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Kultur- och fritidsutskottet 2016-10-26 

usterare 
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§ 99 

Meddelanden 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot följande meddelanden. 

1. Aktuellt från Smålandsidrotten nr 6 2016 
2. Konstpolitiken #3 2016 
3. Ishall på lika villkor Svenska Konståkningsförbundet 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-10-26 
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§ 100 

Ekonomisk månadsrapport 2016-09-30 
Dnr 201-5/426 042 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet. 
Avd chef fritid Kenth Andersson redovisar ekonomisk rapport 2016-09-
30. Den ekonomiska månadsrapporten för september månad visar en 
total nettoförbrukning på 73,6 % utan periodisering av några poster. 
Riktpunkten för perioden är 75 %. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport 2016-09-30 för kultur- och fritidsutskottets 
verksamhet. 
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~kommun 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-10-26 

2016/129 002 

2016/129 002 

2016/129 002 

2016/129 002 

2016/129 002 

usterare 
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§ 101 

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 Teaterförening 
Dackeskolans aula 2016-10-09 
Teater Dagbrott 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Andersson 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Urshults Trädgårdsförening 
Urshults Församlingshem 2016-10-10 
Föreläsning Peter Bengtsson 
Beviljat 1 800 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Andersson 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Tingsryds Teaterförening 
Rävemåla Bygdegård 2016-11-13 
Teater Varje våg 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Andersson 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Tingsryds Teaterförening 
Björkeborg, Väckelsång 2016-12-09 
Teater Fäboland 
Beviljat 1 800 kr 

Lokalt aktivitetsstöd har beviljats Tingsryds 
Tennissällskap med 2 240 kr för verksamhet 
under våren 2016. 

Kenth Andersson 
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· Kultur- och fritidsutskottet 2016-10-26 

usterare . 7/ 
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§ 102 

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

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur-: och fritidsutskottet beviljar ungdoms- och 
idrottsföreningarna lokalt aktivitetsbidrag för verksamhet våren 
2016. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt gällande delegationsordning ska lokalt aktivitetsbidrag till belopp 
mellan 10 000 kr och 1 basbelopp beslutas av utskottet. Vid utskottets 
sammanträde 2016-09-21 återremitterades ärendet för ytterligare beredning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning.av lokalt aktivitetsbidrag för våren 2016. 

Utskottets beslut skickas till 
Respektive förening 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-10-26 

usterare.v ~1 

§ 103 

Ansökan om investeringsbidrag från Tingsryds Brukshundklubb 
Dm 2016/160 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och frJ.tidsutskottet beviljar Tingsryds Brukshundklubb 

investeringsbidrag med 30 % på redovisade kostnader, 11 700 
kr, för anläggande av träningsplan med belysning med medel 
från konto Stöd till fritidsföreningar i 2016 års budget. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds Brukshundklubb ansöker om bidrag för iordningsställande av 
träningsplan vid föreningens anläggning i Tingsryd. Kostnaderna uppgår till 
31 100 kr för markarbeten och 7 988 kr för inköp av ny belysning. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 
Besök har gjorts av ordförande Kenneth Görtz och avd chefKenth 
Andersson. 

JJ 

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. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från föreningen 2016-08-24, kompletterad 2016-10-19. 

Utskottets beslut skickas till 
Tingsryds Brukshundklubb 
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§ 104 

Förfrågan om lokalt aktivitetsstöd från IOGT-NTO:s 
Juniorförbund i Växjö 
Dnr 2016/164 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet beviljar IOGT-NTO:s Juniorförbund 

i Växjö lokalt aktivitetsstöd för verksamhet som bedrivs i 
Tingsryd. 

