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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

§ 99 

Fastställande av föredragningslista 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

F öredragningslistan justeras enligt förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Utskottet enas om att ta med denna punkt på föredragningslistan. 

Föredragningslistan utökas med ett extra ärende: 
Utvandrarleden, fråga om servitut på fastigheterna Vieboda 1 :2 och 
2:2. 

I ~ I Otdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

usterare 

(PJ 

§ 100 

Vandrings-, cykel- och kanotleder, badplatser, elljusspår och 

offentliga toaletter - information 
Dnr:2017/798 312 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Mikael Jeansson, KSO, och Laila Jeppsson, kommunchef, informerar i 
ärendet. 

Laila Jeppsson, kommunchef, och Rose-Marie Pettersson, 
näringslivsutvecklare, meddelar att naturturismen öka varje år, särskilt cykel 
och vandring. Kommunen har idag många objekt, både i egen regi och där 
föreningar får bidrag för att sköta anläggningar. Det är synnerligen viktigt 
att få långsiktighet i drift och investeringar. Underhållsplaner behöver tas 
fram med prioriteringar. Ytterst handlar detta om kommunens attraktivitet. 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidssamordnare 

1:1-/0 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

§ 101 

Utvandrarleden, Vieboda 1:2 och 2:2, servitut inför 

försäljning mm 
Dnr: 2017/799 848 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Utskottet ställer sig positivt till att upprätta avtalsservitut med 

inskrivning för att säkra markområden för Utvandrarleden på 

fastigheterna Vieboda 1 :2 och 2:2 inför försäljning. 

2. Utskottet ger Kent Axelsson, kultur- och fritidssamordnare, i 

uppdrag att lägga en beställning hos Tekniska avdelningen gällande 

upprättande av servitut. 
3. Utskottet ger även Kent Axelsson i uppdrag att lägga en beställning 

hos Tekniska avdelningen gällande kartläggning över de privatägda 

fastigheter i Tingsryds kommun som berör Utvandrarleden. 

Beskrivning av ärendet 

Rose-Marie Pettersson, näringslivsutvecklare, redogör för ärendet. 

Utvandrarleden sträcker sig genom Emmaboda, Lessebo och Tingsryds 

kommuner. I Tingsryds kommun går leden bl a över fastigheterna Vieboda 

1 :2 och 2:2. Dessa ska enligt tidigare beslut säljas. Inför försäljning behöver 

servitut upprättas för att garantera tillgängligheten till markområden för 

leden. 

Enligt uppgift från Filip Storm, mark- och exploateringsingenjör, är 

kostnaden för inskrivning av avtalsservitut hos Lantmäteriet ca 1000 kr. 

Utvandrarleden sträcker sig över ett flertal privatägda fastigheter. I 

dagsläget finns inga giltiga avtal. Filip Storm har möjlighet att kartlägga 

vilka dessa fastigheter är och ta fram ägaruppgifter. 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidssamordnare 

lf-, 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

§ 102 

Ekonomisk uppföljning 
Dnr 2017/224 042 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Ekonomisk uppföljning tom oktober 2017 redovisas för utskottet. 

I . I Dtdragsbestyrkande 
·/I n ' ' 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

§ 103 

John Nilssons stipendium 2017 
Dnr2017/635 864 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Utskottet tilldelar 2017 års stipendium till Arne Björgvik, med 

följande motivering: "Med ett brinnande intresse för att skriva och 

dokumentera, med ett starkt engagemang för barn och ungdomar, 

med en gedigen kunskap i det svenska språket och med ett minne 

utöver det vanliga, har Arne Björgvik gjort ett enastående arbete". 

2. Stipendiet delas i första hand ut i februari 2018 i samband med 

kommunens matchvärdskap på Nelson Garden Arena. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun delar årligen 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 och även på kommunens hemsida. Tre 

ansökningar/nomineringar har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar/nomineringar 

Beslutet skickas till 

Utvecklings chef 
Kultur- och fritidssamordnare 

e t.·l. U0\ 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

usterare 

(1:A-
·-J 

§ 104 

Skrivelse från Tingsryd Tennis om kommunens engagemang 

i föreningens projekt "Tennishall i Tingsryd" 
Dnr2017/738 828 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet ställer sig positivt till iden och skickar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Skrivelse från Tingsryd tennis har via brev inkommit. Föreningen har ett 

framtida projekt på gång, där de vill anlägga en tennishall i Tingsryd. Som 

det framgår i skrivelsen så har de under flertalet tillfällen haft möten med 

både politiker och tjänstemän, utan att vare sig få besked om det skulle 

kunna vara möjligt att få starta i gång sitt projekt. Det som beskrivs från 

föreningens sida är bekymret med att få tillgång till den marken man önskar 

i nära anslutning till deras i dag befintliga anläggning, samt att de fasta 

kostnaderna som kommunen har för bygglov, markanläggning och 

planändring mm ses som en stor belastning för en ideell förening, då de har 

för avsikt att kunna fmansiera anläggning med stöd av externa finansiärer 

såsom projektmedel från bla smålandsidrotten, jordbruksverket, 

sparbanksstiftelser, allmänna arvsfonden. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens 

utvecklingsavdelning. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Tingsryd Tennis 2017-11-21 
Tjänstemannaskrivelse från Kenth Axelsson 2017-11-23 

