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§ 76 

Meddelanden 
Dnr 2017/26 800 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-21 

Inga meddelanden redovisas för utskottet. 

Justerare I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-08-21 

Ju&e~. I 

§ 77 

Ekonomisk månadsrapport 
Dnr 2017/224 042 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot ekonomisk månadsrapport enligt 

protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsavdelningen redovisar ekonomisk månadsrapport 2017-07. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport 2017-07 

I Otdrag.sbestyrkande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-08-21 

Justerare 

1 

§ 78 

Bidrag gällande Konst- och hembygdsrundan 
Dnr 2017/352 861 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att betala hela tryckningen av 

broschyren med 33 875 kr samt att anslå 10 000 kr som guldpartner. 

2. Det belopp som överstiger budgeterad post för Konst- och 

hembygdsrundan täcks inom ramen för utvecklingsavdelningens 

budget. 

Beskrivning av ärendet 

Rundan har pågått under 35 år och har enligt uppgift från 

Samordningsgruppen 7-8000 besökare. Arrangörer är Tingsryds kommun 

tillsammans med Tingsryds Konstförening och Tingsryds Hembygdskrets. 

Finansiering har tidigare skett genom bidrag till tryckningen från 

kommunen samt sålda annonser. Tryckningen har debiterats direkt till 

Tingsryds kommun och kostar i år 27 100 kr e:xkl. moms. I budgeten för i år 

finns anslaget 15 000 kr. 

Utöver det har samordningsgruppen för rundan sökt 10 000 kr i sponsring 

från Tingsryds kommun, med den summan blir kommunen guldpartner i 

årets broschyr. Broschyren är redan tryckt. 

Utvecklingschefen uppger att kostnaden ryms inom 

utvecklingsavdelningens budget. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag Konst- och hembygdsrundan 

2. Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-08-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Johansson (S) yrkar bifall till förslaget samt: 

Det belopp som överstiger budgeterad post för Konst- och hembygdsrundan 

täcks inom ramen för utvecklingsavdelningens budget. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att kultur- och fritidsutskottet bifaller Johan Johanssons 

(S) yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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§ 78 forts. 

Beslutet skickas till 
Samordningsgruppen för Konst- och hembygdsrundan 

Utvecklingschefen 

I Otdragsbestyrkande 

5 (13) 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 
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Justerare 

§ 79 

Översyn av hyror i idrottshallar (anläggningar) 
Dnr 2017/349 806 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att låta hyresnivåerna ligga kvar på tidigare 

beslutad nivå. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur-och fritidsutskottet har fått i uppdrag av kultur-och fritidsutskottet 

att se över hyresnivåerna på sina anläggningar. 

Sedan tidigare har Gibson Auditorium fått en ny taxa ( enligt bilaga 2), som 

då sänktes, på grund av att uthyrningen inte varit på önskad nivå. 

Vad det gäller nivåerna på hyrorna i idrottshallarna så har en jämförelse 

gjorts med andra kommuner i vår närhet. Enligt jämförelsen ligger Tingsryd 

kommun på en bra nivå, där det klart och tydligt framgår att vi satsar på 

föreningar som driver barn- och ungdomsverksamhet, då dessa har en egen 

tariff. 

Beläggningen i hallarna är av skiftande karaktär. Tinghallen, Väckelsång 

sporthall och idrottshallen i Ryd har en hög beläggning under säsong. I 

Tingsryd är beläggningen så hög att en ytterligare yta skulle behövas för att 

tillgodose alla föreningars önskade behov. Byahuset i Rävemåla har en 

förhållandevis låg beläggning. Vad det gäller gymnastiksalarna så har 

Söderporthallen en bra beläggning mycket tack vare att 
Tingsrydgymnasterna har stora delar av sin verksamhet förlagd där. Urshult 

och Konga bedöms ha låg beläggning. 

Att höja hyrorna i dagsläget bedöms inte relevant, då det exempelvis inte 

kan ge fullgod service vad det gäller städning på kvällar och helger. 

Städningen sköts i dag måndag till fredag innan skolstart på morgonen. 

Detsamma gäller vaktmästare i alla anläggningar bortsett från Tinghallen. 

Har man för avsikt att på sikt höja hyrorna bör man se över möjligheten med 

att erbjuda hyresgästerna service i form av tillgång till städ och vaktmästeri 

under kvällar och helger. 

De nuvarande nivåerna fastställdes i beslut 2015. 

Besluts underlag 

1. Skrivelse kultur- och fritidssamordnare, 2017-07-14 
2. Kultur- och fritidsutskottet § 91, 2016-09-21 

I Utdrag,sbestyrkande 
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§ 79 forts. 

Justerare 
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2017-08-21 

I Otdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-08-21 

§ 80 

Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 
Dnr 2017/461 800 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar utvecklingschefens yttrande som svar på 

Region Kronobergs remissutgåva av Regional kulturplan 2018-2020. 

