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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

Justerare 

§ 85 

Meddelanden 
Dnr 2017 /24 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot följande meddelanden: 

1. Information: Smålandsidrotten medverkar kommande veckor på 

Fritidsbanken under torsdagar mellan kl. 12.00-16.00. 

2. Information om Simma för livet den 17 oktober, ett projekt för 

vattenrening "Water Aid". 
3. Växjöguiden 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

Justerary -1 LtJ 

§ 86 

Ekonomisk månadsrapport 
Dnr2017/224 042 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomisk månadsrapport för 27-08 redovisas för utskottet. 

I Utdragsbestyrkande 

3 (15) 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

§ 87 

Motion om föreningslokal för ideella föreningar och politiska 

partier i Tingsryds tätort 
Dnr 2017/341 824 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet återremitterar ärendet för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har lämnat in en motion om 

möjligheten att för ideella föreningar, politiska partier samt ideburna 

organisationer att använda någon av kommunens lokaler till 

sammankomster. 

Utskottet samtalar vid dagens sammanträde med närvarande tjänstemän om 

ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Görtz (M) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad utredning. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att utskottet bifaller Kenneth Görtz' (M) yrkande. 

I Utdragsbeslyrkande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

lw 

§ 88 

Tingsryds kommuns policy för uthyrning av lokaler till 

ideella föreningar och politiska partier 
Dm 2017/632 282 

Kultur- och fritidsutskottet återremitterar ärendet för fördjupad utredning. 

Beskrivning av ärendet 

Jörgen Forsberg (V) och Göran Mård (V) har lämnat in en motion om 

möjligheten att för ideella föreningar, politiska partier samt ideburna 
organisationer att använda någon av kommunens lokaler till 

sammankomster. 

Utvecklingsavdelningen har i samband med beredningen av motionen tagit 

fram förslag till en policy för uthyrning av lokaler till ideella föreningar och 

politiska partier. 

Utskottet samtalar vid dagens sammanträde med närvarande tjänstemän om 

ärendet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kenneth Görtz (M) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad utredning. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att utskottet bifaller Kenneth Görtz' (M) yrkande. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

§ 89 

Hantering av de tre insamlade konstverken stående på 

gatukontoret 
Dnr2017/633 866 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur-och fritidsutskottet ger kultur-och fritidssamordnare i 

uppdrag att beställa jobbet för restaurering av Äpplet, samt se till att 

det placeras på Kajen i Urshult. Kostnaden för detta belastar Kultur

och fritids budget för 2017. 
2. Kultur-och fritidsutskottet ger Kultur-och fritidssamordnare i 

uppdrag att underrätta konstnärerna till de 2 övriga skulpturerna, att 

dessa inte kommer att göras i ordning för fortsatt utställning. Samt 

att låta konstnärerna själva få ta hand om dessa om så önskas, 

alternativt att de skrotas. 

Beskrivning av ärendet 

På Arbetskontoret finns sedan en tid tillbaka 3 stycken skulpturer. 

En föreställande en oxe, som tidigare stått i Rävemåla, en föreställande ett 

ekipage med häst och vagn samt ett stort äpple av trä, med tidigare placering 

påKurrebo. 

Enligt Andreas Karlsson på Tekniska avdelningen, så är både hästen och 

oxen i så pass dåligt skick att de bör skrotas. Vad det gäller äpplet så går det 

att restaurera, så att det blir i skick att placeras ut i kommunen på 

förutbestämd plats. 

Ärendets beredning 

----t-----------1"\." endet har-beretts inomkommunledningsförvaltning-en-s~---------

u vec hn savcleföing i samråd med Tekniska avdelningen. 

Justerare 

1 

Beslutet skickas till 
Kultur-och fritidssamordnare 

I 

Otdragsbestyrkande 
2017-10-18 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

§ 90 

Utställningar på Tingsryds bibliotek under våren 2018 
Dnr 2017/633 861 

Förslag till beslut 

Kultur- och fri tidsutskottet beslutar att fastställa utställningar för våren 2018 
enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 

Utställningar vid Tingsryds bibliotek fastställs av kultur- och fritidsutskottet 
efter förslag från Kultur- och fritidssamordnaren. Bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Utställningar våren 2018 

LW 

Beslutet skickas till 
Tingsryds bibliotek 
Tingsryds konstförening 

I Utdragsbestyrkande 
2017-10-18 



Utställningar Våren 2018 Tingsryd bibliotek 

Datum Il Utställare Kontakt 
t:d 
I-'· 
I-' 
Pl 

OC1 

9/1- 5/2 Il Erik Hojby 076- 277 75 37 
Pl 

:,,::: 
0 

måleri ",:j 
i:: 