Beslutet skickas till 

Tingsryd Tennis 
Utvecklingschefen 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

§ 105 

Årshjul Kultur- och fritid. Kopplat till Region Kronoberg 

Dm2017/420 312 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Christina Gutierrez Malmbom, utvecklingschef, informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänstemannaskrivelse från Christina Gutierrez Malmbom 2017-11-29. 

d4--7 0 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

§ 106 

Uppföljning i linje med Gröna Kronoberg 2025 
Dnr2017/420 312 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Christina Gutierrez Malmbom, utvecklingschef, informerar i ärendet. 

I slutet av varje år görs en uppföljning av insatser som görs i länet i linje 

med det regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. 
Kulturchefsnätverket bidrar genom att lämna en lista på insatser som sker 
eller har skett under året på kulturområdet i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Uppföljningsrapport 

en! 
GXJ\ 

I Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

usterare 

@)) 

§ 107 

Beslut om samt återrapportering från kurser och 

konferenser 
Dnr 2017 /25 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kent Axelsson, kultur- och fritidssamordnaren, har deltagit i Myndighetens 

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor konferens gällande inkludering i 

Stockholm 2017-11-30 till 2017-12-01. 

Statsbidraget Skapande Skola (Kulturrådet) ska stärka samverkan mellan 

skolan och det professionella kulturlivet. Tingsryds kommun har inte sökt 

något av detta. 

Konferensen Konstkritik och konstpedagogik- hållbara framtidsperspektiv 

-äger rum i Växjö 2018-02-02. Christina Gutierrez Malmbom deltar. 

Erfarenhetskonferensen för fritid-kultur 2018 (Sveriges Fritids- och 

Kulturchefsförening) äger rum i Stockholm, 2018-02-01 -2018-02-02. 

Utskottet enas om att denna till största delen berör skolan och det därför inte 

är aktuellt att skicka någon deltagare. 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 
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§ 108 

Information från Utvecklingsavdelningen 
Dm 2017/122 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har ett avtal med Tingsryds konstförening som möjliggör att 

köpa in konst för 15 tkr per år. Kommunen har inte köpt in något på två år. 

Dialogmöten med kommunens föreningar pågår. 

Elljusspåret i Väckelsång. Markavtal är nu klart och underskrivet av båda 

parter. 

I Otdrag.sbestyrkande 
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Kultur- och :fritidsutskottet 2017-12-06 

usterare 
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§ 109 

Senaste protokollet från kultur- och fritidsutskottet 

Dnr 2017/26 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Protokollet från sammanträdet 2017-10-09 redovisas för kultur- och 

fritidsutskottet. 

Johan Johansson (S) påpekar att återremisserna i §§ 87-88 ska följas upp. 
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Kultur- och fritidsutskottet 2017-12-06 

§ 110 

Nästkommande sammanträde för kultur- och fritidsutskottet 

äger rum 2018-02-13 ( eftermiddag) 
Dnr: 2017/658 006 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Utskottets sammanträden 2018 börjar kl 13.30. 
2. Det kan finnas behov av extra sammanträden under 2018. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-27, § 168, sammanträdestider för 

2018. 

Kultur- och fritidsutskottets sammanträden ska enligt centralt kalendarium 
börja kl 13.00. Utskottet enas om att lämpligare tid att börja är kl 13.30. 

Totalt är sex sammanträden inplanerade: 2018-02-13, 2018-04-03, 2018-06-
05, 2018-09-04, 2018-10-09 och 2018-11-27. Det kan även finnas behov av 

extra sammanträden under 2018. 
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1. Utskottet köper in tavla (id nr 1599) av konstnär Annika Svensson. 
2. Priset är 4300 kr. 
3. Ordföranden får i uppdrag att kontakta Annika Svensson. 

Beskrivning av ärendet 

Utskottet besöker aktuell utställning vid Tingsryds bibliotek. 

Beslutet skickas till 

Patrik Andersson (M), ordförande 
Kultur- och fritidssamordnare 


