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§ 26 

Information om turism i Tingsryds kommun och Småland 
Dm 2016/133 800 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Turismsamordnare Johan Söderlund informerar om turismen i Tingsryd och 
Småland. 

Han fokuserar på de faktorer som kan inverka på upplevelsen av en viss 
sevärdhet och lyfter fram några av exemplen både inom kommunen och 
regionalt. 

~{\.j 
I Otdragsbestyrkande 
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§ 27 

Senaste protokollet från kultur- och fritidsutskottet 
Dnr 2016/29 800 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Protokollet från kultur-och fritidsutskottets sammanträde 2016-02-24 
redovisas för utskottet. 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 28 

Meddelanden 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot följande meddelanden: 

1. Smålandsidrotten, nyhets brev nr 2 2016 

2. Smålands idrottsförbund, 
årsberättelse 2015 

3. SISU ldrottsutbildarna Småland, 
årsberättelse 2015 

4. Musik i Syd Unga, 
Musikutbud höst 2016, vår 2017 

5. Musik i Syd, 
Mars, april och maj 2016 

I Utdrags bestyrkande 
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§ 29 

Delegations beslut 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot information om följande 
nedanstående fattade delegationsbeslut: 

Ärende Delegat 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Andersson 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Tingsryds Teaterförening 
Parken, Urshult 2016-01-24 
TeaterMoa 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Andersson 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Tingsryds Teaterförening och Holken 
Yxnanäs 
Holken, Yxnanäs 2016-02-24 
Teater "Nöjesparken" 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Andersson 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: SPF 
Konga Folkets Hus 2016-03-04 
Ord i ton med J ennie Winquist o Mats 
Lindström 
Beviljat 1 000 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Tingsryds Bibliotek Kenth Andersson 
Tingsryds Bibliotek 2016-03-17 
Författarafton men Katerina Janouch 
Beviljat 2 500 kr 

I Utdrag,;bestyrkande 
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2016-03-23 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Andersson 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Tingsryds Bibliotek 
Biblioteket, Tingsryd 2016-04-04 
Författarafton men Catharina Ingelman-
Sundberg 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksarnhet Kenth Andersson 
Studieförbundet Vuxensko Ian 
Medarr: MVHproduktion 
Ladan, Ushult 2016-05-21 
Folkmusik Nordic 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om registrering för lotteri har beviljats Kenth Andersson 
Tingsryds AIF. 

I rrtdragsbest;yrkande 
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§ 30 

Ekonomisk månadsrapport 

Ärendet utgår. 

Justerare 

er 
I 

,Jj 
I Utdragsbeslyrkande 
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§ 31 

Ansökan om investerings/renoveringsbidrag från 
Björkeborgs Byggnadsförening 
Dm 2016/34 804 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beviljar Björkeborgs Byggnadsförening 
renoveringsbidrag med 30 % på redovisade kostnader, dock högst 30 000 kr 
för renovering av föreningens byggnad med medel från konto 
Samlingslokaler i 2016 års budget. 

Beskrivning av ärendet 

Björkeborgs Byggnadsförening ansöker om bidrag för byte av värmepump i 
föreningens lokal Björkeborg i Väckelsång. Kostnaderna beräknas uppgå till 
180 000 kr och man räknar med att driftskostnaderna därmed ska minska 
med ca 10 000 kr per år. 

Enligt riktlinjer för bidrag till underhåll, renovering och investering av 
föreningsägda anläggningar, tidigare fastställda av kultur- och 
fritidsnämnden, kan bidrag beviljas med högst 30 % av redovisade 
kostnader dock maximalt 30 000 kr. 

Kultur- och fritidsutskottet beslutade 2016-02-24 om komplettering av 
ansökningshandlingarna. Så har också skett. 

Besluts underlag 
Ansökan från föreningen 2016-01-28, kompletterade 2016-03-02. 

Beslutet skickas till 
Bj örkeborgs Byggnadsförening 
Ekonomiavdelningen 

I Otdragsbestyrf<ande 
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§ 32 

Ansökan om driftsbidrag från SFK Firren 
Dm 2016/61 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bevilja SFK Firren 
driftsbidrag för år 2016 med 12 822 kr 

2. Bidraget utbetalas snarast möjligt med 50 % av bidragsbeloppet 
och resterande belopp under juli månad. 

Beskrivning av ärendet 

I budgeten för år 2016 finns 905 000 kr avsatta för lokal- och driftsbidrag 
till ungdoms- och idrottsföreningarna i kommunen. Bidrag fördelas enligt 
fastställda normer. SFK Firrens ansökningshandlingar var inte kompletta vid 
föregående möte. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om driftsbidrag från föreningen 2016-03-03. 

