
Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-21

Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 15.30 till sluttid

Beslutande Sören Eriksson (S), Hugo Svensson (S), Robin Wallén Nilsson (M), ordförande, 
Göran Martinsson (C), Maria Forsberg Brihall (VF), Gun-Britt Sigfridsson (KD), 
Arne Larsson (SD), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Björn Rydén (M)
Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef
Anneli Bergström, förvaltningssekr.
Eva Gunnarsson, FoUrum Fritid
Malin Nelson, projektledare biblioteket

Utses att justera Gun-Britt Sigfridsson

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsnämnden2019-05-21 

Sekreterare Paragrafer 47-54

Ordförande

Anneli Bergström

Justeringsperson

Robin Wallén Nilsson

Underskrifter

Gun-Britt Sigfridsson

Anslag av protokollet
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla.

Anslaget: 2019-05-22

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-06-12

Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och fritidsförvaltningen



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-21

Föredragningslista
§ 47 Information från Eva Gunnarsson, Forum Fritid 3

§ 48 Information - Biblioteksprojekt 4

§ 49 Meddelanden 5

§ 50 Kulturpristagare 2019 2019/26 6

§ 51 Berth Järnlands ledarpris 2019 2019/34 7

§ 52 Sökande - Utbildningsstipendium 2019 2019/28 8

§ 53 Redovisning - Utbildningsstipendium 2018 2019/27 9

§ 54 Motion om att låta scencheckar ge kraft åt kommunens 
kulturliv

2019/22 10 - 
11



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-21

§ 47

Information från Eva Gunnarsson, FoUrum Fritid

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Eva Gunnarsson från FoUrum Fritid är just nu på besök i alla länets kommuner och berättar 
om sitt uppdrag inom kommunal utveckling där FoUrum fritid är en del. FoUrum fritid satsar 
på forskning och utveckling och därigenom stärka kvaliteten inom länets fritidsverksamheter, 
skapas bättre möjligheter för länets kommuninvånare till en meningsfull och aktiv fritid. De 
ska även arbeta för att skapa bättre förutsättningar för att fler barn och unga rör sig mer på 
sin fritid. Tillsammans med kommunerna ska vi också möjliggöra en meningsfull och aktiv fritid 
för alla barn och unga oavsett funktionsvariation. Det finns ett antal olika nätverk inom 
FoUrum fritid som har regelbundna träffar. Utbildningsdagar och fortbildning genomförs 
årligen. 

Fokusområden för 2019:

kvalitetssäkring av öppen fritidsutbildning
gräsyteskötsel idrottsanläggningar
fördelningsprinciper och bidragsstöd
kommunrunda – ansvariga nämnder
årets studieresa Riksidrottsmötet 23-24 maj i Jönköping 
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§ 48

Information - Biblioteksprojekt

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Malin Nelson, projektledare för framtidens bibliotek visar bilder och berättar om personalens 
studieresa till Danmark. Resan var mycket givande och gjordes för att få information och 
inspiration. 
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§ 49

Meddelanden

Beslut
Följande meddelanden noteras till protokollet:

 Årsredovisning 2018, kf § 83/19

 Beviljande av ansvarsfrihet, kf § 85/19

 Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2018

 Yttrande från revisionen angående årsredovisning, kf § 84/19

 Personalbokslut 2018

 Miljöbokslut 2018

 Revisionsberättelse för år 2018
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§ 50 Ärendenr Kultur- och fritidsförvaltning 2019/26

Kulturpristagare 2019

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Mickan Thor utses till 2019 års kulturpristagare i Vetlanda kommun.  

Ärendebeskrivning
Mickan Thor är fotograf, journalist och författare. Hon gläder alla och en var med sitt mustiga 
språk och färgstarka bilder. Hon arbetar främst med texter och motiv där djur och natur står i 
fokus. Mickan Thor uppmärksammas under Nationaldagsfirandet i Forngården och uppvaktas 
med ett belopp om 10 000 kronor. 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kulturpristagare 2019 utses av kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet skickas till
Mickan Thor



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2019-05-21

§ 51 Ärendenr Kultur- och fritidsförvaltning 2019/34

Berth Järnlands ledarpris 2019

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Årets ledarpriser tilldelas Tommy Andersson, Hvetlanda GIF och Marie-Louise Medlöw, 
Stocksbergskyrkans UV-kår.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden utser varje år två föreningsledare att motta Berth Järnlands 
ledarpris (f.d. Bertiastiftelsens ledarpris). Priset som instiftades 1974 ska utdelas årligen till 
ungdomsledare bosatta i Vetlanda kommun, som oavlönat ägnat mycket tid och stort intresse 
åt sunda fritidsaktiviteter. Priset är en uppskattning av ungdomsledarens arbete.
Kultur- och fritidsnämnden utser pristagarna efter förslag från föreningar, organisationer, 
företag och enskilda personer.

Beslutsunderlag
Tommy Andersson, Hvetlanda GIF:

Tommy är en eldsjäl i ordets rätta bemärkelse och lägger varje år ner mängder av  ideella 
timmar i sitt engagemang i föreningen och då framförallt på ungdomssidan. Tommy började i 
mitten av 70-talet som knattespelare i föreningen. Efter avslutad karriär som spelare blev 
Tommy invald i styrelsen och är fortfarande, efter närmare 30 år ledamot där. Han är en av 
ledarna för två pojklag, P02 och P05 där hans båda egna grabbar finns med. Tommy gör även 
en stor insats varannan söndag då föreningen, sedan början av 60-talet arrangerar bingospel. 
Föreningens viktiga sponsorsintäkter kommer till största delen in genom Tommys goda 
kontakter med kommunens företag. Om föreningen har egna arrangemang eller åtar sig att 
sköta något så vet man att Tommy alltid finns med i bilden.

