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Plats och tid

Vetlanda museum, den 19 maj, kl 15.30-17.30

Beslutande

Sören Eriksson (S), 1:e vice ordförande
Monica Toll (S)
Maria Brihall (VF), ordförande
Petra Brannestam (VF)
Carina C Hördegård (C)
Anna-Lena Löfgren, (C )
Cajsa-Lena Håkansson (M)

Övriga deltagare

Stewe Jonsson, förvaltningschef
Lena Svensson, sekreterare
Thomas Johansson, museichef, § 65-66
Anette Lundgren, bibliotekschef, § 67
Mats Källqvist, fritidskonsulent, § 68
Ann-Mari Forsberg, kultursekreterare, § 69-75
Lars-Inge Lundgren, (VF) ersättare

Utses att justera

Anna-Lena Löfgren (C)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltningen 2015-05-25

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 65-80

Lena Svensson
Ordförande

Maria Brihall
Justerare

Anna-Lena Löfgren
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-05-19

Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2015-05-25

Datum för anslagets
nedtagande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Underskrift

Lena Svensson

2015-06-22
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§ 65

Ädelfors gruvmuseum
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stängning av Ädelfors gruvmuseum för
ombyggnation och inventering av samling.

Ärendebeskrivning
Nuvarande utställning har inte vitaliserats sedan öppningen av respektive rum, senast
2001. 2014 års genomgång och arbete med åtgärdsförslag och påbörjad inventering
påvisar att stängning för ombyggnation krävs. Den förre arrendatorn av museet,
Småland Gold, har dessutom försatts i konkurs. Vi står idag utan arrendator av museet.
Ska museet arrenderas ut? Detta är en central fråga som vi på Vetlanda museum endast
ser ett svar på, att vi i egen regi vårdar och visar Ädelfors gruvmuseum med dess
samlingar på lämplig och säker plats.
Vi önskar ett bifall att stänga Ädelfors Gruvmuseum under säsongen 2015 och uppföra
utställningar i Ädelfors. Inventering av samlingen påbörjas, medel för initiala åtgärder
ryms inom befintlig budget. Förfrågningar om kommande konservators och specialistkunskaper ställs fram i kommande ärenden.
Gabriel Wall, som under 2014 var anställd på Vetlanda museum, har överlämnat en
rapport med åtgärdsförslag inför den stundande ombyggnationen.
I Ädelfors gruvmuseum finns sedan år 2001 även den så kallade Bielkeska mineralsamlingen. Samlingen har sitt namn efter greve Nils Adam Bielke, bergskollegiepresident
1782–1789. Samlingen flyttades på Bielkes initiativ från Stockholm till Ädelfors 1789. När
statsdriften vid Ädelfors upphörde år 1800 flyttades samlingen året därpå till Falun och
Stora Kopparbergs Bergslag. Efter 200 år är den nu åter i Ädelfors. Den vackra samlingen,
en av Europas mest betydande från tiden, omfattar ca 7 000 stuffer fördelade på över
5 000 katalognummer. De förgyllda mineralskåpen i gustaviansk stil som Bielke lät
tillverka för ändamålet är troligen ritade av arkitekten Jean-Eric Rehn. Samlingen är idag
inte komplett, delar har hittats i Falun under år 2014.
Den omtalade Bielkes samling kräver enligt avtal att stå i museal omvårdnad och
säkerhet enligt tidigare beslut vid gåvans mottagande.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2015/KU0023

Inköp av modell regalskeppet Vasa
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka köp av modell regalskeppet Vasa utförd
av Ruth Carlsson Yngve för 25 000 SEK.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Modellen som är Sveriges första Vasamodell har vid tidigare utställningar på Vetlanda
museum rönt stor uppmärksamhet. 1957 började Ruth rekonstruktionen av Vasaskeppet
med ledning av bilder och uppgifter från det inledda bärgningsarbetet av Vasaskeppet
och 1964 var modellen klar. Ett stort event genomfördes där hela Skeppsholmen i
Stockholm spärrades av för TV-inspelning vid jungfrufärden på Stockholms Ström.
Pressen skrev med stora rubriker ”Vasa seglar igen”. Det är med stor heder och glädje
som vi accepterar erbjudandet av Vasa modellen. Vi ser fram emot att våra besökare får
glädjas över att även vi i Vetlanda har ett Vasaskepp på museet.
1984 erhöll Ruth kulturstipendium från Vetlanda kommun.
2011 ställdes modellen ut under utställningen ” Berömda skepp i modell” på Vetlanda
museum.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 67

Förslag till biblioteksplan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till Biblioteksplan 2015-2019.

