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Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 

plats och tid 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Sammanträdesrum Medborgarkontoret, Torggatan 12, Tingsryd 
Tisdagen den 27 november 2018, kl. 13.30- 16.15 

Åke Nyberg (M), ordförande 
Eva Hagelberg (C) 
Johan Johansson (S) 

Christina Gutienez Malmbom (utvecklingschef), tom§ 81 
Kenth Axelsson (Kultur- och fri tidssamordnare), t om § 79 
Anna Arvidsson (Sekreterare) 
Johan Vinten (bibliotekschef), från § 77 

Eva Hagelberg (C) 

Kansliavdelningen 2018-12-03 

1 (27) 

Under

skrifter Sekreterare ~ ... .... .. .... ... ... .... . Paragrafer § § 71 - 89 
Anna Arvidsson 

Ordförande ... ~ .. ~ .... ........ . 
Åke Nyberg (M) 

Justerande .. ~ .... . ~ .. ........ . 
Eva Hagelberg C) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag . 

Organ 

Sam manträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvarings plats 

för protokollet 

Underskrift 

Kultur- och fritidsutskottet 

2018-11-27 

2018-12-04 

Anna Arvidsson 

Datum då 

anslaget tas ned 2018-12-28 
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r- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

r;,v 

§ 71 

Anmälan av övriga ärenden och fastställande av dagordning 
Dnr 2018/559 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Anmälan av extra ärenden: 

• Extra sammanträde i december. 
• Information av Johan Vinten, bibliotekschef 

I övrigt fastställs dagordningen. 

I Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

fo/lJ 

§ 72 

Senaste protokollet från kultur- och fritidsutskottet 
Dnr2018/189 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Protokollet från sammanträde 2018-10-09 redovisas för kultur- och 
fri tidsutskottet. 

I ,11-- I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

JusterarH 

fl /J 

§ 73 

Ekonomisk redogörelse 
Dnr: 2018/560 049 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot infmmationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kenth Axelsson, kultur- och fritidssamordnare, går igenom rapport. 

I Utdmgsbestyckande 

4 (27) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justera~ /\) 

§ 74 

Ansökan om investeringsbidrag från Yxnanäs 
hembygdsförening 
Dnr 2018/1287 804 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Dångebo samhällsförening 
investeringsbidrag med 30 % på de kostnader som föreningen 
redovisar gentemot Boverket. 

2. Detta gäller under förutsättning att Boverket godkänner ansökan. 
3. Bidraget gäller för anslutning till den kommunala avloppsnätet och 

finansieras med de medel som är avsedda för ansökningar genom 
Boverket, enligt 2019 år budget. 

Beskrivning av ärendet 

Dångebo samhällsförening ansöker om bidrag för anslutnings till det 
kommunala avloppsnätet. Ansökan till Boverket uppgår till 223.872 kr och 
för att den skall gå igenom, bör kommunen bevilja ett belopp om 
medfinansiering på 30 procent. 

I budgeten för 2019 finns således 200.000 kr utöver ordinarie 
investeringsstöd till föreningsägda lokaler för detta ändamål. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom utvecklingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föreningen 2018-10-23 
Tjänsteskrivelse 2018-11-13 från kultur- och fritidssamordnare 

Beslutet skickas till 

Dångeboortens samhällsförening 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen/Kultur-och fritidssamordnare 

I k IUtdragsbestyrliande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

6 (27) 

Justerare 

ÅN 

§ 75 

Ansökan om investeringsbidrag från Rävemåla 
Bygdegårdsfö rening 
Dnr 2018/1392 804 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Rävemåla bygdegårdsförening 
investeringsbidrag med 30 % på de kostnader som föreningen 
redovisar gentemot Länsstyrelsen. 

2. Detta gäller under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner 
ansökan. 

3. Bidraget gäller för omfattande renovering av föreningens lokal och 
finansieras med de medel som är avsedda för delfinansieringar till 
föreningar, som söker externa medel, enligt 2019 år budget. 