Beskrivning av ärendet 
IOGT-NTO:s Juniorförbund i Växjö bedriver viss verksamhet i Tingsryd i 
lokal som de disponerar på Dackeskolan. Förfrågan har fra.mförts om 
möjligheten till lokalt aktivitetsstöd från Tingsryds kommun. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Utskottets beslut skickas till 
IOGT-NTO:s Juniorförbund i Växjö 
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§ 105 

Utbetalning av investeringsbidrag till Konga Folkets Hus 
Dnr 2016/273 804 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att till Konga Folkets Hus 

utbetala investerings bidrag med 22 000 kr för upprustningen i 
föreningens byggnad med medel från konto Samlingslokaler i 
2016 års budget. 

Beskrivning av ärendet 
Konga Folkets Hus ekonomisk förening beviljades vid utskottets 
sammanträde 2016-08-24, § 78, bidrag för projektorutrustning och 
kompletterande belysning i föreningens lokal i Konga med 22 000 kr, vilket 
är 25 % av redovisade kostnader. 

Kostnadsredovisning har inkommit från föreningen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Redovisning från föreningen 2016-09-28. 

Utskottets beslut skickas till 
Konga Folkets Hus 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-10-26 

§ 106 

Utbetalning av investerings/renoveringsbidrag till Björkeborgs 
Byggnadsförening 
Dnr 2016/34 804 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att till Björkeborgs 

Byggnadsförening utbetala investeringsbidrag med 30 OOO· kr 
för byte av värmepump i föreningens byggnad med medel från 
konto S~lingslokaler i 2016 års budget. 

Beskrivning av ärendet 
Björkeborgs Byggnadsförening beviljades vid utskottets sammanträde 2016-
03-23, § 31, bidrag för byte av värmepump i föreningens lokal i Väckelsång 
med 30 % av redovisade kostnader, dock högst 30 000 kr. 

Kostnadsredovisning har inkommit från föreningen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Redovisning från föreningen 2016-10-04. 

Utskottets beslut skickas till 
Bj örkeborgs Byggnadsförening 
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Kultur- och fritidsutskottet 2016-10-26 

§ 107 

John Nilsson stipendium 2016 
Dnr 2016/408 809 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fri tidsutskottet beslutar att för år 2016 inte utdela 

något John Nilsson stipendium eftersom inkommen ansökan 
inte bedöms vara en dokumentation i John Nilsson anda. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har möjlighet att årligen dela ut ett stipendium på 5 000 
kr till fotografer, filmare eller dokumentalister, skrivna i Tingsryds 
kommun, och som verkar i John Nilssons anda. 

Ärendets beredning 
Möjligheten att söka stipendiet eller nominera någon till detta har 
annonserats i Smålandsposten. Endast en ansökan har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Inkommen ansökan 2016-09-27 

Utskottets beslut skickas till 
Berörd part 
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§ 108 

Utbyte av varmvattenberedare, Trojavallen, Ryd 
Dnr 2016/409 821 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar enligt alternativ 1 vilket 

innebär att befintlig varmvattenberedare förses in.ed nya 
el patroner. 

Beskrivning av ärendet 
Befintlig varmvattenberedare i omklädningsbyggnaden vid Trojavallen, Ryd 
är ur funktion pga att elpatronema inte längre fungerar. Beredaren är 
densamma sedan byggnationen i slutet av 1970-talet. 

Olika förslag till åtgärd redovisas i bilaga, likaså finansieringsaltemativ. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning i 
samarbete med ekonomiavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Utbyte av varmvattenberedare, Trojavallen, Ryd 2016-10-07 

Utskottets beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ryds SK 
AB Rör & Smide 
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§ 109 

Skrivelse om skatepark i Konga 
Dnr 2016/392 823 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet överlämnar skrivelsen om skatepark 

till samhällsbyggnadsnämnden för beredning då anläggandet av 
skatepark kräver tillgång till mark. 

Beskrivning av ärendet 
Skrivelse har via E-post inkommit från Emil Persson i Konga med önskemål 
om att en skatepark anläggs i Konga. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
E-post från Emil Persson 2016-10-06 och 2016-10-10. 
Skrivelse till Emil Persson 2016-10-10, Kenth Andersson 

Utskottets beslut ska skickas till 
Emil Persson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 110 

Godkännande av ny förening som bidragsberättigad 
Dm 2016/410 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet godkänner Afghanska föreningen i 

Tingsryd som berättigad till kommunala förenings bidrag. 

