
Kultur- och regnbågsveckan gick i år av stapeln den 16 – 24 oktober med 
ett fullspäckat program med föreläsningar, konst, musik, sång, dans, 
teater hantverk, litteratur mm 
 
 

Syftet med veckan är: 

Kompetenshöjande kunskap kring hbtqi frågor, vi vill belysa dessa frågor utifrån olika 

perspektiv. Vi vill att veckan kan vara ett sätt för ökad förståelse och en väg att normalisera 

olika sätt att leva. Så att homosexuella människor i Tranås inte ska behöva lämna sin 

hemstad av rädsla för hot och trakasserier, utan att man ska våga vara öppen med sin 

läggning för släkt och vänner, i skolan, på arbetsplatser i föreningslivet och kunna leva sitt liv 

i Tranås i trygghet av att veta att man är accepterad för den man är. 

 

Arrangörer är Holavedsgymnasiet, Sommenbygdens folkhögskola, Svenska kyrkan, 

Kultivera, Region Jönköping, Qom ut, RF-Sisu, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet och 

kultur- och fritidsförvaltningen. Personal på kultur- och fritidsförvaltningen har haft en 

samordnande roll samt stått för delar av marknadsföring. Förvaltingen har även ansökt om 

de polistillstånd som behövts och även haft kontakten med räddningstjänsten kring 

säkerhetsfrågor. Vid några arrangemang säkrade förvaltningen upp med personer som höll 

koll på eventuella hotbilder och trafiksituationer. 

Det som hände var att en av regnbågsflaggorna vid stadshuset skars ner samt att en person 

som försökte ta ner flaggan vid Holavedsgymnasiet stoppades. 

 

Arrangemangen under veckan var många och cirka femton av dessa hade någon form av 

regnbågstema och allt har i stort sett flutit på som planerat. En programpunkt bekostades av 

pengar från Socialstyrelsen. Denna föreläsning filmades och har sedan via HR-avdelningen 

gått ut till kommunens chefsnätverk för att kunna användas vid APT och olika 

personalsammankomster på Tranås kommuns samtliga arbetsplatser. 

Veckan avslutades under lördagen med en Prideparad där cirka 300 personer från olika 

föreningar, organisationer och allmänhet deltog. I täten dansade elever från 

Holavedsgymnasiets estetprogram tätt följt av en sambaorkester med musikelever från 

Sommenbygdens folkhögskola. Den stora prideflaggan bars sedan fram av Eva Hanzén, 

Kurre Carlson, Susanne Jackson, Lars-Olov Englund, Carolin Brun och Marie Edemyr. 

Marschen avslutades på torget där elever framträdde med diktläsning och dans. Tranås 

äldsta kör Sound68 framträdde, Jessica Enell, Tobias Enell och Maria Broman lät oss sedan 

lyssna på vacker sång. Veckans avslutningstalare var Cathrin Elovsson som gav ett historiskt 

perspektiv på hbtqi-personers kamp för att accepteras. (Detta tal finns att lyssna till på 

Tranås kommuns facebook scrolla ner till den 23 oktober) 

 

Vad gäller ekonomin så har arrangemanget fått sponsring från Socialstyrelsen, Tranås 

Energi, Tranåsbostäder och Wienerbageriet med sammanlagt 46 000 kr. Flera av 

arrangörerna har också betalat för sina arrangemang. Kultur och fritid har bekostat 

marknadsföringen av hela Kultur- och regnbågsveckan med 20 000 kr där hbtq- inslagen 

bestod av cirka hälften.  
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