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Johan fohansson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 42 

Senaste protokollet från kultur- och fritidsutskottet 
Dnr2016/20 87'~ 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Protokollet från kultur-och fritidsutskottets sammanträde 2016-03-23 
redovisas för utskottet. 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-04-20 

§ 43 

Meddelanden 

Kultur och fritidsutskottets beslut 
Dnr 2016/111 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot följande meddelanden: 

1. Avtal för skolplanscher Ks § 89/2016. 

2. Kulturrådet Information 2016-04-18 avseende enkelt avhjälpta hinder. 

3. Flimmer Utomhusbioturne. 
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§ 44 

Ekonomisk månadsrapport 
Dnr 2015/426 042 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Avd chef fritid Kenth Andersson redovisar månadsrapport 2016-03-31. Den 
ekonomiska månadsrapporten för mars månad visar en total 
nettoförbrukning på 15 %. Riktpunkten för perioden är 25 %. Med en 
beräkning över beslutade men ännu inte utbetalade bidrag blir 
förbrukningen ca 21 %. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport 2016-03-31 för kultur- och fritidsutskottets 
verksamhet. 
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§ 45 

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: Musik i Syd 
Korrö 2016-07-30 
Folkmusikfestival 
Beviljat 2 500 kr 

Ledarutbildningsbidrag har beviljats Ryds SK Kenth Andersson 
med 750 kr. 

Ledarutbildningsbidrag har beviljats Tingsryds- Kenth Andersson 
Gymnasterna med 3 629 kr. 

Ledarutbildnings bidrag har beviljats Tingsryds Kenth Andersson 
Skridskoklubb med 1 800 kr. 

Ansökan om registrering för lotteri har beviljats Kenth Andersson 
Tingsryd Häst & Sportanläggning. 

Lokalt aktivitetsbidrag har beviljats 13 Kenth Andersson 
föreningar med totalt 40 949 kr för verksamhet 
hösten 2015. 

Utctragsbestyr.Lrnncte 

5 (15) 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-04-20 

usterare 

§ 46 

Förbättringar av Björkvallaområdet, Väckelsång 
Dnr 2016/63 812 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positivt till förslaget om 
ändrad användning av grusfotbollsplanen vid Björkvalla 
idrottsplats i Väckelsång. 

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att överlämna ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning. 

Beskrivning av ärendet 
Björkeborgs Byggnadsförening och Väckelsångs IK föreslår i skrivelse 
förbättringar vid Björkvallområdet i Väckelsång. Förslaget innebär att 
befintlig grusplan för fotboll iordningsställs för boulebanor och 
parkeringsplatser. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Björkeborgs Byggnadsförening och Väckelsångs IK, 2016-
03-23. 

Utskottets beslut skickas till 
Björkeborgs Byggnadsförening 
Väckelsångs IK 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 47 

Markavtal iör motionsspår 
Dnr 2015/633 823 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och :fritidsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för ytterligare beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Det elbelysta motionsspåret i Väckelsång är ca 2 km långt och väl 
frekventerat av både boende och föreningslivet i Väckelsång. Avtal för 
ändamålet finns med två lokala markägare varav en tidigare sagt upp avtalet 
för att sträckan behövs för eget bruk. Förslag till nytt avtal som skulle 
möjliggöra fortsatt användning av marken för elbelyst motionsspår har 
utarbetats men är i nuläget inte godkänt av markägaren. 

Ärendets beredning 
Kultur- och :fritidsutskottets ordförande och tjänsteman har träffat 
markägaren. 

Beslutsunderlag 
Förslag till markavtal om upplåtelse för motionsspår, 2016. 

Utskottets beslut skickas till 
Jan Hagelberg, Väckelsång 

Utctragsbestyrkancte 
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§ 48 

Tillsyn av Lunnabackens toalett 
Dnr 2016/162 829 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att godkänna 
överenskommelse med Hembygdsföreningen Gamla Urshult 
avseende tillsyn och skötsel av Lunnabackens toalettbyggnad 
enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Tillsyn och skötsel av Lunnabackens toalett har under några år har mot 
ersättning utförts av Stiftelsen Kurrebo. Då denna lösning inte längre är 
möjlig har överenskommelse träffats med Hembygdsföreningen Gamla 
Urshult. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Förslag till överenskommelse för Lunnabackens toalett, 2016. 