Beskrivning av ärendet 

Rävemåla Bygdegårdsförening ansöker om bidrag för omfattande 
renoveringar i fastigheten, för att möjliggöra framtida satsningar för 
verksamheten, där möjlighet till övernattningar nämns. Ansökan till 
Länsstyrelsen uppgår till 402.400 kr exkl. moms, enligt offert. 
För att den skall kunna beviljas av Länsstyrelsen krävs det att kommunen är 
medfinansiär på 30 procent av totalt ansökningsbelopp. 
Föreningen får stå för 10 procent själva, enligt Länsstyrelsen regelverk. 

2017 beviljades föreningen delfinansiering av Tingsryds kommun för 
omfattande renovering av fastigheten på 79.778kr gentemot 
Boverksansökan som beviljades. DNR 2017/34 804 

I budgeten för 2019 finns 200.000 kr utöver ordinarie investeringsstöd till 
föreningsägda lokaler för detta ändamål. 
Enligt tidigare beslut så har 105.93 lkr beviljats till Yxnanäs 
Hembygdsförening DNR 2018/1133 804. Se bifogad sammanställning 
över inkomna ansökningar 2019. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens 
Utvecklingsavdelning i samråd med Rävemåla Bygdegårdsförening. 

IK I Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

~l\J 

§ 75 forts 
Dm 2018/1392 804 

Beslutsunderlag 

Ansökan från föreningen 2018-11-15 
Offert från Älmeboda Bygg 2018-11-15 
Sammanställning över inkomna ansökningar 2019 
Tjänsteskrivelse 2018-11-13 från kultur- och fri tidssamordnare 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Rävemåla Bygdegårdsförening 
Kultur-och fritidssamordnare 
Utvecklingsavdelningen 

I Utdragsbestyrliande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 

Justerare 

ÅN 

§ 76 

Sammanställning av inkomna ansökningar av delfinansiering 
2019 
Dm: 2018 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Utskottet tar emot informationen. 

2. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Inför 2019 har det inkommit tre stycken ansökningar om medfinansiering 
från Tingsryds kommun, för ansökningar till Boverket och Länsstyrelsen. 
Budgeten för 2019 är 200.000 kronor. 
Det ansökta medfinansieringsbeloppet är på 281.098 på dessa tre 
ansökningarna. 
Skulle vi ge avslag så ger vi således föreningarna inte möjligheten att gå 
vidare med sina ansökningar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningens 
Utvecklingsavdelning. 

Beslu tsunderlag 
Sammanställning "inkomna ansökningar delfinansiering 2019" 
Tjänsteskrivelse 2018-11-13 från kultur- och fri tidssamordnare 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen 

I Utdragsbestyckande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 

Justerare 

FtW 

§ 77 

Information - Externa bidrag 
Dm: 2018/1155 989 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Christina Gutierrez Malmbom, utvecklingschef, informerar: 

• Ansökan om Digidelcenter har avslagits 
• Socialstyrelsen har pengar 2019-2020 till familjer med som uppbär 

försörjningsstöd. Kommunen tilldelas dessa pengar enligt en 
schablon. 

I« I Utdragsbeslyckande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 

Justerare 
(} 

ft!V 

§ 78 

Information av bibliotekschef 
Dm: 2018/1155 989 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Johan Vinten, bibkiotekschef, informerar: 

• Johan Vinten kommer att delta i kulturchefsnätverk 
• Tingsryds kommun ska delta i "Scen-sommar" 2019. Samtliga 

övriga kommuner i länet deltar. 
• Mer fokus behöver göras på allmänkultur. 
• Korröfestivalen är stor och viktig för kommunen. 
• Johan Vinten ska kontakta föreningar. 
• Huvudbiblioteket ska byggas om. 
• Idag finns tre st utlämningsställen för boklån. Sannolikt önskar 

medborgare mötesplatser och då är inte utlämningsställen 
tillräckligt. 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

f1/J 

§ 79 

Utställning Åke Axelsson - medborgarförslag 
Dnr 2017 /702 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Utskottets avsikt är att genomföra en föreläsning i kommunen under 
våren 2019 med Åke Axelsson. 

2. Utskottets avsikt är att genomföra en utställning 2020. Ansvarig för 
detta bör vara en extern aktör. 

3. Johan Vinten, bibliotekschef, undersöker möjligheter till att 
genomföra föreläsning och utställning samt att hitta en lämplig 
extern aktör. 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag från Aina Törncrantz har inkommit den 4 november 2017 
och diarieförts med diarienummer 2017/ 702 800. Hon föreslår att 
möbelprofessorn och inredningsarkitekten Åke Axelsson, född 1932 i 
Skillingsmåla i Urshult, borde hedras för sina stora insatser som stolskapare 
och näringsidkare med en sommarutställning tillgänglig för såväl turister 
som allmänhet. 