6/2- 5/3 Il Peter Karlsson och Lars Andersson 
(0) 

070- 245 44 84 
'° 0 

fotografi 
N 

6/3- 3/4 Il Birgitta Augustin Konstföreningen 
0 
I-' 
-..J 

måleri I 
I-' 

0 

4/4- 30/4 Il Unga konstnärer Vårsalong 0477-20811 
I 

0 

'° 
Dackeskolan och ldekullaskolan högstadium Margareta Borgehed 

2/5- 28/5 Il Ulf Holgersson konstföreningen 
måleri 

29/5-15/6 Rotary Tingsryd 076- 171 05 50 

Elisabeth Bava 

41 LJJ 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

Justerare 

§ 91 

Information om John Nilsson stipendium 
Dnr 2017/635 864 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att 
annonsera i lokalpressen. 

Beskrivning av ärendet 

Årets stipendium för arbete i John Nilssons anda ska annonseras i 
dagspressen. 

Utskottet räknar med att kunna behandla ansökningar vid nästa 
sammanträde den 6:e november. 

I Otdragsbestyrkande 

8 (15) 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

Justerare 
'-·-~/f 

t/ 

§ 92 

Ansökan om bidrag till Musikriket 
Dnr 2017 /631 823 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beviljar Musikriket ett stöd med 16 000 kr+ 
moms för Musikrikets 4 konserter i Tingsryds kommun enligt underlag. 

Beskrivning av ärendet 

Musikriket erbjuder en konsertserie enligt underlag som riktar sig till barn 
och unga. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Musik i Syd 2017-07.,06 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Musik i Syd 

Ut<1ragsbestyrkande 

2017-10-18 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

§ 93 

Ansökan om bidrag till Korröfestivalen 
Dnr 2017/636 863 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beviljar Musik i Syd bidrag med 35 000 kr för 
genomförande av Korröfestivalen där 20 000 kr utgör marknadsföringsdel 
enligt underlag och 15 000 kr är bidrag till hyra av lokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Del 1) Musik i Syd ansöker om stöd motsvarande hyran logen under 
festivalveckan där kostnaden beräknas till c:a 15 000:- samt av Älmeboda 
skola för kursdagarna innan festivalen. Kostnad c:a 7 000:-
Del 2) Marknadsföring 
Musik i Syd vill ha ersättning för att Tingsryds kommun finns som en 
huvudpartner under rubriken "Partners" på hemsidan: 
www.korrofestivalen.se. Länk därifrån går direkt till kommunens hemsida. 
På hemsidan finns även ett flertal länkar till turistbyrån. 
Tingsryds kommun exponeras även på Facebook i eventet, på affischen som 
samarbetspart, i programboken med ett uppslag med information/annons 
samt på plats på festivalområdet med eget tält. 
Se bifogade bilagor. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Musik i Syd 2017-05-19 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Musik i Syd 

I 

Utdragsbestyrkande 
2017-10-18 



Bilaga KoFu § 93 2017-10-09 

Underlag för Korrö Folkmusikfestival för Tingsryds Kommun 
24-30 juli 2017 

Del 1:a Hyra/Logen 

Kommunen bidrar med stöd för motsvarande hyran av Logen. Kostnad 15 000 SEK 
för festivalveckan. 

Del 1:b Hyra/Älmeboda skola 

Kommunen bidrar med stöd för motsvarande hyran av Älmeboda skola för 
kursdagarna innan festivalen. Kostnad ca 7 000 SEK för festivalveckan. 

Del 2: Marknadsföring 

Hemsidan: (www.korrofestivalen.se) 
Under "Partners" kommer Tingsryds Kommun att finnas som en av våra 
huvudpartners. Enligt tidigare års önskemål av er så länkas bara direkt till 
Kommunens hemsida. På hemsidan finns också ett flertal länkar till Kommunens 
Turistbyrå. 

Facebook: 
Sidan (Facebook Page): http://www.facebook.com/korrofestivalen 
Här skapas även ett event för varje år. 

Affisch: 
På affischen kommer Musik i Syd att stå som huvudarrangör . Därefter kommer 
våra största samarbetspartners att räknas upp, däribland Tingsryds Kommun. 

Programbok: 
Här har vi sedan tidigare ett uppslag med information om Tingsryd. Vår 
grafiker gör hela programboken, men ni lägger in den info ni vill ha med och 
uppslaget utformas av er eller av oss i samråd med er. 

På plats: 
Tingsryds Kommun har möjlighet att ha bemannad informationsplats på 
festivalområdet, I eget tält som tidigare år. Festivalen samverkar gärna för 
att göra några event/happenings i tältet. 

