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§ 86 

Information om Tingsryd Häst & sportanläggning 
Dnr 2016/351 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

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

Beskrivning av ärendet 
Anders Gustavsson från Tingsryds Häst & Sportanläggning informerar om 
föreningens verksamhet vid anläggningen i Tingsryd. Föreningen har ca 150 
medlemmar. 

Förhandlingar pågår med Svensk Travsport om höjt driftsbidrag men 
föreningen är inte godkänd som travsällskap och får därför inte de större 
tävlingarna. Man räknar ändå med 4-6 travtävlingar under år 2017. Ca 20 
stora hästar och 10-15 små tränar vid anläggningen. 

Föreningen arbetar för att få många olika arrangemang till anläggningen och 
har ett brett kontaktnät i detta syfte. Hundtävlingar och- utställningar, 
bilbingo, loppis, veteranbilsarrangemang och familjeskogsdag är några av 
aktiviteterna. 

Utskottets beslut skickas till 
Tingsryds Häst & Sportanläggning 

i 
Utctragsbestyrkancte 

2016-09-26 
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§ 87 

Meddelanden 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot följande meddelanden. 

1. Musik i Syd Konsertkalender september-december 2016 
2. Musik i Syd Magasin 2016 
3. Smålandsidrotten Årets idrottskommun i Småland 
4. Växjö Konsthall Juan Castillo En annan dag 
5. Ljungbergsmuseet Ella Tillema I morgon blir det nog bra 

Juste~ I Otdragsbestyrkande 
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§ 88 

Ekonomisk månadsrapport 2016-08-31 
Dnr 2015/426 042 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Avd chef fritid Kenth Andersson redovisar ekonomisk rapport 2016-08-
31. Den ekonomiska månadsrapporten för augusti månad visar en total 
nettoförbrukning på 68,6 % utan periodisering av några poster. 
Riktpunkten för perioden är 66, 7 %. 

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

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 2016-08-31 för kultur- och fritidsutskottets 
verksamhet. 
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§ 89 

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 Bibliotek 
Tingsryds bibliotek 2016-10-13 
F örfattarafton Mats Ahlstedt 
Beviljat 2 5 00 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Andersson 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Tingsryds Bibliotek 
Tingsryds bibliotek 2016-11-02 
Författarafton Lasse Berg 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om registrering för lotteri har beviljats Kenth Andersson 
IOGT-NTO Linnean. 

Ansökan om registrering för lotteri har beviljats Kenth Andersson 
Linneryds Kyrkliga syföreningar 

Lokalt aktivitetsstöd har beviljats 10 föreningar Kenth Andersson 
med totalt 33 863 kr för verksamhet under våren 
2016. 

Korpen Tingsryd har beviljats 
ledarutbildningsbidrag med 957 kr. 

Kenth Andersson 
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§ 90 

Ansökan om bidrag för ny lokal 
Dnr2016/150 ~ 2016/146 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Föreningen Ironm.an beviljas lokalbidrag till ny lokal from 
utbetalningen år 2017. 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Ironm.an har för år 2017 ansökt om driftsbidrag för den lokal 
man nu hyr på Strömgatan 2 i Tingsryd. Föreningen har hittills erhållit 
lokalbidrag för annan lokal och detta bidrag har utbetalats i år enligt 
gällande normer. 

Föreningen har sökt driftsbidrag men för förhyrd lokal utgår lokalbidrag. 
Med nuvarande normer utgår bidrag med 60 % av kostnaderna. Påpekas 
dock att reglerna för det lokala ekonomiska stödet är under översyn. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Ironman Tingsryd Kickboxing 2016-04-25. 

Utskottets beslut skickas till 
Ironm.an Tingsryd 

Utdrags bestyrkande 2016-09-26 
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§ 91 

Avgifter vid kultur- och fritidsutskottets anläggningar 
Dnr 2016/349 806 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att låta se över 
hyresavgiftema vid utskottets anläggningar så de blir i 
överensstämmelse med likvärdiga lokaler i andra kommuner. 

2. Kultur- och fritidutskottet beslutar att anordna utbildning i 
Gibson Auditoriums teknik för bl a egen personal. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag 
att se över hyror för de av utskottets berörda lokaler samt att återkomma 
med förslag till hyresnivåer. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Utskottets beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

2016-09-26 
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§ 92 

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

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Ärendet om lokalt aktivitetsbidrag för verksamhet våren 2016 
till ungdoms- och ~drottsföreningar återremitteras till 
kansliavdelningen för ytterligare beredning. 

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

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av lokalt aktivitetsbidrag för våren 2016. 

I W 
I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-09-21 

IJusterare 

7/ 

§ 93 

Delegationsordning 
Dnr 2016/352 002 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att låta se över 
delegationsordningen för kommunstyrelsen i Tingsryds 
kommun avseende de delar som berör utskottet samt att till 
kommunstyrelsen överlämna förslag till justeringar. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge kultur- och fritidsutskottet i uppdrag 
att se över nu gällande delegationsordning för utskottets verksamhet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen§ 206, 2016-09-12 

Utskottets beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 
2016-09-26 

\ 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(14) 

Kultur- och fritidsutskottet 2016-09-21 

usterare 

§ 94 

Deltagande i Musikriket 2017 
Dnr2fH5}486 -863- 2016/304 863 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte delta i Musik i Syds 
Musikriket 2017. 

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 konserter under 2017 
till ett fast pris på 30 000 kr. Kommunen ska ställa lokal till förfogande och 
även administrera eventuell biljettförsäljning. Biljettintäkterna disponeras av 
kommunen. 

Ärendet har tidigare återremitterats från utskottet till kansliavdelningen. 

Ärendet initierades av Mikael Hansson från MVHproduktion redan inför år 
2016. 
MVHproduktion har nu meddelat att de pga att de fått avslag från annan 
tänkt medfinansiär avstår från deltagande i Musikriket 201 7. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 
Samråd har ägt rum med representant för Tingsryds Konsertförening. 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser, Musik i Syd 
E-post från MVHProduktion 2016-09-14 

Utskottets beslut skickas till 
MVHproduktion 
Musik i Syd 
Tingsryds Konsertförening 

/ 

2016-09-2'6 
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§ 95 

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

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Muntliga rapporter lämnas från följande konferenser. 

1. Kommunalt forum-kultur 2016-09-09 
2. Kvartalssamtal-Tema kulturmiljö 2016-09-16 
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I Utdragsbestyrkande 
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§ 96 

Avdelningschef fritid informerar 
Dnr 2016/39 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Rapporteras från samråd med representanter för Bandstationen i Ryd 2016-
09-08 där föreningen informerade om sin verksamhet med musik och teater, 
främst barnteater. 

Samråd med nyttjarna av Väckelsångs idrottshall äger rum 2016-09-27. 

Rävemåla Motorklubb har planer på en bana för mountainbike i Tingsryd. 

I Utdragsbestyrkande 
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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 2016-08-24 
redovisas för utskottet. 

I W I Utdrags bestyrkande 
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§ 98 

Inköp av konst från utställning på Tingsryds bibliotek 
Dnr 2016/350 865 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att från pågående 
utställning med Jeanette Håkansson på Tingsryds bibliotek 
inköpa foto på canvas verk Familjen för 2 000 kr. 

Beskrivning av ärendet 
På Tingsryds bibliotek pågår en utställning med förra årets John Nilsson 
stipendiat Jeanette Håkansson. Utskottet har möjlighet att inköpa verk i 
samband med utställningarna på biblioteket. 

Utskottets beslut skickas till 
Jeanette Håkansson 