Utvecklingsavdelningen har genomfö1i en utredning av vad det skulle 
innebära kostnadsmässigt att genomföra utställningen sommaren 2019. För 
ändamålet har en extern konstvetare timanställts, Jacob Hurtig, vars 
utredning redovisats för Kultur- och fritidsutskottet den 9 oktober 2018, 
diarienummer 2017/702 800. 

Utskottet gav vid detta sammanträde utvecklingschefen i uppdrag att utreda 
budget, projektledning, möjlighet till intäkter och lokalfråga för att tas upp i 
kommunstyrelsen den 26 november 2018. 

Efter förfrågan hos Region Kronoberg, Kulturparken Småland, Sydostleader 
och Destination Småland har det framkommit att ingen av dessa aktörer har 
medel att bidra med. (SydostLeader har inte svarat.) Kulturrådet har svarat 
att det är större sannolikhet att erhålla stöd om detta söks av annan aktör än 
kommun då kommun alltid blir nedprioriterat om förening eller 
studieförbund konkurrerar i samma ansökningsomgång. Perioden för 
ansökan 2018 är stängd varför man tidigast kan söka nästa gång 20 augusti -
17 september 2019. Det medför att man ej kan få Kulturrådets stöd år 2019 
utan utställningen måste då äga rum sommaren 2020. 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11 -27 

§ 79 forts 
Dm 2017 /702 800 

Möjliga intäkter kring utställningen är främst försäljning av 
utställningskatalogen. En sådan måste produceras och där har Åke Axelsson 
själv krav på att den skall göras på ett professionellt sätt. En anställd 
projektledare skulle kunna samordna arbetet med denna katalog. Om man 
säljer katalogen för 250:- och säljer 500 kataloger så innebär det en intäkt på 
125 000:- . Produktionskostnaden för katalogen har i budgeten beräknats till 
180 000:- inkl. tryckning. Det innebär att man behöver få in sponsring eller 
bidrag till katalogen motsvarande 55 000:- för att den skall vara 
självfinansierad. Att sätta ett högre pris än 250:- tror vi är svårt, snarare att 
det borde sänkas. 

Generellt är det svårt att budgetera intäktssidan eftersom det beror på vilken 
organisation som är huvuda1rangör. Ett studieförbund eller en ideell 
förening kan prioriteras högre vid ansökningar hos Kulturrådet. Vilka 
sponsorer man har som står bakom, hur man jobbar med digitalisering och 
vilka fonder och andra medel man söker och eventuellt får in har betydelse. 

Till de rent ekonomiska intäkterna måste också läggas de inmatreella värden 
en sådan utställning skulle ge. Rätt genomförd sätter den Tingsryds 
kommun på kartan och bidrar till att göra orten till ett besöksmål. Det i sin 
tur bidrar till att lokala näringsidkare får en högre omsättning. Ortens 
attraktivitet ökar ju stötre utbud av aktiviteter man kan erbjuda. 

En lämplig lokal har identifierats i den byggnad i Tingsryds tätort som 
brukar kallas för "Gamla Börjes" och som tidigare hade Papilona som 
hyresgäst. Huset står idag tomt och har ett centralt läge i Tingsryd med nära 
till såväl parkeringar som bussar. Det krävs att fastighetsägaren vill 
medverka och en viss ombyggnad och renovering behöver troligen göras. I 
budget har vi räknat 75 000:- för detta, kanske kan en del av jobbet göras 
t.ex. via arbetsmarknadsenheten eller på annat sätt som sänker kostnaden. 
Alternativa lokaler finns på olika håll i kommunen men 
förstahandsalternativet är denna byggnad. 

