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~Tingsryds 
~kommun 
Kultur- och fritidsutskottet 

§ 52 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-05-17 

Inga meddelanden kungörs för utskottet. 

I Utdra!l"bestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-05-17 

Justerare 

1 L.\J 

§ 53 

Ekonomisk månadsrapport 
Dnr 2017/224 042 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot ekonomisk månadsrapport enligt 
protokolls bilaga. · 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsavdelningen redovisar ekonomisk månadsrapport 2017-04. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport 2017-04 

I Otdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-05-17 

Justerare er c,J 

§ 54 

Delegationsbeslut 
Dnr 2017/224 042 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot information om följande 

nedanstående fattade delegationsbeslut: 

Ärende Delegat 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Axelsson 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Konga folkets hus 
Folkets hus, Konga 2017-06-16 
Föreläsare Tord Sunesson 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Axelsson 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Musik i syd 
Korrö folkmusikfestival 2017-07-29 
Beviljat 2 5 00 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Axelsson 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Kulturverkstan och 
integrationsprojektet i Tingsryd kommun 
Våryran i Tingsryd 2017-04-29 
Smer den syriske musikern 
Beviljat 1 000 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Axelsson 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Tingsryds Bibliotek 
Tingsryds Bibliotek 2017-04-12 
Författarafton men Peter Bryngelsson 
Beviljat 1 330 kr 

I I 
Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-05-17 

forts. § 54 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Axelsson 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: Konsertföreningen 
Kyrkan, Urshult 2017-07-01 
100 år med Ella Fitzgerald och J oe Pass 
Beviljat 2 440 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Axelsson 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Medarr: MVHproduktion 
Korrö, Linneryd 2017-10-14 
Folkmusik med Lisas 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Axelsson 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Korrö, Linneryd 2017-05-07 
Teater "Bonnaliv" med Vissefjärda teatergrupp 
Beviljat 2 500 kr 

Ansökan om riktat bidrag till kulturverksamhet Kenth Axelsson 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Korrö, Linneryd 2017-05-06 
Före läsning av ekokocken Erik Måneld och 
Styragårdens Ulrik Johansson 
Beviljat 2 000 kr 

I Otdrag,;bestyrkande 

5 (15) 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-05-17 

Justerare 

§ 55 

Rapport från arbetet med konst- och hembygdsrundan 
Dnr2017/352 861 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

· Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen enligt protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingschefen informerar om det planeringsmöte som hölls 2017-04-26 

med de intressenter som planerar för konst- och hembygdsrundan september 

2017. 

Beslutsunderlag 

i Tuotokoll fört vid möte angående Tingsryds Konst & Hembygdsrunda 

2017-04-26 

I Otdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-05-17 

Justerare 

§ 56 

Information om upphandling drift Kaskad 
Dnr 2017/366 055 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingschefen informerar om upphandling av drift Kaskad som 

påbörjas nu. Nuvarande avtal löper ut 2018-06-30. Först görs en 

upphandling av en konsult som ska vara behjälplig med att ta fram underlag 

för upphandlingen av själva driften. 

I Utdrags bestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-05-17 

§ 57 

Studieförbundens rörliga anslag 
Dnr2017/353 868 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beviljar studieförbunden rörligt bidrag för år 

201 7 med fördelning enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Studieförbundens rörliga del av anslaget för år 2017 fördelas enligt principer 

som antagits av kultur- och fritidsnämnden 2004-04-21, § 36. I budgeten för 

år 2017 är anslaget 500 000 kr till studieförbundens verksamhet. Av denna 

summa är 50 000 kr ämnade för s.k. riktat bidrag till allmänkulturella 

program. I fast anslag för år 2017 har tidigare beslutats om utbetalning med 

225 000 kr, Kofu § 16/2016. 

Resterande del, 225 000 kr, fördelas som rörligt bidrag som grundas på 

studieförbundens verksamhet under år 2016. Fördelning enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Rörligt bidrag till studieförbunden 201 7 grundat på de tre senaste årens 

kommunbidrag 
Skrivelse från kultur-och fritidssamordnare 2017-05-04 

Beslutet skickas till 
Respektive studieförbund 
Ekonomiavdelningen 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-05-17 
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Tingsryds skytteförenings ansökan avseende fasadrenovering 
Dnr 2016/106 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beviljar Tingsryds Skytteförening 

investeringsbidrag med 30 % på redovisade kostnader dock 

högst 24 050 kr för fasadrenovering av föreningens fastighet i 

Konga. 
2. Medlen tas från konto Stöd till föreningar i 2017 års budget. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsryds Skytteförening ansöker om bidrag för fasadrenovering av 

föreningens fastighet i Konga, samt investering av gräsklippare. 

Kostnaderna beräknas enligt ansökan och inhämtade offerter till 80 168 kr. 

En renovering gjordes under föregående år, där man restaurerade gavlar och 

baksida på fastigheten, årets ansökan innefattar framsidan på fastigheten. 