Ärendebeskrivning
Enligt den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting ha
biblioteksplaner för sin verksamhet. Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument
för politiker och tjänstemän i utvecklingsarbetet kring biblioteksverksamheten i
kommunen.
Berörda nämnder är kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för folkbiblioteksverksamheten och barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolbiblioteksverksamheten. Planen ska antas av dessa nämnder samt kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
En arbetsgrupp under ledning av bibliotekschef Anette Lundgren och grundskolechef
Helene Jonsson har tagit fram en biblioteksplan där det beskrivs hur verksamheten
fungerar i nuläget, vilka mål som finns för verksamheten och strategier för att nå målen.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 68

Ledarpris 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ledarpris från Bertiastiftelsen för år 2015 tilldelas:


Malin Henriksson, Vetlanda FF. Utdrag ur inskickad motivering ”Malin har ett
stort engagemang som ledare i Vetlanda FF där hon med omtanke för ungdomar
och ledare driver många verksamheter. Hon är alltid på gång med något och det
finns inget som är besvärligt eller omöjligt för henne. Uttrycket spindeln i nätet
stämmer absolut in på Malin.”



Conny Tarenius, Kvillsfors Missionskyrkas Equmenia. Utdrag ur inskickad
motivering ”Conny är en 60-årig eldig scoutledare. Hans far var också
scoutledare så Conny fick följa med på scoutmöten och läger från 6-7 årsåldern.
Sedan blev han scout och scoutledare i 18-årsåldern. Han har alltså varit scout i
stort sett hela livet. Sedan ett par år tillbaka ordnar han föräldrarfika för
scoutmötena. Som ledare är han väl förberedd, positiv, glad och engagerande.
Nu börjar ålder och sjukdom sätta gränser men än kämpar han på”

Ärendebeskrivning
Mottagare av Bertiastiftelsens ledarpris utses av kultur- och fritidsnämnden på förslag
från föreningslivet.
Fritidskonsulent Mats Källqvist presenterar de förslag på kandidater till ledarpriset 2015
som inkommit.
Utdrag
Malin Henriksson
Conny Tarenius
Bertiastiftelsen, Martin Järland

Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 69

Kulturpris 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kulturpris år 2015 på 10 000 kr tilldelas:


Peter Hedström som under många år har underhållit Vetlandaborna i rollen
som kapellmästare i Vetlandarevyn, Allsång i Forngården, Jul i stan, Showbeez
krogshow med flera evenemang. Peter Hedström är också låtskrivare och
genom välskrivna och många gånger fyndiga arrangemang sätter han sin
personliga prägel även på andras låtar. I rollen som musiklärare på
Mogärdeskolan, liksom i andra sammanhang, är han duktig på att lyfta fram och
entusiasmera unga sångare och musikanter.

Ärendebeskrivning
Förslag på stipendiater till årets kulturpris läggs fram.
Kulturpriset utdelas som belöning för insatser på kulturområdet. Förslag tas fram av
kultur- och fritidsnämndens ledamöter som också fattar beslut i ärendet.
Kulturpriset utgår med 10 000 kr.
Utdrag
Peter Hedström

Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 70

Utbildningsstipendium 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden tilldelar Astrid Nordström Lammers utbildningsstipendium
för omkostnader i samband med studier till violinist vid Birmingham Conservatoire,
England.