Beslutsunderlag 

Kortfattad plan inför möjlig Åke Axelsson-utställning, Jacob Hurtig 2018 
Tjänsteskrivelse 2018-11-12 med kostnadsberäkning av utvecklingschef 

Beslutet skickas till 

Utvecklingschef 
Bibliotekschef 

I Utdragsbestyrkande . 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

RN 

§ 80 

Inventering av den fasta konsten i Tingsryds kommun 
Dm 2018/284 861 

Kultur- och fritidsutskottets föreslår kommunstyrlen besluta: 

1) i budgetarbetet för 2020 ta med frågan om konstinventering och därmed 
förenliga kostnader enligt bilagd utredning. 

2) ge kommunchefen i uppdrag att dessförinnan undersöka eventuella 
finansieringsmöjligheter via interna eller externa projektmedel för 
konstinventering och om detta finnes ge utvecklingsavdelningen i uppdrag 
ansöka om dessa samt genomföra konstinventering av 
byggnadsanknutenkonst snarast 

3) ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en definition på vad som är 
löskonst respektive byggnadsanknuten konst i Tingsryds kommun för att 
möjliggöra en inventering 

4) Att konstinventeringen endast avser byggnadsanknuten konst och att allt 
som per defintion hör till löskonst hanteras av den förvaltning/verksamhet 
som är i besittning av löskonsten oavsett hur tidigare förhållanden varit. 

5) Att kommunchefen när inventeringen är finansierad även ges i uppdrag 
att införskaffa ett digitalt verktyg för att registrera de konstverk som hittas. 
Här skall ingå konstnärens namn, konstverkets titel, produktionsår, 
inköpsår, material, storlek, placering, eventuellt försäkmingsvärde, skador 
samt tydliga bilder på verket. Utöver denna registrering skall 
byggnadsanknuten konst även märkas ut med sin geografiska position i ett 
digitalt kartlager. 

Reservation 

Eva Hagelberg (C) reserverar sig mot beslutet. 

I Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

I 

§ 80 forts 
Dnr2018/284 861 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning har utrett frågan om 
hur en konstinventering skulle kunna genomföras och vad den skulle kosta. 
Syftet var att kunna ansöka om regionala medel som anslagits via Statens 
Konstråd 2018. Utredningen hann inte slutföras i tid för att Tingsryds 
kommun skulle kunna få del av dessa medel. Senast en konstinventering 
gjordes i kommunen är något oklart men mycket pekar på att någon slags 
inventering gjordes 2011. Kostnaden för att en person med rätt kompetens 
för detta slags uppdrag gör en konstinventering beräknas till 140 000:-. Till 
detta tillkommer kostnader för ett digitalt verktyg. 

Frågan om att avsätta medel för en konstinventering har varit uppe i 
budgetberedningen för verksamhetsår 2019 men där nedprioriterats. 

Syftet med en inventering av den byggnadsanknutna konsten är att skaffa 
sig en uppfattning om hur innehavet i kommunen ser ut, i vilket skicka 
konsten befinner sig, uppskatta ett värde och kunna beräkna en 
underhållskostnad för densamma. 

Ärendets beredning 

Ärendet är berett av utvecklingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fri tidsutskottets beslut Dnr 2018-187 866 
Kultur- och fritidsutskottets beslut Dnr 2018-1200 865 
Utredning gjord av Jacob Hurtig 
Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik - Konstnärernas 
Riksorganisation 
Tjänsteskrivelse 2018-10-29 från utvecklingschef 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen 

I Utdragsbestyrkande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 

§ 81 

Sponsring 2018 
Dm: 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Utskottet godkänner sponsring 2018, gällande Rydkampen, Konst
och hembygdsrundan och FK Älmeboda/Linneryd. 

2. Utskottet godkänner förslag till avtal gällande sponsring av 
Korröfestivalen. 

3. Utskottet beviljar sponsring a 3 936 kr för tryckning av broschyr 
gällande Krösnabanan. 

Beskrivning av ärendet 

Christina Gutierrez Malmbom, utvecklingschef, redogör för ärendet. 

Under 2018 har sponsring beviljats för Rydkampen (uppsättning av 
ljuspunkter), Konst- och hembygdsrundan och Tröjreklam för FK 
Älmeboda/Linneryd. 

Förslag till avtal gällande sponsring av Korröfestivalen (Musik i Syd) 2018 
och 2019 har upprättats (22 000 kr per år). 