Marie-Louise Medlöw, Stocksbergskyrkans UV-kår:

Marie-Louise är sedan 15 år tillbaka en mycket uppskattad och engagerad ledare. Ansvarsfull 
och klok ledarkollega som funnits för kåren i såväl upp- som nedgång genom åren. Med stor 
värme möter hon barnen varje tisdagskväll, liksom på hajker, läger och olika arrangemang. 
Marie-Louise omsätter ”alla barns lika värde” i praktiken.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Mottagare av 2019 års ledarpris utses av kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet skickas till
Tommy Andersson
Marie-Louise Medlöw
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§ 52 Ärendenr Kultur- och fritidsförvaltning 2019/28

Utbildningsstipendium 2019

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Carl Hugosson tilldelas utbildningsstipendium 2019. 

Sökande får 10 000 kronor för konststudier på Akademin Valand i Göteborg.

Senast 1 april 2020 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, kommunens FB 
samt via annons. 

Fyra ansökningar har kommit in till förvaltningen per den 17 april.

De senaste åren har nämnden gett stipendiet till sökande inom musikområdet, därför är det 
förvaltningens förslag att visa stöd och uppmuntran till en sökande inom den fria konstens 
område, Carl Hugosson. 

Arbetsutskottets förslag till beslut
Mottagare av utbildningsstipendium 2019 utses av kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutet skickas till
Carl Hugosson
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§ 53 Ärendenr Kultur- och fritidsförvaltning 2019/27

Redovisning - Utbildningsstipendium 2018

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
2018 års mottagare av utbildningsstipendium, Moa Nissfolk, har lämnat in en redovisning av 
stipendiets användning, bilaga.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Redovisningen noteras till protokollet.

Beslutet skickas till
Moa Nissfolk
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§ 54 Ärendenr Kultur- och fritidsförvaltning 2019/22

Motion om att låta scencheckar ge kraft åt kommunens 
kulturliv

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Motionen tillstyrks i sin helhet med tillägg att en mindre avgift om 100 kronor ska tas ut för 
scenchecken. 

Definitionen av fri kulturgrupp är föreningar eller privatpersoner i grupp, som har kultur som 
huvudverksamhet. Arrangemangen ska vara icke-kommersiella, det vill säga antingen helt 
utan entré eller med entré som endast täcker övriga kostnader, för exempelvis ljud/ljus-
teknik. Fri scen ska alltså inte utgå till föreningar som har kulturarrangemang som 
inkomstkälla för annan verksamhet (exempelvis idrottsföreningar). Den ska inte heller utgå till 
den typ av kulturarrangemang som drivs av företag (exempelvis turnerande riksartister) eller 
av kulturföreningar som får ett betydande ekonomiskt överskott på sitt arrangemang.

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har motionerat om att Vetlanda kommun ska erbjuda fria kulturgrupper fri 
scenhyra, för att stötta befintliga grupper och inspirera till nya grupper. Kristdemokraterna vill 
se att Vetlanda kommun har ett aktivt kulturliv när ett eventuellt kulturhus kan byggas. 

Kultur- och fritidsnämnden har ombetts att avge ett remissyttrande. 

Beslutsunderlag
15 uthyrare av lokaler med scen (kommunala organisationer och föreningar) fick två frågor i 
ett brev från kultur- och fritidsförvaltningen 11 april, med önskan om svar senast 30 april.

Hur många tillfällen under 2017 och 2018 hyrde ni ut er lokal till en fri kulturgrupp?

Vad kostar det att boka er lokal för en kväll/halvdag?

Syftet med frågorna var att få en bild av i vilken omfattning fria kulturgrupper finns i 
kommunen idag och vad kostnaden skulle bli för Vetlanda kommun om hyran skulle vara fri.

Sex uthyrare hade svarat när svarstiden gick ut:

Näshults Bygdegård redovisar ingen uthyrning av det slag som efterfrågas. Redovisar inte 
heller något uthyrningspris.

Korsberga Bygdegård redovisar ingen uthyrning av det slag som efterfrågas. Pris för lokal med 
scen är 1 500 kronor per dag.

Vetlanda Pingstkyrka redovisar uthyrning till två föreningar, som eventuellt kan matcha 
ovannämnda slag av uthyrning. Priset för lokal med scen är 2 000 kronor per dag.
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§ 54 Ärendenr Kultur- och fritidsförvaltning 2019/22

Vetlanda Folkets park redovisar ingen uthyrning av det slag som efterfrågas. Priset för lokal 
med scen är 1 000 kronor.

Withalasalen redovisar ingen uthyrning av det slag som efterfrågas (eventuellt har någon 
enstaka sådan skett senaste tioårsperioden). Priset för lokal med scen är 1 600 kronor 
(förening) alternativt 3 200 kronor (privatperson) per föreställning.

Njudungsgymnasiet redovisar tio uthyrningar av det slag som efterfrågas. Pris för lokal med 
scen är 900 kronor (förening) alternativt 3 200 kronor (privatperson) för en föreställning.

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att finansieringen löses. 

Yrkande
Arne Larsson (SD) yrkar att en mindre avgift om 100 kronor tas ut för scenchecken.

Gun-Britt Sigfridsson (C) och Maria Forsberg Brihall tillstyrker Arne Larsson yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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