Beslutet skickas till 
SFKFirren 
Ekonomiavdelningen 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 33 

Ansökan om driftsbidrag från Bökås-Vrångebo m fl. byars 
bygdefö rening 
Dnr 2016/80 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bevilja Bökås-Vrångebo 
m fl byars bygdeförening bidrag för år 2016 med 4 539 kr. 

2. Bidrag utbetalas snarast möjligt med medel från verksamhet 
Samlingslokaler. 

Beskrivning av ärendet 

I budgeten för år 2016 finns 625 000 kr avsatta för driftsbidrag till de 
samlingslokalsägande föreningarna i kommunen. Bidraget fördelas enligt 
tidigare beslutade riktlinjer. Föreningens ansökningshandlingar var inte 
kompletta vid föregående möte. 

Beslutsunderlag 

Kompletterad ansökan från Bökås-Vrångebo m fl byars bygdeförening. 

Beslutet skickas till 
Bökås-V rångebo m fl byars bygdeförening 
Ekonomiavdelningen 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 34 

Ansökan om investerings/renoveringsbidrag från Tingsryds 
skyttefö rening 
Dnr 2016/106 804 

Kultur-och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet beviljar Tingsryds Skytteförening 

renoveringsbidrag med 30 % på redovisade kostnader dock 
högst 30 000 kr för fasadrenovering av föreningens fastighet i 
Konga. 

2. Bidraget hänförs konto Stöd till föreningar i 2016 års budget. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds Skytteförening ansöker om bidrag för fasadrenovering av 
föreningens fastighet i Konga. Kostnaderna beräknas enligt ansökan och 
inhämtade offerter till 150 000 kr. 

Enligt riktlinjer för bidrag till underhåll, renovering och investering av 
föreningsägda anläggningar, tidigare fastställda av kultur- och 
fritidsnämnden, beviljas bidrag med högst 30 % av redovisade kostnader 
dock maximalt 30 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från föreningen 2016-03-10. 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Skytteförening 

I Utdragsbest;yrkandc 
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§ 35 

Ansökan om bidrag från Urshults skolas föräldraförening 
Dnr 2016/108 800 

Kultur-och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet avslår ansökan från Urshults Skolas 
Föräldraförening om bidrag till kultur- och fritidsutskottets förfogande. 

Beskrivning av ärendet 

I budgeten för år 2016 finns 40 000 kr avsatta för utskottets 
förfogandebidrag. Beslut om bidrag fattas efter genomgång av respektive 
ansökan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Urshults Skolas Föräldraförening 2016-02-19. 

Beslutet skickas till 
Urshults Skolas Föräldraförening 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 36 

Avtal med Tingsryds Konstförening avseende utställningar 
Dnr 2016/60 861 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet godkänner avtalsförslag enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Utställningarna på Tingsryds bibliotek har under många år administrerats av 
bibliotekschefen. Vid fyra perioder per år har utställare utsetts av Tingsryds 
Konstförening som haft kontakt med respektive utställare och tagit emot 
konstnären och varit behjälplig i samband med utställningen. Övriga 
utställningar har skötts via biblioteket. 

Vid de utställningar Konstföreningen varit engagerad har det utvecklats en 
praxis som innebär att kultur- och fritidsnämnden köpt in ett konstverk 
alternativt gett ett bidrag till Konstföreningen. Något avtal för denna 
hantering har inte gått att finna. 

Skrivelse i ärendet har inkommit från Tingsryds Konstförening. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Tingsryds Konstförening, Roger Simonsson, 2016-02-16. 
Kultur- och fritidsutskottet § 22/2016. 
Förslag till avtal med Tingsryds Konstförening, bilaga 1. 

Beslutet skickas till 
Tingsryds Konstförening 
Ekonomiavdelningen 

I Utdrags bestyrkande 
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§ 37 

Förslag till Kultur- och fritidsplan 2016 
Dm 2016/121 860 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet återremitterar ärende för vidare utredning på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

En kultur- och fritidsplan har tidigare fastställts av kommunfullmäktige. Nu 
har denna plan aktualiserats utifrån nuvarande organisation. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Kultur- och fritidsplan 2016 -Mål- och kvalitetsdokument. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Hagelberg yrkar återremiss för vidare utredning på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef fritid Kenth Andersson 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 38 

Konst vid Bräkneån sommaren 2016 
Dnr 2016/112 868 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och :fritidsutskottet avslår ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsföreningarna i Belganet och Öljehult, Bygd i samverkan, 
folkhögskolan i Bräkne-Hoby och Tingsrydsgruppen planerar att under 
sommaren uppmärksamma Bräkneån som en spännande plats för 
utomhuskonst och installationer. Region Blekinge har beviljat bidrag till 
projektet med 60 000 kr och Ronneby kommun med 30 000 kr. 