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 2017-05-10 
Skrivelse från kultur-och fritidssamordnare 2017-05-10 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Tingsryds Skytteförening 

I Otdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-05-17 

§ 59 

Uppdrag gällande förslag till kultur-och fritidspolitisk 
strategi/vision 
Dnr 2017/351 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet uppdrar åt utvecklingsavdelningen att ta fram 

förslag till kultur-och fritidspolitisk strategi/vision enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsavdelningen önskar få uppdraget att formulera en sammanhållen 

kultur- och fritidsstrategi. I uppdraget kan ingå: 

-att kartlägga föreningar, företag och eldsjälar inom kultur- och 

fri tidsområdet 
-att se över hur samverkan och samarbete ser ut mellan olika aktörer och hur 

dessa kan stärkas såväl lokalt som regionalt 
-att se över hur tillgängligheten är inom områdena kultur- och fritid 

-att särskilt se över hur man redovisar evenemang, bidrag och andra 

aktiviteter utifrån genus och andra kriterier 
-hur kultur- och fritidsfrågor kan bidra till kommunens långsiktiga mål 

-hur innovation och förnyelse inom kultur- och fritidsområdet kan främjas 

samtidigt som man fortsätter att bevara kulturarvet 
-hur barn och unga särskilt kan prioriteras 
-hur digitaliseringens möjligheter särskilt kan tas tillvara och användas inom 

kultur- och fritidsområdena 

Bedömningen är att detta uppdrag kan redovisas sen höst 2017 och ligga till 

grund för ett förslag till strategi för de närmaste åren. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-05-10 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschefen 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen 

I Utdrags bestyrkande 
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§ 60 

Jämställdhetsintegrering i kultur-och fritidsarbetet 
Dnr 2017/354 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet uppdrar åt utvecklingsavdelningen att se över 

jämställdhetsarbetet inom kultur-och fritidsområdet. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsavdelningen önskar få uppdraget att se över jämställdhetsarbetet 

inom kultur- och fritidsområdet. I detta ingår att 

-att se över vilka rutiner som finns för att följa upp och utvärdera insatser 

inom områdena och hur dessa stödjer de nationellajämställdhetspolitiska 

målen 
-utreda hur man kan ta fram könsuppdelad statistik och systematiskt 

använda sig av denna statistik som beslutsunderlag 
-ge exempel på hur man genom verksamhetsförbättringar kan kvalitetssäkra 

verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

Utvecklingsavdelningens bedömning är att detta uppdrag kan redovisas sen 

höst 2017. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-05-10 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschefen 
Kommunchefen 
Kommunstyrelsen 

I Otdrag,;bestyrkande 
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§ 61 

Förtydligande av beslut kring konstutställningar 
Dnr 2017/284 861 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet förtydligar att de utställningar som från 

kommande årsskifte flyttas till medborgarkontoret, Torggatan 12, är 

de som kommunen själv anordnar. 

2. Tingsryds konstförening har enligt gällande avtal rätt att t o m 

2018-12-31 anordna utställningar i Tingsryds bibliotek. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidsutskottet beslutade§ 43, 2017-04-18: 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att från årsskiftet, flytta 

konstutställningarna från nuvarande plats på Tingsryds bibliotek, till 

Medborgarkontoret på Torggatan 12. 

Ett avtal finns dock sedan tidigare (kultur-och fritidsutskottet § 36, 2016-03-

23) som ger Tingsryds konstförening rätt att låna Tingsryds bibliotek för 

fyra utställningar per år. Avtalet gäller t o m 2018-12-31. 

Det behöver därför förtydligas att de utställningar som flyttas till 

medborgarkontoret är de utställningar som kommunen själv anordnar. 

Besluts underlag 

Kultur-och fritidsutskottet § 36, 2016-03-23 

Kultur- och fritidsutskottet § § 43, 2017-04-18 

Beslutet skickas till 
Tingsryds konstförening 
Tingsryds bibliotek 
Utvecklingschefen 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 62 

Beslut om samt återrapportering från kurser och 
konferenser 
Dnr 2017/25 800 

Kultur-och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Information delges om: 

Ordförande i utskottet ska tillsammans med näringslivsutvecklare i juni åka 
till Lund för en konferens om hur näringsliv och kultursfären kan samarbeta. 

Invigning av fritidsbanken sker 2017-05-18. 

I CTtdragsbestyrkande 
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§ 63 

Information från utvecklingsavdelningen 
Dnr2017/122 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingschefen informerar om att hon tillsatt en näringslivsutvecklare 
efter turismsamordnaren som slutat. Ett fokus för den medarbetaren är 
turismfrågor. 

Avdelningen har rekryterat personal till turistbyrån under sommaren. 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 64 

Senaste protokollet från kultur-och fritidsutskottet 
Dnr 2017/26 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Protokollet från sammanträdet 2017-04-18 redovisas för kultur- och 
fri tidsutskottet. 

I Otdrag,,bestyrkande 
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