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Plats och tid

Seglarvik, Sommens segelsällskap,

Beslutat

Frida Gårdmo (L)

Ordförande

Bengt E Carlsson (S)

Vice ordförande

Jan Borg (S)

Ersättare för Evelina Olsson (S)

Niklas Klaar (S)

Ledamot

Eva Hanzen

Förvaltningschef

Mattias Karlsson

Enhetschef anläggningar

Claes Sjökvist

Kultur- och ungdomssekreterare

Peter Åkesson

Bibliotekschef

Karin Semberg

Kommunchef, kl 15.00

Carl-Johan Larsson
Rickard Hellquist
Per Mårtensson
Mariann Lindholm
Roy Gustavsson

Sekreterare

Övriga närvarande

Justerare

Bengt E Carlsson (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05- 22

Datum då anslaget
sätts upp

2017-06-05

Datum då anslaget
tas ned

2017-06-29

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och ~

-' r_e_t _ _ __

Underskrift

Carl-Johan Larsson, sekreterare
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Sommens Segelsällskap

Kultur- och fritidsnämndens majmöte äger rum i Seglarvik. Inför sammanträdet berättar
Sommens Segelsällskap om sin förening och sin verksamhet. Föreningen representeras av
Per Mårtensson, Roy Gustavsson, Mariann Lindholm och Rickard Hellquist.
Sommens Segelsällskap grundades 1923. Föreningen köpte några år senare loss cirka 23 ooo
kvadratmeter mark i Seglarvik av Tranås säteri. Det är där klubben fortfarande håller till i
dag.
Det nuvarande klubbhuset byggdes 1971 efter att det gamla brunnit ner 1968.
Sommens Segelsällskap drivs helt ideellt och avlönar inte någon. Föreningen har cirka 220
medlemmar och ett 90-tal båtplatser. Verksamheten består bland annat av
ungdomsverksamhet, kappsegling och radiostyrda båtar.
Per Mårtensson berättar att på en dag kan man lära sig segla men vill man lära sig att göra
det bra eller snabbt tar det hela livet.
Sommens Segelsällskap ordnar bland annat sommarkul, seglarskola och fortsättningskurser
parallellt med kappseglingar. På onsdagar är det utbildningskvällar och på tisdagar är det
kappsegling. Intresset för till exempel sommarkul är stort. I år är det fler anmälningar än vad
föreningen kan ta mot. Begränsningen beror på antalet båtar och följebåtar.
Rickard Hellquist berättar att medelåldern i föreningen börjar bli hög och att det är svårt att
rekrytera nya medlemmar. Föreningen arbetar aktivt med att locka fler ungdomar till sin
verksamhet och att man även försöker få ungdomarnas föräldrar att engagera sig.
Segelsällskapet hoppas till exempel att föräldrarna vill utbilda sig till funktionärer medan
ungdomarna går på seglarskola.
Klubben tänker bland annat medverka på Föreningens dag i Tranås där de kommer att visa
upp några mindre segelbåtar och hoppas att fler får upp intresset för segling.
Sommens Segelsällskap äger som sagt sin anläggning och uthyrning av lokalerna är också en
viktig del av verksamheten.
Kommunchef, Karin Semberg
Tranås kommuns nya kommunchef, Karin Semberg, besöker också kultur- och
fritidsnämndens sammanträde. Karin Semberg berättar om sin bakgrund och sina intryck av
Tranås kommun och nämndens ledamöter får presentera sig själva. Kultur- och
fritidsnämndens ordförande Frida Gårdmo (L) berättar om nämnden och förvaltningens
möjligheter, utmaningar och vilka ärenden som är aktuella för tillfället.
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Mötet öppnas

Ordförande Frida Gårdmo (L) förklarar mötet öppnat.
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Avdelning A: kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeärenden
§

52

Medborgarförslag om att göra ungdomsgården Epic tillgänglig för Dnr 47 /2017
funktionshindrade barn och ungdomar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avslå medborgarförslagen

att

fortsatt erbjuda befintliga lokaler till uthyrning under de dagar
som ordinarie verksamhet är stängd
likt "sjuankvällar" erbjuda ungdomar med särskilda behov egna
kvällar som förhoppningsvis leder till att fler vågar komma till
Epics ordinarie verksamhet.