Utskottets beslut skickas till 
Hembygdsföreningen Gamla Urshult 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 49 

Driftsbidrag till Midingsbygdens IF 
Dnr 2016/61 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ändra driftsbidraget till 
Midingsbygdens IF från 34 000 kr till 17 000 kr beroende på 
minskat nyttjande av anläggningen. 

Beskrivning av ärendet 
Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2016-02-24, § 20, beviljades 
Midingsbygdens IF driftsbidrag med 34 000 kr. Föreningen meddelar nu att 
verksamheten kommer att minska eftersom man inte räknar med att ha något 
lag i seriespel under innevarande säsong och anser sig inte berättigade till 
hela beloppet. Föreningen föreslår en halvering av ersättningen. Medel som 
ändå behövs för att hålla anläggningen i bra skick. 

Jäv 
Lars Nilsson (C) anger jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse via E-post från Midingsbygdens IF, 2016-04-06. 

Utskottets beslut skickas till 
Midingsbygdens IF 

I O tdragsbestyrkande 
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§ 50 

Ansökan om ekonomiskt stöd från Väckelsångs IK 
Drir 2016/163 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att avslå ansökan från 
Väckelsångs IK om ekonomiskt stöd till projekt för bearbetning 
av historiskt material om föreningen. 

Beskrivning av ärendet 
Väckelsångs IK ansöker om ekonomiskt stöd för studiecirkel med syfte att 
strukturera och bevara föreningens historia. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Väckelsångs IK, 2016-03-18. 

Utskottets beslut skickas till 
Väckelsångs IK 
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§ 51 

Lokalt aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar 
2016 
Dnr 2016/164 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bevilja ungdoms- och 
idrottsföreningar lokalt aktivitetsbidrag för verksamhet hösten 
2015 enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt gällande delegationsordning ska lokalt aktivitets bidrag till belopp 
mellan 10 000 kr och 1 basbelopp beslutas av utskottet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Lokalt aktivitetsbidrag för hösten 2015. 

Utskottets beslut ska skickas till 
Respektive förening 
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§ 52 

Information om skytteverksamheten Konga 
Dnr 2016/165 819 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet tackar för den givna informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Sture Håkansson från Tingsryds Skytteförening informerar om föreningens 
verksamhet i Konga. Föreningen har nu, liksom vid bildandet, 72 
medlemmar. Ca hälften är ungdomar. Efter att skarpskytteverksamheten 
avslutades i början på 2000-talet bedrivs nu enbart luftgevärsskytte. 
Föreningen äger fastigheten där verksamheten bedrivs. Förutom 
skytteverksamhet har man även öppen fritidsgårdsverksamhet i sina lokaler i 
Konga. 

Utskottets beslut ska skickas till 
Tingsryds Skytteförening 
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§ 53 

Ansökan om bidrag från U rshults Föreläsningsförening 
Dnr 2016/57 804 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bevilja Urshults 
Föreläsningsförening bidrag för år 2016 med 2 000 kr 

Beskrivning av ärendet 
I budgeten för år 2016 finns 275 000 kr avsatta för driftsbidrag till 
kulturföreningarna i kommunen. Urshults Föreläsningsförenings 
ansökningshandlingar var inte kompletta vid föregående beslutstillfälle. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om driftsbidrag från föreningen 2015-04-29. 

Utskottets beslut skickas till 
Urshults Föreläsningsförening 
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§ 54 

Beslut om samt återrapportering från kurser och 
konferenser . 

'l<:Jtb I r t & 1 / lfr 
Ärendet utgår. 
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§ 55 

Avdelningschef fritid informerar 
Dnr 2016/39 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelas att komplettering av scentextilier till Gibson Auditorium har 
upphandlats och beställts. 

När det gäller Stureplan i Ryd kommer samhällsbyggnadskontoret att följa 
upp ärendet då nytt avtal krävs liksom bygglov för anläggningen. 

I ~~·· 
I Utdrags bestyrkande 


