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§ 72 

Information om verksamheten i Linneryds Bygdegård 
Dnr 2016/301 804 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet tackar Gunvor Juhlin för den givna 

informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Gunvor Juhlin från Linneryds Bygdegård/IOGT/NTO Linneans 
ekonomiförening informerar om föreningens verksamhet i Linneryd. 
Föreningen bildades 1921 och lokalen invigdes 1927. Man har 44 
medlemmar i vuxenverksamheten och 38 barn- och ungdomar. Föregående 
år nyttjades lokalen vid 105 tillfällen. 

Utskottets beslut skickas till 
IOGT/NTO Linneans ekonomiförening 

! • 

I~ 

Utdrags bestyrkande 
2016-09-02 
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§ 73 

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 2016-06-03 
redovisas för utskottet. 

I~ I Utdragsbestyrkande 
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§ 74 

Meddelanden 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot följande meddelanden: 

1. Aktuellt från Smålandsidrotten nr 4 och 5 2016 

2. Tufabs beslut om avslag på utskottets ansökan om medel till 
studieförbunden genom projektet Näringsliv i utveckling. Dnr 2016/7 868 

3. Musik i Syd Verksamhets berättelse 2015 

4 Ljungbergsmuseet Hösten 2016 

5 Växjö kommun och Växjö Konsthall Inbjudan till invigning av Vattnets 
röst. 
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§ 75 

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 ekonomisk rapport 2016-07-
31. Den ekonomiska månadsrapporten för juli månad visar en total 
nettoförbrukning på 63,0 % utan periodisering av några poster. 
Riktpunkten för perioden är 58,3 %. 

Differensen kan förklaras med att bidrag till föreningar och 
studieförbund utbetalats för hela året. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 2016-07-31 för kultur- och fritidsutskottets 
verksamhet 

utaragsbestyrKanae 
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2016/129 002 

2016/129 002 

Justerare 

§ 76 

Delegations beslut 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. 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 Konsertförening och 
Svenska Kyrkan 
Urshults kyrka 2016-07-02 
Folkmusik med Eva 
Beviljat 1 480 kr 

Ansökan om registrering för lotteri har beviljats Kenth Andersson 
Tingsryd United FC. 

Ansökan om registrering för lotteri har beviljats Kenth Andersson 
Tingsryds Konstförening · 

IW 
1 Utdrags bestyrkande 
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§ 77 

Ansökan om driftsbidrag till klubbstuga för Rävemåla 
Motorklubb 
Dnr 2015/423 804 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 

godkänna Rävemåla Motorklubbs klubblokal för driftsbidrag 
för år 2016 med 3 600 kr. 

Sammanfattning 
Rävemåla Motorklubb önskar få sin klubblokal godkänd för driftsbidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Rävemåla Motorklubb har under många år bedrivit verksamhet i Rävemåla 
och erhållit driftsbidrag till sin motocrossbana. I anslutning till banan har en 
klubblokal på 45 kvm ställts i ordning. Om lokalen godkänns för bidrag blir 
detta 3 600 kr per år med nuvarande normer. Klubben har 61 medlemmar 
varav 30 i åldern 7-20 år. För att bidrag ska kunna beviljas krävs ett 
godkännande av kommunstyrelsen. 

Ärendets beredning 
Ett besök har tidigare genomförts av kultur- och fritidsutskottets ordförande 
och avd chef fritid Kenth Andersson. Lokalen bedömdes då inte som 
färdigrenoverad men har nu iordningsställts i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från föreningen 2014-04-25. Kompletterad 2016-05-02. 
Kultur- och fritidsutskottet § 41/2015. 

Utskottets beslut skickas till 
Rävemåla Motorklubb 
Kommunstyrelsen 

I ~··· I Otdragsbestyrkande 2016-09-02 
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§ 78 

Ansökan om investeringsbidrag från Konga Folkets Hus 
Dnr 2016/273 804 

Kultur- och fritidsutskottet beslut 
1. Konga Folkets Hus beviljas investeringsbidrag med 25 % på 

redovisade kostnader, dock högst 22 000 kr för upprustning i 
föreningens byggnad med medel från konto Samlingslokaler i 
2016 års budget. 

Beskrivning av ärendet 
Konga Folkets Hus ekonomisk förening ansöker om bidrag för 
projektorutrustning och kompletterande belysning i föreningens lokal i 
Konga. Kostnaderna beräknas uppgå till 88 000 kr och bidrag söks med 
22 000 kr vilket är 25 % av kostnaderna. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från föreningen 2016-07-27. 

Utskottets beslut skickas till 
Konga Folkets Hus 

2016-09-02 
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§ 79 

Kulturlandskapspris 2016 
Dnr 2016/249 867 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet tilldelar 2016 års 

kulturlandskapspris till Älmeboda Hembygdsförening för dess 
arbete med Rävemåla Hembygdspark. 

2. Priset utdelas vid lämpligt tillfälle efter samråd med 
hembygdsföreningen. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommuns kulturlandskapspris utdelas sedan 1992 som tack för 
värdefullt arbete med att hålla odlingslandskapet öppet. Priset tilldelas 
person eller förening som äger eller på annat sätt har ansvaret för mark i 
kommunen. 

