------------------------------------- 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Cathrine Löfstedt 
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§ 50  

Utbildningsstipendium 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Moa Nissfolk tilldelas 2018 års utbildningsstipendium. 

Moa Nissfolk får 10 000 kronor för musikerstudier på kandidatprogrammet, Musikhögskolan i 
Stockholm. 

Senast 1 april 2018 ska en skriftlig återkoppling ske till kultur- och fritidsnämnden med 
beskrivning av hur stipendiet använts. 

Ärendebeskrivning 

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. 

Utbildningsstipendium utgår med 10 000 kronor. 

Kultursekreterare Ann-Mari Forsberg presenterar inlämnade ansökningar till 
utbildningsstipendium. 

Beredningsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare av utbildningsstipendium 2018. 

--------------------------------------- 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Moa Nissfolk 
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§ 51 Dnr 2018/KU007-1, 2017/KU008-1 

Bidrag till studieförbunden 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta om ansökt bidrag av ABF om 40 000 kronor. 

Studieförbundet Vuxenskolans ansökan hanteras i annan budget, den gällande lovaktiviteter 
och får besked om tilldelning av medel per den 1 juni. 

Representanter från ABF kommer att bjudas in till ett nämndsammanträde i slutet av året för 
presentation av hur projektet fallit ut. 

Jäv 

Carina G Hördegård (C). 

Ärendebeskrivning 

Bidragen grundar sig på förbundens verksamhet under 2017 förutom projektmedel som avser 
verksamhet som är planerade att genomföras under 2018. 

800 000 kronor finns att fördela mellan studieförbunden och består av följande bidrag: 

Grundbidrag avser en procentuell fördelning av det totala bidraget från föregående år  
(480 000 kronor). 

Volymbidrag avser antal studietimmar, cirklar och kultur (160 000 kronor). 

Målgruppsbidrag avser särskilt stöd för cirklar som riktar sig till kortutbildade, 
funktionshindrade, invandrare och ungdomar i riskzon (120 000 kronor). 

Projektmedel ges till projekt som berör unga (40 000 kronor). 

Grund-, mål och volymbidragen är alla mekaniskt framräknade enligt fastställd modell och 
ingen bedömning sker vid handläggningen.   

 GRUND VOLYM MÅL PROJ TOTAL 

ABF 93 408 28 672 53 453 40 000 215 533 

BILDA 72 912 22 195 3 771  98 878 

MDBSK 18 576 13 154 10 976  42 706 

NBV 101 712 20 567 10 142  132 421 

SENSUS 38 736 8 211 6 980  53 927 

STUDFR 35 136 8 116 13 833  57 085 

STUDVUX 118 368 57  651 20 845  196 864 

FOLKUNI 1 152 1 434 0  2 586 

SUMMA 480 000 160 000 120 000 40 000 800 000 
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§ 51 forts Dnr 2018/KU007-1, 2017/KU008-1 

ABF och Studieförbundet Vuxenskolan söker projektmedel 

ABF söker 40 000 kronor för att arbeta med och upplysa om problematiken kring hederskultur 
och rasism i bostadsområden i Vetlanda.   

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som inskränker människors fri- och 
rättigheter med hänvisning till släktgruppens heder. Hedersförtryck är när hederskultur utövas 
mot personer som inte lever upp till hederskulturens värderingar. 

ABF vill finnas på plats runt om i olika bostadsområden i Vetlanda. Man vill särskilt jobba med 
barn och ungdomar. Fokus ligger på att upplysa om deras rättigheter och inspirera till att våga 
leva ut sina drömmar.  

För genomförandet vill ABF genomföra workshops, erbjuda föreläsningar men även hitta nya 
sätt att angripa problemen. 

Studieförbundet Vuxenskolan söker medel för att genomföra en gratis scenskola för åldrarna  
10-15 år som ska genomföras under höstlovet.  

Målet med skolan är bland annat att inspirera, ge kunskap och låta barnen prova-på olika 
sceniska former.  

Faller det väl ut är förhoppningen att barn och unga ska kunna fortsätta antingen som en 
kamratcirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan eller som en ledarledd studiecirkel.  

Beredningsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta om ansökt bidrag av ABF om 40 000 kronor. 

Studieförbundet Vuxenskolans ansökan hanteras i annan budget, den gällande lovaktiviteter 
och får besked om tilldelning av medel per den 1 juni. 

Representanter från ABF kommer att bjudas in till ett nämndsammanträde i slutet av året för 
presentation av hur projektet fallit ut. 

Yttranden 

Sören Eriksson (S) och Göran Martinsson (C) tillstyrker beredningsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till: 

Bidragstagande studieförbund 
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§ 52  

Redovisning av utbildningsstipendium 2017 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

2017 års mottagare av utbildningsstipendium, Anna Wahlstedt, har lämnat in redovisning av 
stipendiets användning, bilaga. 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Beslutet skickas till 

Anna Wahlstedt 
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§ 53 Dnr 2018/KU0004 

Bidragsansökan – Höglandets Strokeförening 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Höglandets strokeförening beviljas ett stöd om 50 kronor per person och ridlektion. 
Maxbeloppet till föreningen är 12 500 kronor och betalas ut efter redovisning som ska vara 
kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 29 oktober 2018.  
I redovisningen ska det framgå hur många lektioner som genomförts och hur många som 
deltagit.  

Ärendebeskrivning 

Höglandets Strokeförening startade 2010 med syfte att hjälpa och stötta människor som 
drabbats av stroke. ”Att återerövra sitt liv efter en stroke kan ta tid och föreningen kan vara 
ett stöd under vägen”.  www.strokeforeningenhoglandeteksjo.n.nu. 

Upptagningsområdet är Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Sävsjö. Av 75 medlemmar finns 40 i 
Vetlanda kommun och det finns en önskan om att etablera mer verksamhet i Vetlanda.   

Föreningen presenterar genom samtal, e-post och möten en plan för träning av balans genom 
ridning på Vetlanda ridhus. 

Vetlandaortens Ryttarförening är villiga att erbjuda lektioner för 170 kronor per lektion och 
person. 

Man räknar med ca 25 personer vid varje ridtillfälle och kommer att påbörja verksamheten i 
vår/sommar med ridning en gång i veckan. 

Flera medlemmar har sjukpension eller förtidspension vilket innebär att deras ekonomi är 
begränsad och därför söker föreningen ekonomiskt stöd. 

Då verksamheten inte är igång är det oklart hur många tillfällen det blir och hur många 
personer som kommer att ta lektioner. Utlovar vi ett stöd om 50 kronor per person till  
25 personer vid totalt 10 lektioner handlar det som mest om 12 500 kronor.  

Beredningsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden ger ett stöd till Höglandets strokeförening om 50 kronor per 
person och ridlektion. Maxbeloppet till föreningen är 12 500 kronor och betalas ut efter 
redovisning som ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 29 oktober 2018.  
I redovisningen ska det framgå hur många lektioner som genomförts och hur många som 
deltagit.  

Beslutet skickas till 

Höglandets Strokeförening 
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§ 54  

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna: 

• Bokslutsprognos per den 28 februari 2018, KS § 31/18 
• Bokslutsprognos per den 31 mars 2018, KS § 50/18 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: 

• Bokslutsprognos per den 28 februari 2018, KS § 31/18 
• Bokslutsprognos per den 31 mars 2018, KS § 50/18 
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