Ansökan om sponsring för tryckning av broschyr för Krösnabaneleden 
(mellan Nättraby hamn i Blekinge till Älmeboda i Tingsryds kommun). 
Sökande är Älmeboda Hembygdsförening. Sökt belopp är 3 936 kr, 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

I Utdrags bestyrkande 
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Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 

Justerare 

ÅN 

§ 82 

Tingsryds kommuns engagemang i Sydostleden 
Dm: 2017/798 312 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunledningsförvaltningen att utreda 
Tingsryds kommuns framtida engagemang i Sydostleden. 

Beskrivning av ärendet 

Sydostleden som är en 27 mil lång nationell cykelled mellan Växjö och 
Simrishamn invigdes i juni 2016 efter åtta års samarbete mellan nio 
kommuner (Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, 
Kristianstad, Tomelilla och Simrishamn), tre regioner (Region Kronoberg, 
Region Blekinge och Region Skåne) samt tre destinationsutvecklingsbolag 
(Destination Småland, Visit Blekinge och Tourism in Skåne). Region Skåne 
blev ledhuvudman i samband med invigningen. 

Enligt nu gällande avtal ansvarar varje kommun utmed sträckan för att man 
senast i april varje år kontrollerar sträckan så att den är säker, framkomlig 
och väl skyltad. Eventuella skador måste åtgärdas och leden skall hållas i 
gott skick fram till den 30 oktober. Kostnader för underhåll belastar idag 
budgeten för Utvecklingsavdelningen där också övrigt underhåll av 
fritidsanläggningar, kommunala badplatser, kanot-, vandrings- och 
cykelleder ligger. 

Sydostledens marknadsföring finansieras idag via en fördelningsnyckel som 
baseras på invånarantalet i va1je kommun, se bilaga KoFu 82.2018. 

Frågan om hur dessa pengar sen används avgörs i en ledhuvudmannagrupp 
där kommunerna Växjö, Karlshamn, Kristianstad och Simrishamn. Region 
Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg ingår också i 
ledhuvudmanna gruppen men inte övriga kommuner. Region Skåne är 
ledhuvudman och samordnar sedan det som ledhuvudmannagruppen 
beslutar. 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 82 

Dm: 2017/798 312 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse med utredning från utvecklingschef, 2018-08-27 
Verksamhetsimiktning för Sydostleden 2018-2020 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen 

I Utdragsbeslyrkande 

17 (27) 



Tingsryds 
kommun 

18 (27) 

r- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

ftµ 

§ 83 

Utredning av jämställdhetsintegrering 
Dm 2018/ 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Utskottet rekommenderar att Kommunstyrelsen att uppmana 
Bildningsnämnden att besluta att en undersökning av barn och ungas 
önskemål om kultur- och fritidsaktiviteter genomförs genom 
kommunens deltagande i LUPP. 

2. Utskottet rekommenderar Kommunstyrelsen att KLF i uppdrag att 
utreda vad inrättande av ett kultur- och fritidsråd skulle innebära 
organisatoriskt och ekonomiskt och vilka mål och effekter man då 
skulle uppnå. 

3. Utskottet rekommenderar Kommunstyrelsen att ge 
Bildningsnämnden i uppdrag att tillse att ansökan om skapande
skola-medel prioriteras och görs inför verksamhetsår 2019. 

4. Utskottet rekommenderar Kommunstyrelsen att överväga ett 
kommunalt undertecknande av CEMR-deklarationen, vilket skulle 
ge konkreta verktyg och processer för att arbeta med 
j ämställdhetsintegrering i vardagen. 

5. Utskottet rekommenderar Kommunstyrelsen att uppdra åt KLF att 
koppla ihop den ekonomiska redovisningen med det digitala 
boknings- och bidragssystemet som kommunen använder sig av och 
därigenom möjliggör könsuppdelad statistik på ett enkelt sätt, 
samtidigt som transparensen i den kommunala handläggningen ökar. 

6. Upphandling av nytt lokalbokningssystem (planerat till 2020) ska 
tillse att fördelning av träningsytor med avseende på kön och ålder 
och halltiders fördelning mellan elit- och motionsträning kan 
registreras. 

7. Kommunstyrelsen ska överväga att i 2020-2021 år budget 
öronmärka en del av föreningsbidraget som belöning för ambitiösa 
jämställdhetsmål som uppnåtts och lyfta fram de föreningar som nått 
upp till målen som goda lokala förebilder. 

