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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2017-10-23

Funktionsnedsattas samarbetsråd, FST.

Kultur- och fritidsnämndens oktobermöte äger rum i funktionsnedsattas samarbetsråds
lokaler på Norra Storgatan. Inför mötet berättar representanter från samarbetsrådet om sin
verksamhet. Rådet representeras av Christina Engstrand, DHR, Solveig Dittmer, hjärtlung,
Jan-Erik Agdur, hörselskadades förening och Elisabeth Linderfalk, kassör i strokeföreningen
och FST.
Christina Engstrand berättar att Samlade handikapprörelsen bildades 1997. Anledningen var
att man ville ha ett samarbetsorgan för de tio föreningar för olika funktionsnedsättningar
som finns i Tranås. Syftet var bland annat att ha ett samarbete inför träffarna med det
kommunala handikapprådet. För några år sedan bytte man namn på samlade
handikapprörelsen till funktionsnedsattas samarbetsråd. 2006 flyttade samarbetsrådet in i
Gula villan. För ett par år sedan revs Gula villan och FST och föreningarna flyttade till Norra
Storgatan 101. Här delar föreningarna kontor med varandra.
Föreningarna och FST arbetar med att öka tillgängligheten på olika sätt. En del är arbetet
med tillgänglighetsdatabasen. De arbetar även för bättre hörmöjligheter i offentliga lokaler.
Rådet vill också att tillgänglighetsaspekten tas med vid offentliga upphandlingar. FST önskar
också att en varmvattenbassäng ska byggas i Tranås.
Efter informationen hålls en frågestund för nämndens ledamöter och förvaltningens
tjänstemän.

§

11 8 Mötet öppnas

Ordförande Frida Gårdmo (L) förklarar mötet öppnat och inleder med att hälsa nyinvalda
ledamoten Sanda Bosnjak (M) och nyinvalda ersättaren Jesper Lundberg (S) välkomna
till dagens möte.
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2017-10-23

TRANÅS
KOMMUN
§

119 Val av justerare samt tidpunkt för justering

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerares sign

att

utse Jan Borg (S), att jämte ordförandejustera protokollet.

att

justeringen sker den

26

oktober klockan 10.00 på kultur- och fritidskontoret.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2017-10-23

Fastställande av föredragningslista

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg:
- Avtal gällande reklam på isbanemaskiner
- Svar på fråga om äventyrsbana i simhallen.
- Frida Gårdmo (L) informerar under punkten övriga frågor.
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Sammanträdesdatum
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KOMMUN

§

121

Sida 7(2 1)

Dnr FN 100/17

Information - budget 2019, tillägg

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Angående budgetberedningen redogör kultur- och fritidschefen Eva
Hanzen för tillägg i kultur och fritids presentationsunderlag. Det handlar
bland annat om vad som karaktäriserar Tranås jämfört med andra
kommuner, förslag till nya styrtal samt specificering av intäkter.
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Kultur- och fritidsnämnden

2017-10-23

Information - tvåfaktorsinloggning för politiker

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Som en del i förberedelserna inför den nya dataskyddsförordningen som
börjar gälla som svenska lag 2018-05-25 ska samtliga politiker få två
faktorsinloggning till sina politikerkonton. Kultur- och fritidsnämnden
informerades om den kommande förändringen. Förtroendevalda som vill
logga in med hjälp av kort istället för app på mobiltelefonen ska kontakta
nämndsekreteraren för att lämna besked.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2017-10-23

KOMMUN

Avdelning A: kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeärenden
§ 123

Medborgarförslag om utegym vid Ängaryds idrottsplats

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anse medborgarförslaget besvarat.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade

att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget yttrande
Förvaltningens förslag till beslut

att anse medborgarförslaget besvarat.
Beslut skickas till:
kommunfullmäktige

Bakgrund

Förslagsställaren vill att kommunen anlägger ett utegym på Ängaryds
idrottsplats då ett utegym saknas i detta område av staden. Gymmet ska
vara utformat för seriös träning.
Motivering av beslut

Kultur- och fri tidsförvaltningen ställer sig positiv till att anlägga ett gym.
Ängaryds idrottsplats ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen för och
samhällsbyggnadsavdelning park och griftegård klipper och sköter
området. Samråd gällande var ansvaret för skötsel och ansvar har startat
mellan förvaltningarna för att kunskap och skötsel ska vara på rätt
förvaltning. Innan arbete kan påbörjas ska frågan om ansvar och skötsel
samverkas.
Ekonomi

Anläggandet av utegym ska genomföras inom befintlig ram.