Prislapp: 20 000 SEK för marknadsföringsdelen. 

====== ""'-t1;;:iefs=S~meennmmaar'i'J<===================================== 
Producent folk- och världsmusik 

"UJll(~1":lYD 
(OC.IC.9 '0CH: '.1/Ätl.t.ii~:u~ 

+46 (0)708-20 58 18 
anders.smedenmark@musikisyd.se 

Växjö Konserthus I Västergatan 13 I SE-352 31 Växjö 
+46 (0)470-70 03 00 I www.musikisyd.se I www.korrofestivalen.se 

r OJ 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

IJusterare 

1 

§ 94 

Lokalt aktivitetsbidrag till ungdoms- och idrottsföreningar 

2017 
Dnr 2017/599 805 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att bevilja ungdoms- och 
idrottsföreningarna lokalt aktivitetsbidrag för verksamhet våren 2017 enligt 
protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

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

Beslutsunderlag 

Lokalt aktivitets bidrag för våren 2017 

Beslutet skickas till 
Kultur-och fritidssamordnare 
Respektive förening 

Utdragsbestyrkancte 
2017-10-18 



Sammanställning lokalt åktivitetsstöd 2017-01-01-2017-06-30 4 kr/aktivitet 

Förening/KoFu 

Il 

Antal aktiviteter summa kr policytillägg total summa kr 

t,:J 
I-'• 

FK Älmeboda/Linneryd Il 2785 11.140 - 11.140 I-' 
OQ 

D,l 

~ 
0 

Ryds SK* Il 4165 16.660 2.082 18.742 
1-:rj 
i:: 

CO) 

\0 
+:-

Tingsryds Alf Il 9710 38.840 38.840 
N 
0 ..... 
-...J 

Tingsryds Rid- och körklubb* Il 4172 16.688 1.957 18.645 
I 
I-' 
0 
I 

0 
\0 

Tingsryd United FC* Il 8539 34.156 4.126 38.282 

Urshults IF* 2760 11.040 1.380 12.420 

Summa 32131 128.524 9.545 13$.029 

'•1( 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL . 12 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

§ 95 

Återapportering av samt beslut från kurser och konferenser 
Dnr 2017/25 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

L\0 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och fritidssamordnaren medverkar vid årskonferens för 
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) i slutet av 
november månad. 

Utvecklingschefen medverkar vid konferens i Gävle under vecka 42. 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

Justerare 

( l~J 

§ 96 

Information från Utvecklingsavdelningen 
Dnr2017/122 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingschefen informerar om: 

Hon har kontaktat Region Kronoberg och Zip Globala Kronoberg för att 
höra om personella resurser kan sättas in för att stödja konst- och 
hembygdsrundan. 

De första dialogmötena har hållits. Först ut är studieförbunden. Ansökan om 
bidrag kommer att kunna lämnas in till och med den 15 februari. 

Ett öppet möte hålls i Gibson 13 november 18.30 gällande det nya 
bi dragssystemet. 

En fråga har kommit huruvida studieförbunden skulle kunna medverka vid 
Näringslivsgalan. Ansvariga har beslutat näringslivsgalan även fortsatt är 
förbehållet företagare i kommunen. Frågan väcks om hur studieförbundens 
viktiga verksamhet kan lyftas fram på annat sätt. 

Kultur- och fritidssamordnare informerar om: 

På markägarens önskemål har arrendet vid f.d. skidanläggningen 
Mosjöbacken avslutats i förtid. 

Tinghallen är invigd och klar. 

den vid vilket medför en kostnad för kommunen. Alternativet är att ta bort 
befintliga stolpar och göra en stig utav området. 

Dialog hålls gällande Tennisklubbens propå för att bygga en tennishall. En 
kostnadsberäkning har lämnats till klubben avseende bland annat 
markarrende och kostnader för planändring. 

Utredning pågår huruvida kommunen ska ta över Bollhallen. 

I Otdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

Justerare 

§ 97 

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 2017-08-21 redovisas för kultur- och 
fri tidsutskottet. 

L\J 
I Otdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-10-09 

Justera~ 

§ 98 

Beslut om inköp av konst från utställning vid Tingsryds 
bibliotek 
Dnr 2017/226 861 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att inte köpa in konst från aktuell 
utställning vid Tingsryds bibliotek. 

Beskrivning av ärendet 

Utskottet besöker aktuell utställning vid Tingsryds bibliotek för att besluta 
om kommunen ska köpa in konst. 

I Utdrags bestyrkande 