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.
Beloppet är 8 000 kronor.
Möjligheten att söka utbildningsstipendium presenteras på vetlanda.se, i Vetlanda
kultur- och fritidsguide samt genom annons i Vetlanda-Posten.
Fem ansökningar är inkomna per den 15 april.
Utdrag
Astrid Nordström Lammers

Justering: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 71

Redovisning av utbildningsstipendium 2014
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Redovisningen noteras till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning för användning av utbildningsstipendium 2014 har inkommit från stipendiat
Robin Croona.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 72

Bidrag till studieförbunden 2015
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Fördelning av bidrag till studieförbunden för år 2015 beslutas enligt följande:

ABF
BILDA
MBSK
NBV
SENSUS
STFRJ
STVUX
IBNRU
SUMMA

GRUND VOLYM MÅL
PROJ
TOTAL
% av TOTAL
86928
27175
12406
10000 136509
17,06%
133680
31254
13967
178901
22,36%
27936
4536
3931
36403
4,55%
69984
35281
40374
30000 175639
21,95%
35040
11905
13053
59998
7,50%
24816
3155
1746
29717
3,71%
95952
42527
16984
155463
19,43%
5664
4167
17539
27370
3,42%
480000 160000 120000
40000 800000
100,00%

Ärendebeskrivning
Bidragen grundar sig på förbundens verksamhet under 2014 förutom projektmedel som
avser verksamhet som är planerade att genomföras under 2015. 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).
Volymbidrag avser antal studietimmar, cirklar och kultur (160 000).
Målgruppsbidrag avser särskilt stöd för cirklar som riktar sig till kortutbildade,
handikappade, invandrare och ungdomar i riskzon (120 000).
Projektmedel ges till projekt som berör unga (40 000).
Grund-, mål och volymbidragen är alla mekaniskt framräknade enligt fastställd modell
och ingen bedömning sker vid handläggningen.
Utdrag
ABF, Bilda, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Ibn Rushd
På grund av jäv har Carina C Hördegård (C) inte deltagit i beslut om bidrag till
Studieförbunden.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2015/KU0017

Ansökan om bidrag – Integration och delaktighet genom musik, ABF
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Studieförbundet ABF bidrag med 10 000 kr till
projekt angående integration och delaktighet genom musik.
Beviljade projektmedel ska redovisas senast 16 november 2015.

Ärendebeskrivning
ABF i Jönköping har på flera orter i länet arbetat med ungdomars integration genom
kultur såsom musik, teater och dans. I musiken och dansen finns inga gränser och
ungdomar från olika kulturer kan både finna varandra, utveckla och förnya den redan
existerande musiken och dansen. Tillsammans med Folkets Hus vill ABF skapa de
förutsättningar för alla ungdomar i Vetlanda att finna just sitt intresse och sin
gemenskap genom musik, dans och teater.
Utdrag
ABF
På grund av jäv har Carina C Hördegård (C) inte deltagit i beslut om bidrag till ABF.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2015/KU0018

Ansökan om bidrag – Aktiviteter som berör unga, Studieförbundet
Vuxenskolan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Studieförbundet Vuxenskolan ansökan om bidrag
gällande dans för barn och unga.

Ärendebeskrivning
Studieförbundet Vuxenskolan vill starta upp dans för barn och ungdomar mellan 4-15 år.
De har sett en stor efterfrågan i kringorterna om att få igång barn- och ungdomsdans.
De vill att alla ska få chansen att kunna dansa och ha en meningsfull fritid.
Utdrag
Studieförbundet Vuxenskolan

På grund av jäv har Carina C Hördegård (C) inte deltagit i beslut om bidrag till
Studieförbundet Vuxenskolan.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2015/KU0019

Ansökan om bidrag – Ung och trygg 2015, NBV
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar NBV Jönköpings län bidrag med 30 000 kr till projekt
”Ung och trygg 2015”.
Beviljade projektmedel ska redovisas senast 16 november 2015.

Ärendebeskrivning
NBV vill genomföra projektet för att öka självkänslan hos unga i sin sexualitet och
könsidentitet. Att kunna känna sig trygg i sig själv och inte vara rädd för att någon ska
tycka illa om hen oavsett sexuell läggning.
Utdrag
NBV
På grund av jäv har Carina C Hördegård (C) inte deltagit i beslut om bidrag till NBV.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2015/KU0021

Ansökan om bidrag – Hvetlanda gymnastikförening
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Ekonomiskt bidrag ges via fri lokalhyra i idrottshallarna Norrgårdshallen och Hövdingen.
Halltiden under de tre dagarna uppgår till ca 42 timmar vilket motsvarar 5 250 kr då
timtaxan är 125 kr.
Lokalerna upplåts kostnadsfritt inget övrigt ekonomiskt bidrag utgår.