Justera res sign

Utdragsbestyrkande

Dnr FN31/2017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 10(2 1)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2017-10-23

KOMMUN

Avdelning B: Kultur- och fritidsnämndsärenden
§

124

Förslag om att avveckla båtplatser i Klunkaviken

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avveckla kultur- och fritidsförvaltningens båtplatser.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade

att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget yttrande
Förvaltningens förslag till beslut

att avveckla kultur- och fritidsförvaltningens båtplatser.
Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samtliga båtägare, kommunfullmäktige

Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen har under många år ägt, uthyrt och
underhållit 42 småbåtsplatser i Klunkaviken, granne med Hättebaden och
Hätte camping. Halva viken tillhör Tranås kommun och andra halvan är
privatägd. Båtarna får vara max fem meter långa och två meter breda.
Motivering av beslut

Efter flera år av lågvatten och sjögull tillväxt är cirka två tredjedelar av
platserna inte längre möjliga att använda. De båtägare som trots allt
använder sina platser måste staka sig in och ut till/från bryggorna och
tilta motorerna så att dessa inte slår i botten. Sommaren 2017 har
inneburit att flertalet båtägare inte utnyttjat sina platser och därför har
bara avgifter debiterats för den faktiska användningen. Flera båtägare har
sagt upp sina kontrakt och hyr på andra platser runt sjön Sommen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har idag ett stort antal båtplatser i Tranås
inre hamn och vid samhället Sommens hamn och planerar nu att bygga
ett större antal (ännu ej fastställt) i Hätteområdet, förhoppningsvis till
2018 års båtsäsong. Mot bakgrund av låga vattennivåer, kraftigt växande
sjögull och att nya båtplatser tillskapas föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att båtplatserna i Klunkaviken avvecklas. Detta har
också förankrats med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ekonomisk konsekvens

Eventuella kostnader för bortforslande av bryggor och uppstädning tas i
befintlig ram

J usterares sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2017-10-23

KOMMUN
§

125

Förslag om gemensam mediebuss inom Götasamarbetet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

till Eva Bergfeldt vidarebefordra kontaktuppgifterna till
kon taktpolitikerna för bibliotek, Evelina Olsson (S), och Mathilda
Forsärla (Mp), ordförande Frida Gårdmo (L) samt att lägga
föreliggande information till handlingarna.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade

att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget yttrande.
Förvaltningens förslag till beslut

att till Eva Bergfeldt vidarebefordra kontaktuppgifterna till
kontaktpolitikerna för bibliotek, Evelina Olsson (S), och Mathilda
Forsärla (Mp), ordförande Frida Gårdmo (L) samt att lägga föreliggande
information till handlingarna.
Beslut skickas till:
Eva Bergfeldt, för Götabiblioteken

Bakgrund

Under hösten har Eva Bergfeldt på uppdrag av Götabiblioteken i
Östergötland undersökt intresset för att gemensamt inom Götasamarbetet
bistå medborgarna i Östergötland och Tranås kommun med en mediebuss
som åker runt i området och erbjuder utbud och utbildning inom den
digitala världen, som till exempel datakunskap/internetkunskap/
programmering/läsfrämjande eller andra tjänster/kunskapsområden.
Frågan om en eventuell gemensam har gått ut till kommunchef och
bibliotekschefer i alla Östergötlands kommuner, samt Tranås. Eva
Bergfeldt vill även komma i kontakt med politiker för att informera dessa
och fråga dem i detta ärende, varför bibliotekschefen skulle
vidarebefordra kontakt och information till kultur- och fritidsnämnden.
Motivering av beslut

Bibliotekschefen Peter Åkesson ställer sig positiv till en gemensam buss
av nämnt slag. En sådan buss skulle kunna erbjuda grundläggande
utbildning och användning av till exempel dator, e-tjänster och digital
läsning. Digital kompetens, liksom stor social kompetens är viktig hos
personal som skulle komma att arbeta i denna buss. En sådan här
ambulerande tjänst ligger helt i linje med de digitala mål som finns
formulerade i bibliotekslagen, att biblioteken ska kunna bistå med att öka
medborgarnas digitala kompetens; liksom i det demokratiska uppdraget att medborgare ska kunna inhämta och tillgodogöra sig kunskap och fri
åsiktsbildning. Bibliotekschefen ser goda möjligheter att nå nya grupper
och utbilda dem med en gemensam digital mediebuss.
Ekonomi

Än finns ingen ekonomisk kostnadspresentation. En gemensam buss
skulle i ett exempel kunna vara att en av Linköping eller Norrköpings
bokbussar som finns i dag skulle kunna utrustas och hyras gemensamt av
alla deltagare inom Götasamarbetet.
J usterares sign
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Dnr FN151/17

Kultur- och fritidsnämndens mötesdagar 2018

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande datum 2018:
29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 11 juni, 27
augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november, 17 december.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade

att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget yttrande
Förvaltningens förslag till beslut

att kultur- och fritidsnämnden sammanträder följande datum 2018:
januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 11 juni, 27 augusti, 24
september, 22 oktober, 26 november, 17 december.