2. Följande formulering läggs till: Kommunen bör utnyttja de resurser 

som finns hos bygdegårdar och studieförbund vid de orter där 

kommunen saknar bibliotek. 

Beskrivning av ärendet 

Under 2017 reviderar Region Kronoberg den regionala kulturplanen för 

Kronobergs län. Den reviderade kulturplanen gäller åren 2018-2020. 

Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar 

hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet 

som får statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmodellen. 

Utvecklingschefen lämnar förslag till yttrande till kultur-och fritidsutskottet. 

Beslutsunderlag 

1. Remissutgåva regional kulturplan 2018-2020 inklusive följebrev 

2. Skrivelse från utvecklingschefen 2017-07-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Hagelberg (C) yrkar om ett tillägg i stycket prioritering nummer tre: 

Kommunen bör utnyttja de resurser som finns hos bygdegårdar och 

studieförbund vid de orter där kommunen saknar bibliotek. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att utskottet bifaller yrkandet. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 81 

Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell sektor och 

arrangörer samt riktlinjer för föreningsbidrag m.m 
Dnr 2017/529 003 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar strategi för stöd till ideell sektor och 

arrangörer enligt protokollsbilaga. 

2. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för föreningsbidrag m.m. i 

Tingsryds kommun enligt protokollsbilaga. 

3. En utvärdering av det nya bi dragssystemet görs efter det att det 

fungerat i ett års tid. 

Reservation 

Eva Hagelberg (C) reserverar sig mot delbeslut 2 och 3. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade inom ramen för arbetet med en hållbar 

ekonomi (KF § i 19 2016): 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 

riktlinjer på bidrag och sponsring samt förslag på bidragsnivåer i 

enlighet med de remissvar som inkommit från nämnder och utskott. 

Där remissvar inte berört bidragsnivåer skall förslaget utgå från 

inriktningen i utredningen. 

2. Att strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas fram samt att 

kommunledningsförvaltningen hanterar all handläggning av bidrag 

och sponsring. 

Utvecklingsavdelningen har tagit fram förslag till strategi för stöd till ideell 

sektor och arrangörer samt riktlinjer för föreningsbidrag m.m. Förslaget 

bygger mycket på den s.k. Sandviksmodellen med bland annat dialogmöten 

med föreningar. Om modellen införs, förväntas den ge större inblick i 

föreningarnas utmaningar och visioner. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-07-11 inklusive bilagor 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerar~. / 
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§ 81 forts. 

2. Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell sektor och arrangörer 

3. Kommunfullmäktige§ 119, 2016-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Hagelberg (C) yrkar återremiss för att förvaltningen ska beakta de 

punkter som finns i hennes inlämnade skrivelse. 

Johan Johansson (S) yrkar att ärendet avgörs idag. 

Johan Johansson (S) yrkar bifall till förslaget samt: 

En utvärdering av det nya bidragssystemet görs efter det att det fungerat i ett 

års tid. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot yrkandet om att ärendet 

avgörs idag. Han finner att kultur- och fritidsutskottet beslutar att ärendet 

avgörs idag. 

Ordförande finner att kultur- och fritidsutskottet bifaller Johan Johanssons 

(S) övriga yrkanden. 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 82 

Beslut om samt återrapportering från kurs och konferenser 
Dnr2017/25 800 

Inget tas upp under punkten. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 83 

Information från utvecklingsavdelningen 
Dnr 2017/122 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

En ny medarbetare har anställts som informatör och pressansvarig: Gunilla 
Heligren. Nu är samtliga tjänster besatta på avdelningen. 

Kultur-och fritidssamordnaren kommer att genomgå den formella 
utbildningen för att vara lotterikontrollant. 

Revisionen har i granskningsrapport gett kritik gällande hemsidan. 
Avdelningen arbetar nu med förändringar samt att stärka upp vilka som ska 
vara webbredaktörer på förvaltningarna. Ett avtal finns nu med leverantör i 
det fall hemsidan skulle hackas i ett dataintrång. 

Utvecklingsavdelningen konstaterar också att ett ökat arbete med hemsidan 
gett resultat i form av fler följare. 

Planarkitekter och GIS-arbetet går över till utvecklingsavdelningen i och 
med årsskiftet 2017/2018. Frågorna ska hanteras i det plan- och 
näringslivsråd som då inrättas. I och med att det då uppstår flera krockar i 
schemat för utvecklingschefen under senare delen av hösten, kommer 
kultur-och fritidssamordnaren gå in som tjänsteman vid utskottets 
sammanträden. 

Den renovering som pågår i Tinghallen kommer att färdigställas den siste 
september. A-hallen kommer att vara stängd under två veckor. 

I Utdrag.sbestyrkande 
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§ 84 

Senaste protokollet från kultur- och fritidsutskottet 
Dnr2017/26 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Protokollet från sammanträdet 2017-06-14 redovisas för kultur- och 

fri tidsutskottet. 

I Otdragsbestyrkande 
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