I Utdragsbestyrkande 



Tingsryds 
kommun 

19 (27) 

r- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

P)}V 

§ 83 forts 
Dnr 

Beskrivning av ärendet 
I denna utredning används könsdefinitionen juridiskt kön vilket inte fångar 
upp individers egen uppfattning om könsidentitet. 

I dialogmöten med varje förening som ansökt om stöd görs en genomgång 
av de jämställdhetskriterier som ligger till grund för berättigande till 
bidrag. 

Det digitala verktyg som används för såväl lokalbokning som hantering av 
bidragsansökningar inom kultur- och fritidsområdet heter Fri 4. Man kan 
ur Fri 4 få fram den statistik som behövs men på grund av att systemet 
inte är hopkopplat med ekonomi-hantering och utbetalningsrutiner och 
handläggarresurserna är hårt belastade används det inte till sin fulla 
potential. Det krävs också mer utbildning i såväl handhavande som 
jämställdhetsintegrering hos tjänstemännen. I nuläget kan systemet inte 
redovisa hur kommunen fördelar yta per kön vid hall bokning eller hur 
fördelningen av träningstider ser ut i förhållande till spets och bredd inom 
olika idrotter. 

En aktiv dialog med barn och unga i ett Kultur--- och fritidsråd skulle 
kunna vara en väg att ta. Utredningen har inte närmare tittat på hur ett 
sådant skulle kunna organiseras eller vad det medför för kostnader men 
frågan skulle kunna undersökas vidare. 

I förslag till beslut nämns LUPP. LUPP står för lokal uppföljning av ung--
domspolitiken och är en enkät som genomförs av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, med bistånd av skolorna, 
årligen. Enkäten är tillgänglig på olika språk och finns utformad för 
olika åldersgrupper. Genom att genomföra LUPP skulle kommunen få 
svar på vad barn och ungdomar vill använda sin fritid till. 

Utredningen kommer också fram till att det är angeläget att fortsätta den 
samverkan och samordnande verksamhet som påbörjats med både 
biblioteket och Kulturverkstan, med Skapande skola och läs.främjande 
insatser som exempel. Nästa ansökningsperiod för Skapande Skola infaller 
10 januari- 7 februari 2019. 

Tingsryds kommun skulle i likhet med regionens flesta kommuner, kunna 
välja att unde1teckna CEMR---deklarationen. Kommuner, landsting och 
regioner som unde1tecknat deklarationen tar aktivt ställning för 
jämställdhet och för att främja att jämställdhet uppnås i praktiken. SKL 
har ställt sig bakom och genomför utbildningar för kommuner som vill 
ställa sig bakom. CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens 
samarbetsorganisation. 

I Utdragsbestyrkande 



Tingsryds 
kommun 

20 (27) 

tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

§ 83 fo1is 
Dm 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts och utretts av kommunledningsförvaltningens 
utvecklingsavdelning. En medarbetare, Pernilla Nilsson, har gjort själva 
utredningen och då intervjuat bland annat bibliotekschef och kultur- och 
fritidssarnordnare. Externt har hon varit i kontakt med verksamhetsansvarig 
för Kulturverkstan som bedriver kulturskola på uppdrag av kommunen. 
Något remissförfarande har inte ägt rum internt men utredningen är 
sammankopplad med en annan utredning som gjorts parallellt där man 
undersökt nedläggandet av kultur- och fritidsförvaltningen i Tingsryds 
kommun. 

Besluts underlag 

Pernilla Nilssons utredning som finns med som bilaga, KoFu 83.2018 
Tjänsteskrivelse 2018-11-05 från utvecklingschef 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
U tvecklingschef 
Kultur- och fritidshandläggare på utvecklingsavdelningen 

I Utdrngsbestyrkande 



Tingsryds 
kommun 

tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

21 (27) 

Justerare 

§ 84 

Utredning om politisk omorganisation av Kultur- och 
fritidsnämnden 2016 
Dm 2014/575 KS 

Kultur- och fritidsutskottets beslut: 

Utskottet tar emot informationen och skickar den vidare till 
Kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Denna utvärdering av kultur-och fritidsnämndens omorganisation till 
kultur-.. och fritidsutskott baseras på material som samlades in för 
ändamålet i januari/februari 2018 samt en fördjupad utredning som 
genomfördes under sommaren 2018 och som biläggs denna skrivelse. 