29

Beslut skickas till:
kommunledningskontoret

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till kommunledningskontorets förslag till mötesdatum för 2018.
Motivering av beslut

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till mötesdatum för
kultur- och fritidsnämnden för kommande år. Kommunledningskontoret
föreslår elva mötesdatum under 2018 enligt följande: 29 januari, 26
februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 11 juni, 27 augusti, 24 september, 22
oktober, 26 november, 17 december. Nämndens sammanträden äger rum
på måndagar med start klockan 13.30.

Justerares sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2017-10-23

TRANÅS
KOMMUN
§

127 Avtal gällande reklam på isbanemaskiner

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ge anläggningschefen i uppdrag att träffa överenskommelse med
Tranås Bois bandy och Tranås AIF Hockey gällande reklam på
is banemaskiner.

Förvaltningens förslag till beslut:

att ge anläggningschefen i uppdrag att träffa överenskommelse med
Tranås Bois bandy och Tranås AIF Hockey gällande reklam på
isbanemaskiner.
Bakgrund

Det har inkommit förfrågan från två föreningar om det finns möjlighet att
sätta reklam på kultur- och fritidsförvaltningens ismaskiner på
Bredstorps IP.

Justera res sign
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Dnr FN177/17

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-september 2017. Förvaltningschef Eva Hanzen redogör för det
ekonomiska läget och förklarar att det ser stabilt ut. Riktvärdet för årets
första nio månader ligger på 75 procent och kultur- och
fritidsförvaltningens utfall för perioden hamnar på 69 procent. Prognosen
för helåret är att förvaltningen kommer att göra ett mindre överskott. Se
bilaga.

Justera res sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2017-10- 23

KOMMUN

§

129

Dnr FN178/17

Ei avslutade ärenden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att
ärendet Medborgarförslag om utegym vid Ängaryds idrottsplats,
dnr FN31/17, kan strykas ur listan i och med dagens nämndmöte.

Förslag till beslut

Ordförande Frida Gårdmo (L) yrkar att med godkännande lägga
rapporten till handlingarna samt att ärendet Medborgarförslag om
utegym vid Ängaryds idrottsplats, dnr FN31/17, kan strykas ur listan i och
med dagens nämndmöte.
Bakgrund

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

Justerares sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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2017-10-23

KOMMUN
§ 130

Dnr FN 169/17

Rapporter

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Följande rapporter redovisas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Justerares sign

Rapport - Konstrakan 2017. Se bilaga
Rapport - Epic Street 2017. Se bilaga
Rapport - Idrottens dag 2017 . Se bilaga
Rapport - Sommarboken 2017. Se bilaga
Rapport - Låna en Tranåsbo 2.0. Se bilaga
Rapport - Fun Table. Se bilaga
Rapport - Förvaltningsdag 2017. Se bilaga
Rapport -Tranåsmässan 2017. Se bilaga
Rapport - Fritidsbanken. Se bilaga
Rapport - Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken. Se bilaga
Rapport - Samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Se bilaga
Rapport - redovisning Sommarboxning, integrationsprojekt. Se
bilaga
Rapport - redovisning Minifotomaraton 2017,
integrationsprojekt. Se bilaga
Rapport - redovisning Öppen folkhögskola, integrationsprojekt.
Se bilaga
Rapport - redovisning Sommar-Tonår, integrationsprojekt. Se
bilaga
Rapport - redovisning Digital integration, integrationsprojekt. Se
bilaga
Rapport - redovisning Konsert på Royal, integrationsprojekt. Se
bilaga
Rapport - redovisning Creative Cells Center/kreativt kulturcafe,
integrationsprojekt. Se bilaga
Rapport - redovisning Arabisk dans och kultur,
integrationsprojekt. Se bilaga
Rapport - redovisning Film- och regikurs, integrationsprojekt. Se
bilaga
Rapport - redovisning Språkcafe, integrationsprojekt. Se bilaga.