Hembygdsföreningarna i kommunen har möjlighet att nominera kandidater 
till detta pris. I år har två nomineringar inkommit. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Inkomna nomineringar. 

Utskottets beslut ska skickas till 
Berörda hembygdsföreningar 
Berörd pristagare 

\~j ' 

' 

i 
! 
.=·· 

2016-09-02 
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§ 80 

Deltagande i Musikriket 2017 
Dnr 2016/304 863 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att återemittera ärendet om 

deltagande i Musik i Syds Musikriket 2017 till kommunkansliet 
för ytterligare beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Musik i Syd erbjuder kommunerna i Kronobergs län att delta i Musikriket 
2017. Det innebär att man binder sig för att köpa in 4, 5 eller 6 konserter 
under 2017 till ett fast pris på 30 000 kr, 40 000 kr respektive 50 000 kr. 
Kommunen ska ställa lokal till förfogande och även administrera eventuell 
biljettförsäljning. Biljettintäkterna disponeras av kommunen. 

Ärendets beredning 
Ärendet initierades av Mikael Hansson från MVHproduktion redan inför år 
2016. MVHproduktion erbjuder sig att med hjälp av sponsorer bekosta de 
utgifter som överstiger 11 000 kr. Studieförbundet Vuxenskolan önskar söka 
riktat bidrag för ett av arrangemangen. 

Samråd har ägt rum med representant för Tingsryds Konsertförening 2015-
09-18. 

Utskottets beslut skickas till 
MVHproduktion 

2016-09-02 
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§ 81 

Föreningsmöten hösten 2016 
Dnr 2016/303 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Ordförande Kenneth Görtz (M) och avd chef fritid Kenth 

Andersson ges i uppdrag att genomföra samråd med berörda 
föreningar under hösten 2016. 

Beskrivning av ärendet 
Inom Hållbar ekonomi har beslut fattats om att minska antalet 
bidragsberättigade fotbollsplaner i kommunen. Med anledning av detta 
planeras samråd med de föreningar som bedriver fotbollsverksamhet på 
dessa. 

Samråd planeras även då det gäller fördelningen av istider i ishallen. Även 
andra samråd kan bli aktuella. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 82 

Utställningar på Tingsryds bibliotek hösten 2016 
Dnr 2016/302 880 

Kultur- och fritidsutskottet beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att fastställa utställningar 

för hösten 2016 enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Utställningar vid Tingsryds bibliotek fastställs av kultur- och fritidsutskottet 
efter förslag från bibliotekschefLennart Warsäter. Bilaga 1. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Utställningar hösten 2016 

Utskottets beslut ska skickas till 
Tingsryds bibliotek 

2016-09-02 



UTSTÄLLNINGAR HÖSTEN 2016 

V 35 29/8 - 4/9 Konst-o Hembygdsrundan 

V 36 -39 6/9 - 29/9 Jeanette Håkansson : Foto 

V 40 - 43 1/10 - 27 /10 
•• • -r::· ·t' r ) . , r -i 11..,--t.. k c Lu .. ~vl., i?\ 

Konstforenmgen : o-e..,'lj .,) v <:. 11 '- ,t 1 . o 
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V 44- 47 29/10 - 24/11 Greenleaves Andersson : Foto 

V48 - 52 26/11- 29/12 Konstföreningen : ie. \,\..cl r 1( t e J' r -te 'i- .h_' l 
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§ 83 

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

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 
2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ordförande representerar 

utskottet på Kvartalssamtal-Tema kulturmiljö 2016-09-16. 

Beskrivning av ärendet 
Följande kursinbjudningar redovisas: 

1. Kommunikation med unga 2016-10-27. 
2. Forum mot extremism 2016-11-10. 
3. Kvartalssamtal-Tema kulturmiljö 2016-09-16 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 84 

Avdelningschef fritid informerar 
Dnr 2016/39 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Rapporteras från samråd 2016-08-22 med representanter för Tingsryds AIF 
och Tingsryds Skridskoklubb angående fördelning av nyttjandetider i 
ishallen. 

I Otdragsbestydffinde 
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§ 85 

Ansökan om investerings/renoveringsbidrag från Tingsryds 
skytteforening 
Dnr 2016/106 804 

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

renoveringsbidrag med 30 000 kr för fasadrenovering av 
föreningens fastighet i Konga. 

2. Bidraget bokförs på verksamhet Stöd till föreningar i 2016 års 
budget. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds Skytteförening har av kultur- och fritidsutskottet, 
§ 34/2015, beviljats renoveringsbidrag för fasadrenovering av föreningens 
fastighet. Kostnaderna beräknades till 150 000 kr och redovisningen slutar 
nu på en kostnad av 115 528 kr. 

Beslutsunderlag 
Redovisning från föreningen 2016-08-22. 

Utskottets beslut skickas till 
Tingsryds Skytteförening 

2016-09-02 