Utredningen visar att övergången av kultur- och fritidsfrågorna från en 
egen förvaltning till utvecklingsavdelningen som ligger under 
kommunledningsförvaltningen till viss del har kännetecknats av 
otydligheter och brister i kommunikationen kring omorganisationen. Det 
har inte varit tydligt för alla inblandade vad det är som skall ändras, hur 
det skall vara istället och varför. Även externt framkommer att 
föreningar och andra aktörer inte förstått syftet eller målet med 
omorganisationen till fullo. 

Utvärderingen visar också att omorganisationens genomförande har 
skett samtidigt som det varit personalomsättning och ibland har tjänster 
som varit nyckelroller i hanteringen varit obesatta eller innehafts av 
nyanställda personer som inte haft en helhetsbild av uppdraget. Detta är 
en delorsak till att otydligheter och tveksamheter har uppstått, framför 
allt internt. 

En annan delorsak till otydligheter och missförstånd är att det inte 
funnits någon tydligt kommunicerad plan över ansvarsområden som 
varit ihopkopplad med en budget. I vissa fall har pengar funnits kvar hos 
en annan avdelning än den som i omorganisationen varit satt som 
ansvarig. 

I Utdrags bestyrkande 



Tingsryds 
kommun 

tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

22 (27) 

Juste are 

Al 

§ 84 forts 

Dnr 2014/575 KS 

I intervjumaterialet med föreningsliv och andra aktörer framkommer att 
man på det stora hela är nöjd med bemötandet från kommunen men att 
man uppfattar att handläggaren för kultur- och fritidsfrågor har mycket 
att göra. 

Det påtalas från en del föreningar att man anser att bedömningen av 
kultur respektive idrott svårligen kan utgå från samma kriterier. Man 
efterfrågar specifik kulturkompetens hos kommunen och en bättre 
samordning och bättre kännedom om övriga aktörer/anangörer för att på 
så sätt undvika att konkunera med varandra. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen 

Besluts underlag 

Pernilla Nilssons utredning, bilaga. 
Tjänsteskrivelse 2018-11-05 från utvecklingschef 
KF 2015---01---26 Kf §10 pkt 5f 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Utvecklings chef 
Kultur- och fritidshandläggare på utvecklingsavdelningen 

I Utdragsbestyrkande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 85 

Inkomna synpunkter 
Dm: 2018/662 804 

Inga inkomna synpunkter föreligger. 

I Utdragsbesty..kande 

23 (27) 



~Tingsryds 
\:!)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (27) 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 86 

Extra sammanträde i december 
Dm: 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet har ett extra sammanträde 2018-12-14, förmiddag. 

Beskrivning av ärendet 

Kenth Axelsson, kultur- och fritidssamordnare, påpekar behovet av ett extra 
sammanträde före årsskiftet. 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidssamordnare 
Sekreterare 

I Utdragsbeslydiande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-11-27 

Justerare 

§ 87 

Nulägesrapport - information 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Christina Gutierrez Malmbom, inf01merar om rekrytering av ny 
utvecklingschef. 

I Utdragsbestyrkande 

25 (27) 



Tingsryds 
kommun 

26 (27) 

r- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

ftN 

§ 88 

Beslut om samt återrapportering från kurser och 
konferenser 
Dnr 2018/190 101 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Utskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

informerar: 

• Alvesta Resecenter. Seminarium gällande konstpedagogik har 
genomförts en halv dag. Christina Gutierrez Malmbom, 
utvecklingschef, deltog. 

• Biblioteksdagar 2019 ska hålla i Helsingborg, Johan Vinten, 
bibliotekschef, kommer att delta. 

I ~ I Utdragsbesly<kande 



Tingsryds 
kommun 

27 (27) 

m- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-11-27 

Justerare 

A IV 

§ 89 

Mötet avslutas 
Dm 

Ordföranden tackar ledamöter och anställda för arbetet under det gångna 
året och önskar Christina Gutierrez Malmbom lycka till i sitt nya arbete. 

I Utdragsbestyd<ande 
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