Tingsrydsgruppen ansöker om bidrag med 5 000 kr till projektet. 

Planen är att utställningsplatsema blir utmed Bräkneån sträckan Knällsberg 
- Bräkne-Hoby. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Tingsrydsgruppen, 2016-03-16. 
Noteringar vid möte om brÅkonst 2016-03-08. 
Konst vid Bräkneån 2016 - Projektbeskrivning, 2015-10-25. 

Beslutet skickas till 

Tingsryds gruppen 

I Utdragsbestyrkande 



GJ Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-03-23 

Justerare 

1 

§ 39 

Avtal för skolplanscher 
Dnr 2015/624 800 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att 
skolplanscher som lagras i förråd i kommunens skolor hämtas in till 
kommunledningsförvaltningen för inventering. 

2. Skolplanscher som redan är upphängda i kommunens skolor 
inventeras på plats av kommunledningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Vid flera av kommunens skolor finns ett antal planscher som tidigare 
använts i undervisningen. Dessa är gamla och mycket fint utförda. De har 
varit en viktig del i undervisningen i olika ämnen men kanske främst i 
biologi och naturkunskap. 

Planscherna måste bedömas som värdefulla och betraktas som en 
kulturskatt. De skulle kunna lyftas fram för allmänheten i någon form av 
utställning på bl.a. kommunens bibliotek eller i annat lämpligt sammanhang. 

Vid besök på åtminstone en skola visade det sig att planscherna inte 
förvaras på lämpligt sätt. 

Kultur-och fritidsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta(§ 81/2015). 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ägandet av och ansvaret för planscher 
äldre än 25 år från samtliga kommunala skolor i kommunen överförs 
till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. 

2. Tingsryds kommuns skolor får möjlighet att :framöver låna planscher 
från kultur- och fritidsutskottet. 

Kommunstyrelsen beslutade(§ 6/2016) att remittera ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

I Otdragsbeslyrkande 
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§ 39 forts. Dnr 2015/624 800 

Barn- och utbildningsnämnden yttrade (§23/2016): 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att 
det skall göras en inventering av skolplanscher, äldre än 25 år, inom 
kommunens olika skolor. Ansvaret för genomförandet av inventeringen 
samt för finansieringen av densamma skall ligga på 
kommunstyrelsen/kultur- och fritidsutskottet. Följande frågor skall besvaras 
in inventeringen: 

Antal planscher äldre än 25 år, fördelade på skolor. 
Antal dubbletter 
Planschernas skick 
Hur planscherna förvaras idag 

Efter avslutad inventering ska barn- och utbildningsnämnden få 
möjlighet att yttra sig om fortsatt hantering. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kultur- och fritidsutskottets ordförande Kenneth Görtz, 
2015-10-28 
Skrivelse från avd chef Kenth Andersson, 2015-11-13 
Kultur- och fritidsutskottet § 81, 2015-11-25 
Kommunstyrelsen § 6, 2016-01-11 
Barn- och utbildningsnämnden § 23, 2016-02-24 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 40 

Beslut om samt återrapportering från kurser och 
konferenser 
Dnr 2016/5 101 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att låta Eva Hagelberg åka på Vårforum 
som kultur- och fritidsutskottets representant. 

Beskrivning av ärendet 

Vårforum hålls av Region Kronoberg 2016-05-18. 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 41 

Avdelningschef fritid informerar 
Dnr 2016/39 800 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Rapporter har kommit in gällande Tinghallen samt idrottshallen i 
Väckelsång. 

Ett nytt avtalsförslag gällande elljusspåret i Väckelsång kommer upp på 
nästkommande sammanträde. 

Ansökan om 50 000 kr gällande studieförbundens riktade bidrag har kommit 
tillbaka från utvecklingschefen. Specifikationer av aktiviteter efterfrågas. 

Skridskoklubben ansökte om bidrag för att få åka till Diö ishall för träning. 
Klubben fick muntligt avslag. 

Årlig uppvisning från skridskoklubben sker d.d 23 mars. Sedan vidtar viss 
renovering av ishallen. 

rir,/ I Otdragsbestyrliande 


