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§ 55 

Tillägg till dagordning 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Tillägg till dagordningen godkänns enligt följande: 

• Säkerhet i badet 

• Fråga om varför Vetlanda kommun inte fått statligt bidrag till kulturskola 
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§ 56 

Museichefen presenterar sig och sina tankar kring  
Vetlanda Museum 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Stenström presenterade sig och berättade om en cirkel som slutits: Hennes museikarriär 
började med praktik på Vetlanda Museum när hon var 16 år, och via studier på Umeå 
Universitet och 27 år som anställd på Västerbottens läns museum, är hon nu tillbaka i 
Vetlanda som chef. Hon berättade om att hon alltid betonat vikten av delaktighet och vill se 
till att Vetlandaborna inte bara bjuds in att göra besök på museet utan också bjuds in att 
lämna sina berättelser.  

Åsa Stenström redogjorde också för de kommande årens stora projekt; en 100-årsutställning 
kring Vetlanda stad och en lokalhistorisk utställning som ska skildra hela bygdens historia. Hon 
konstaterade också att museet nu genomgår en riktningsförändring från konstprofil till 
lokalhistorisk profil. 
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§ 57  

Redovisning – Synpunkt Vetlanda 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Inkomna synpunkter till kultur- och fritidsförvaltningen redovisas varje månad. 

För perioden 25 april till 29 maj 2018 redovisas sex synpunkter – fyra frågor, ett beröm  
och ett klagomål. 

Fördelningen av synpunkterna per verksamhet ser ut enligt följande: 

Bad & Gym  2 
Fritid   2 
Förvaltningschefen 1 
Kultur   1 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 58  

Redovisning – VetlandaFesten 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

VetlandaFesten i år ägde rum den 25-26 maj. Vi startade på fredagen med att länsfinalen P4 
Nästa direktsändes i Radio Jönköping. Ida Wiklund, Gustav Wigelius och Martin Almgren 
underhöll från Stortorget. 

På lördagen var det ett fullspäckat program på Stortorget och Bibliotekstorget mellan kl.  
10-01. Lokala förmågor varvades med Panetoz, Mojje, Familjen, Anis Don Demina och Sanna 
Nielsen. Mycket folk var ute hela dagen och allt var lugnt. På lördagskvällen hölls en 
sponsorfest i kommunfullmäktigesalen. 

Alla deltagande föreningar, arbetsplatser och företag har kontaktats för att vi vill få in 
synpunkter på årets fest, men även inför kommande år. 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 59  

Redovisning – Studieresa till Malmö 24-25 maj 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Den 24-25 maj 2018 deltog Sören Eriksson (S), Carina Hördegård (C) och kultur- och fritidschef 
Stewe Jonsson på en studieresa till Malmö. Studieresan riktade sig till fritidschefernas 
regionala nätverk i Jönköpings län samt ansvariga presidier. 

Studiebesök genomfördes på bl.a. Malmö IP, Kampen, Malmös nya urbana kultur- och 
sporthall och Rosengård. Gruppen deltog vid intressanta föreläsningar och blev guidade inom 
delar av Fritid Malmös verksamhet. 30-35 personer från länet deltog. 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen noteras till protokollet. 
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§ 60  

Lovkul - sommarprogram 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Stewe Jonsson presenterar sommarens program för lovkulaktiviteterna. 
Programmet lades ut på V-klass den 1 juni. 

Beredningsutskottets förslag 

Redovisningen läggs till handlingarna. 
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§ 61  

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna. När det gäller frågan om 
bidrag till Rädda barnen tas frågan upp på nämndens möte i augusti, för beslut. 

• Yttrande från revisionen angående årsredovisning, KF § 49/18 
• Beviljande av ansvarsfrihet, KF § 50/18 
• Redovisning av intern kontroll 2017, KS § 66/18 
• Bokslutsprognos per den 30 april 2018, KS § 68/18 
• Bidrag till Rädda Barnens läxhjälpsprojekt, KS § 64/18 

Ärendebeskrivning 

Protokollsutdrag har inkommit enligt följande: 

• Yttrande från revisionen angående årsredovisning, KF § 49/18 
• Beviljande av ansvarsfrihet, KF § 50/18 
• Redovisning av intern kontroll 2017, KS § 66/18 
• Bokslutsprognos per den 30 april 2018, KS § 68/18 
• Bidrag till Rädda Barnens läxhjälpsprojekt, KS § 64/18 
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§ 62 

Säkerhet i badet 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att utreda frågan om skärmförbud i Myresjö 
simhall och Vetlanda badhus och återkomma med förslag i september. 

Ärendebeskrivning 

Maria Brihall (VF) tog upp frågan om skärmförbud i Myresjö simhall och Vetlanda badhus. 
Hylliebadet i Malmö är ett exempel på en anläggning där man bland annat för att öka 
säkerheten genom ökat fokus på barnen har förbjudit gästerna från att ta fram mobiler i 
bassänghallarna. Maria Brihall konstaterade också att det förekommit incidenter i våra 
anläggningar. Hon föreslog att förvaltningen ges i uppdrag att utreda frågan och återkomma 
med förslag i september. 
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§ 63 

Fråga om varför Vetlanda kommun inte fått bidrag till 
kulturskola 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Noterar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Monica Toll (S) ställde frågan till Stewe Jonsson om varför Vetlanda kommun inte fått statligt 
bidrag till kulturskolan. Förvaltningschefens svar var att det sannolikt beror på att Vetlanda 
kommun bara bedriver musikskola och att den därför inte räknas som kulturskola, en 
verksamhet som av hävd ska ha minst tre verksamhetsgrenar på programmet. 
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