Beskrivning av ärendet 
Afghanska föreningen i Tingsryd bildades 2016-05-17 då också stadgar och 
verksamhetsplan antogs. Påpekas bör att enligt kommunens normer för 
föreningsbidrag ska förening ha varit verksam i 6 månader innan bidrag kan 
beviljas. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Registreringsanmälan, adresslista, stadgar, protokoll och verksamhetsplan. 

Utskottets beslut skickas till 
Afghanska föreningen i Tingsryd 

2016-11-08 
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§ 111 

Rapport från Konst- och hembygdsrundan 2016 
Dnr 2016/411 861 

Kultur- och fritidsutskotfets beslut 
1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ta emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds konst & hembygdsrunda har arrangerats som vanligt under den 
första hela helgen i september. Bakom arrangemanget står Tingsryds 
Konstförening, Tingsryds Hembygdskrets och Tingsryds kommun. 
Utvärde;ringsmöte ägde rum 2016-09-15 

Beslutsunderlag 
Protokoll fört vid Konst- och Hembygdsrundans utvärderingsmöte, 
2016-09-15. 

Utskottets beslut skickas till 
Tingsryds Konstförening 
Tingsryds Hembygdskrets 
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§ 112 

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

Kultur och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 
2. Eva Hagelberg anmäls till informationen om. Barn- och ungas 

levnadsvanor i Tingsryds kom.mun, Tingsryd 2016-11-08. 
3. Kenneth Görtz anmäls till Sm.ålansidrottens information om. 

Fritidsbanken, Växjö 2016-11-24. 
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§ 113 

Avdelningschef fritid informerar 
Dnr 2016/39 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kulturlandskapspriset för år 2016 överlämnades av ordförande Kenneth 
Görtz till Älmeboda Hembygdsförening vid dess möte i Bygdegården, 
Rävemåla 2016-10-24. 

Rapporteras från Tingsryds Hembygdskrets möte i Rösmåla skola 2016-10-
25. 

Inventering av konsten i Lindegården, Linneryd har genomförts av 
ordförande och avdelningschef. 

Samråd med nyttjarna av Tinghallen äger rum 2016-11-15. 

Samråd med nyttj ama av Ryds idrottshall äger rum 2016-11-22. 

I samband med nedläggningen av folkbiblioteken ges förvaltningarna 
möjlighet att from 2016-11-01 tillvarata böcker mrp. som kan vara av 
intresse för den egna verksamheten. 
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§ 114 

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 2016-09-21 
redovisas för utskottet. 
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§ 115 

Detaljplan för Mårslycke 1 :29, Tingsryds samhälle 
Dnr 2016/152 211 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och :fritidsutskottet lämnar förslaget utan erinra'° 

Beskrivning av ärendet 
Sarnrådstiden för förslag till detaljplan för Mårslycke 1 :29, Tingsryds 
samhälle, pågar under tiden 2016-10-19-11-09. Syftet med detaljplanen är · 
att möjliggöra för utbyggnad av bostäder söder om Badvägen, 4-10 tomter 
för friliggande villor. 

Beslutsunderlag 
Detaljplan för Mårslycke 1:29, Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun. 

Utskottets beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 116 

Ändring av detaljplan för Ryd 6:21, Ryds samhälle 
Dnr 2016/407 . 214 

Kultur och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet lämnar förslaget utan erinra. 

Beskrivning av ärendet 
Samrådstiden för förslag till ändring av detaljplan för Ryd 6:21, Ryds 
samhälle, pågar under tiden 2016-10-19-11-09. Syftet med detaljplanen är 
att ändra områdets markanvändning från C (samlingslokal) till B 
(bostadsändamål) och att utöka byggrätten. 

Besluts underlag 
Ändring av detaljplan för Ryd 6:21, Ryds samhälle, Tingsryds kommun. 

Utskottets beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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