Utd ragsbestyrkand e

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 17(2 1)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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2017-10-23

KOMMUN
§

131

Dnr FN170/17

Anmälningsärenden

Anmäldes och lades till handlingarna:
a) Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-09-25
b) Kultur - och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-09.
c) Avtal mellan Tranås AIF och kultur- och fritidsförvaltningen angående

hallhyra och nyttjande av isyta. Diarienummer: FN148-2017.

d) Länsstyrelsen i Jönköpings län. Inbjudan till Tankesmedja för friluftsliv i
Jönköpings län. Träffen äger rum 16 november Isaberg Höganloft.
Arrangörer är Gislaveds kommun. Diarienummer FN149-2017.

e) Region Jönköpings län. Inbjudan till återkopplingsting om den nya
regionala kulturplanen 2018-2020. Träffarna äger rum i Nässjö 23
oktober och i Värnamo 24 oktober. Diarienummer: FN 159-2017.

f)

Polismyndigheten. Polisanmälan angående skadegörelse genom brand
vid Trollsjöns badplats 16 augusti 2017. Diarienummer: FN135-2017.

g) Polismyndigheten. Polisanmälan angående skadegörelse på husvagn 16

augusti 2017. Diarienummer: FN136-2017
h) Polismyndigheten . Polisanmälan angående klotter på staty vid
järnvägsstationen samt på stadshusscenen någon gång från och med 1
augusti 2017. Diarienummer: FN109-2017.

i)

Kommunfullmäktige. Beslut §158, 2017-09-11. Beslut om strategi
integrationsarbete och integrationspolitiskt program. Diarienummer:
FN133-2017.

j)

Länsstyrelsen i Jönköpings län. Bidrag till förvaltning av värdefulla
kulturmiljöer. Antikvariska arbeten i byggnadsminnet Sionkapellet,
Rockebro, Sommen, Tranås kommun. Diarienummer: FN153-17.

k) Museilag (201?:563) - ny lagstiftning på kulturområdet. Lagen trädde i
kraft 17-08-01.

1)

Demokratikommitten. Beslut§ 6. 2017-09-28. Fråga om att öka intresset
för politik bland ungdomar.

m) Rådet för funktionsnedsatta. Minnesanteckningar från möte 2017-09-15.
n) Kommunstyrelsens arbetsutskott.§ 155. 2017-09-20. Konstsnöspår investeringsplan för kultur- och fritidsnämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden

132 Övriga frågor - hinderbana i simhallen
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Ordförande Frida Gårdmo (L) har blivit kontaktad av ett
avlastningsboende för funktionshindrade barn. Frågan gäller om det går
att ha hinderbanan ilagd i bassängen en längre stund på lördagar än vad
den är i dag. Boendet vill för barnens skull helst besöka simhallen under
rehabtiden när det är lite lugnare och inte så mycket folk. Enhetschefen
för anläggningar, Mattias Karlsson, fick vid förra nämndmötet i uppdrag
att stämma av frågan med simhallen om det går att hitta någon lösning.
Mattias Karlsson svarar att hinderbanan ligger i under familjebadet på
lördagar mellan klockan 10.00 och 14.00, rehab/seniortiden på lördagar
13.00-14.00 är flyttad till söndagar 13.00-14.00. På det allmänna badet
14.00-16.30 på söndagar ligger inte hinderbanan i. Simhallen har
gäster/kunder under senior/rehab-badet som kommer just för att tiden är
mycket lugn, en del barn är väldigt störningskänsliga och med en
hinderbana i skulle den tiden inte fungera för dem.
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Övriga frågor - Frida Gårdmo informerar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Frida Gårdmo (L) informerar om att hon kommer att sluta som kulturoch fritidsnämndens ordförande i januari. Hon berättar att hon vill
fokusera helt på sitt jobb som klimathandläggare för att på så sätt jobba
för minskade klimatförändringar och en hållbar framtid för nästa
generation.
Frida Gårdmo har varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden i sju år.
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134 Övriga frågor - inbjudan öppet hus

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna samt att
nämndsekreteraren ska maila ut inbjudan till nämndens
ledamöter.

Bakgrund

Kvinnojouren Helga och tjejjouren Vilda har bjudit in nämnden och
förvaltningen till öppet hus i föreningarnas nya lokaler i Odd Fellowhuset.
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13 5 Mötet avslutas

Ordförande Frida Gårdmo (L) förklarar mötet avslutat.
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