att

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta
att avslå medborgarförslagen
att fortsatt erbjuda befintliga lokaler till uthyrning under de dagar som

ordinarie verksamhet är stängd
att likt "sjuankvällar" erbjuda ungdomar med särskilda behov egna

kvällar som förhoppningsvis leder till att fler vågar komma till Epics
ordinarie verksamhet.
Expedieras till:
Ann-Sofi Nilsson, Lars Saxholm och kommunfullmäktige

Bakgrund

Ann-Sofi Nilsson och Lars Saxholm har i två olika medborgarförslag
föreslagit att ungdomsverksamheten Epics lokaler ska vara öppna för
funktionshindrade barn och ungdomar på måndagar då den ordinarie
verksamheten är stängd. Nilsson anser bland annat att det behövs en plats
där funktionshindrade kan träffas och umgås tillsammans med sina
assistenter medan Saxholm menar att utifrån kultur- och
fritidsförvaltningens ambition att tillgängliggöra Epic för alla unga i
åldern 13-19 år, erbjuda riktade inbjudningar till gruppen
funktionshindrade och på så sätt få alla att våga komma till lokalerna.
Motivering av beslut

Epic har redan idag avsatt viss del av onsdagskvällarna för de som går i
årskurs sju, s.k. "sjuankvällar", för att få fler ungdomar att våga kliva in i
verksamheten. Kultur och fritid kan göra likaledes för funktionshindrade
men då under ordinarie verksamhets öppettider. Däremot räcker ej
dagens personalresurser till för ytterligare kvällsarbete eftersom
verksamheten behöver utrymme dagtid för planering. Se bilaga.
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Medborgarförslag - sommarcafe i Ekmarkspark
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avslå förslaget.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta

att avslå förslaget.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige.

Bakgrund

Ett medborgarförslag om att kommunen bör anlägga ett sommarcafe har
från kommunfullmäktiges presidium felaktigt tilldelats kultur- och
fri tidsnämnden.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämndens definierade ansvarsområde innebär inte att
bygga och driva näringsverksamheter i konkurrens med övriga näringsliv
varför förvaltningen föreslår avslag.
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Avdelning B: Kultur- och fritidsnämndsärenden
§

54

Namnförslag, broar i tätorten

Dnr 56/2017

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslaget namn på bron mellan Kanalgatan och stadshuset,
Gapsprånget, ändras till Kanalbron och i övrigt godkänna
namnsättningen på broarna i tätorten.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta

att föreslaget namn på bron mellan Kanalgatan och stadshuset,
Gapsprånget, ändras till Kanalbron och i övrigt godkänna
namnsättningen på broarna i tätorten.
Expedieras till:
bygg- och miljönämnden.

Bakgrund

Plan- och byggavdelningen har sänt ut ett underlag över samtliga broar
inom Tranås tätort på remiss till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Se bilaga
Motivering av beslut

Kultur och fritidsförvaltningen har önskan om en ändring i framtaget
underlag och det gäller bron mellan Stadshuset och Kanalgatan.
Föreslaget namn Gapsprånget är fyndigt men missvisande då ordet
språng betyder hopp eller skutt. Dessutom sticker det ut från övriga
namnförslag som generellt har koppling till den plats som knyts an i
endera änden eller till det geografiska område den är placerad i.
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Skrivelse från Kent Östling om utsmyckning av Storgatan

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

inkommen skrivelse är besvarad

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta

att inkommen skrivelse är besvarad.
Expedieras till:
Kent Östling.