Ärendebeskrivning
Hvetlanda Gymnastikförening ansöker om fri hyra samt ett bidrag om 5 000 kr för
delfinansiering av gymnastikskola. Gymnastikskolan pågår under fyra dagar i vecka 33.
Ca 60 barn och ungdomar deltar och 12 ledare är engagerade.
Deltagaravgifterna inbringar ca 7 000 kr. Kostnader för föreningen är: Utskick av kopior
m m 2 000 kr, försäkringar 500 kr samt ledararvode 13 000 kr.
Utdrag
Hvetlanda gymnastikförening

Just sign

Utdragsbestyrkan
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Dnr: 2015/KA0127

Svar på motion om hantering av toppning inom ungdomsidrotten
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta upp frågan med ett råd, bestående av
fem ungdomsansvariga från föreningar verksamma inom lagidrotterna handboll,
innebandy, bandy, ishockey och fotboll. Förvaltningen ska också se om det, i detta
sammanhang, går att integrera High Fives koncept.

Ärendebeskrivning
Carina Strömbäck (V) lämnade 16 mars till kommunfullmäktige en motion om att en
förening inte ska kunna få föreningsbidrag från Vetlanda kommun utan att visa upp en
handlingsplan eller policy för hanteringen av toppning inom ungdomsidrotten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade 27 mars över motionen på remiss till kulturoch fritidsnämnden.
Förvaltningen anser att toppning tveklöst kan utgöra ett problem inom barn- och
ungdomsidrotten. Förvaltningen föreslår att den får i uppdrag att samla ett råd
bestående av ungdomsansvariga i fem föreningar som företräder lagidrotterna handboll,
innebandy, bandy, ishockey och fotboll. Rådets uppgift blir att diskutera motionens
förslag, väga in Riksidrottsförbundets synpunkter och, om man kommer fram till att det
är en bra lösning, formulera ett förslag till policy. Detta eventuella förslag läggs sedan
fram till kultur- och fritidsnämnden, som i sin tur kan fatta beslut om remissförslag,
senast i november.
Utdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 78

Sund, smart, stark, senior
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att gå in som medarrangör till satsningen Sund,
smart, stark, senior!

Ärendebeskrivning
Eksjö kommun genomförde hösten 2014 en 65+-satsning med målsättningen att
stimulera ett hälsosamt åldrande genom att uppmärksamma goda levnadsvanor och
social gemenskap med idrottsliga förtecken.
Som en följd av en synpunkt i Synpunkt Vetlanda uppmärksammade Vetlanda kommuns
kultur- och fritidsförvaltning nämnden på grannkommunens satsning. Nämnden gav
förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en liknande satsning i
Vetlanda kommun.
Förvaltningen har haft en träff med SISU Idrottsutbildarna, som var initiativtagare till och
medarrangör av höstens projekt i Eksjö. Vid träffen redogjorde SISU för ett förslag till
upplägg som ser ut så här: SISU driver projektet med statliga projektmedel. Under tolv
veckor ska 25 deltagare få prova på sex olika idrotter vid två tillfällen. Dessutom ska
träningen, som bedrivs dagtid, kombineras med fem föredrag kvällstid.
Föreningarna ersätts med 500 kronor vardera. Även en gruppledare arvoderas.
Kommunen förutsätts bidra med gratis lokaler och enkel förtäring (ex frukt) vid de fem
föredragskvällarna, samt ha en representant på plats vid två informationskvällar och en
utvärderingskväll.
Förvaltningen anser att Sund, smart, stark, senior! är en folkhälsosatsning som är väl
värd den blygsamma insats som kommunen förväntas bidra med.
Finansieras inom ramen för extern representation.

Just sign

Utdragsbestyrkan
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§ 79

Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Protokollsutdrag enligt nedan noteras och läggs till handlingarna:



”Val av andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Börje Wilsborn
(C)”, Dnr: 2014/KA0453, 2015-04-22
”Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Börje Wilsborn (C)”,
Dnr: 2014/KA0453, 2015-04-22

Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag har inkommit enligt följande:



Just sign

”Val av andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Börje Wilsborn
(C)”, Dnr: 2014/KA0453, 2015-04-22
”Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Börje Wilsborn (C)”,
Dnr: 2014/KA0453, 2015-04-22

Utdragsbestyrkan
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§ 80

Övrigt
Inget övrigt att notera.

Just sign

Utdragsbestyrkan