Bakgrund

Kent Östling skriver i sitt förslag att han tycker att Tranås kommun borde
satsa på att smycka Storgatan med ett antal skulpturer såsom kaniner och
katter, statyer föreställande betydande personligheter mm. Se bilaga
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen har under ett antal år köpt in konst för
offentliga miljöer, dels i samverkan med Tranåsbostäders nybyggnationer
men även egna projekt som exempelvis Ove Fundin och Ydrerondellen.
Under 2008 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att det ska utarbetas
en stadsvision för Tranås tätort. Perioden för antagen Stadsvision är 2010
- 2040. Syftet med visionen är att få förslag till stans framtida struktur
och utformning med ett perspektiv på 30 år. I Stadsvisionen
presenterades en del som heter Gestaltning av Storgatan där det över 28
år finns en budget på 18 miljoner kronor. Dessa medel är ej enbart tänkta
för konstnärlig utsmyckning utan kan även innefatta exempelvis
affischpelare, belysningsprojekt, ljudinstallationer mm. Varje projekt blir
unikt då kommunen ger nästan fritt utrymme för den konstnärliga
friheten. Med nästan menas att man som beställare oftast styr konstnären
genom att förutbestämma ett tema. Temat för gestaltningen av Storgatan
ska ha temat vatten, som exempelvis Ydrerondellen som föreställer en
stillbild av en vattendroppe som precis berör vattenytan.
Kulturavdelningen har många olika tankar inför framtida utsmyckningar i
Tranås kommun, dock inte samma tankar som Kent Östling, att placera
en massa skulpturer utmed Storgatan som idag är belamrad med en
massa föremål såsom skyltar, bänkar, murar, stenar, trottoarpratare,
uteserveringar, ja listan kan göras lång. Man skulle inte se skogen för alla
träden. Den VISION UTSMYCKNING STORGATAN som bifogats samt de
synpunkter som Kent Östling tillsänt Kultur- och fritidsnämnden är en
bild av hur han själv uppfattar den konst som idag uppförs och köps in till
Tranås kommun. Konst är olika saker för olika människor. Antingen gillas
det eller så ogillas det vilket är upp till betraktaren.
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Kultur- och fritidsnämnden

Dnr 88/2017

Ekonomisk rapport
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut

Ordförande Frida Gårdmo (L) yrkar att med godkännande lägga
rapporten till handlingarna.
Bakgrund

Förvaltningen har upprättat en ekonomisk rapport för månaderna
januari-april 2017. Se bilaga.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidschef, Eva Hanzen, redogör för ekonomin för årets fyra
första månader. Hon rapporterar att det ser stabilt och bra ut. En stor del
beror på det överskott som förvaltningen fick ta med sig från 2016.
32 procent av driftbudgeten har använts under januari till april vilket är
något under riktmärket för perioden som ligger på 33,3 procent.
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Ej avslutade ärenden

Dnr 89/2017

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut

Ordförande Frida Gårdmo (L) yrkar att med godkännande lägga
rapporten till handlingarna
Bakgrund

Förvaltningen har sammanställt listor på inkomna ärenden som utreds
men ännu inte har avgjorts av nämnden. Se bilaga.
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Kultur- och fritidsnämnden

Dnr 90/2017

Rapporter från kontaktpolitiker
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande Frida Gårdmo (L) redogör muntligt för hennes och Bengt E
Carlsson (S) medverkan på regionens presidie- och fritidschefsmöte i
Vetlanda. De kommer att återkomma till nästa möte med en skriftlig
rapport.

•

I Utdrngsbesty,k,"d'

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sida 13(15)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2017-05-22

KOMMUN

§

59

Dnr 91/2017

Rapporter

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

Följande rapporter redovisas:

a) Program 50 års firande -Tranås Brukshundklubb. Se bilaga.
b) Rapport från Musiksafari 2016. Se bilaga.
c) Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist informerar vid
arbetsutskottets möte att den byst som föreställer Per-Albin
Hansson och som har varit placerad i Folkets Park har restaurerats
och är på väg tillbaka från konservatorn i Göteborg. Bysten är
gjord av betong och kan inte placeras utomhus. En ny placering
måste därför ses över.
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Dnr 92/2017

Anmälningsärenden

Anmäldes och lades till handlingarna:

a) a) Kultur- och fritidsnämndens AU-protokoll 2017-04-24
b) b) Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-04-24
c) c) Polismyndigheten. Tillståndsbevis för Morgonväkt 2017-05-01.
Dnr FN62/2017.
d) d) Jönköpings Läns Museum. Säby kyrkogårdsmur. Restaurering
av mur och grindstolpar, konservering av kalkstenskrön. Dnr
FN63/2017
e) Jönköpings Läns Museum. Skog och Historia i Jönköpings län
2004-2016. Fornminnesinventeringar utförda i Aneby, Eksjö,
Gislaved, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryd,
Vetlanda och Värnamo kommuner. Dnr FN64/2017
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Sammanträdesdatum
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Mötet avslutas

Ordförande Frida Gårdmo (L) förklarar mötet avslutat.
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