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Tranås golfklubb
Före sammanträdet berättar Bertil Fång, ordförande Tranås golfklubb, om klubbens historia
och utveckling. Tranås golfklubb bildades 1952 av bland annat Stig Hjelmqvist som var
klubbens första ordförande. Bertil Fång är klubbens tredje ordförande och har varit det i tio
år. Klubben började med att bygga nio hål på so-talet. På 70-talet utökades banan till en 18hålsbana. 2007 invigdes klubbens nybyggda korthålsbana som består av nio hål.
I dagsläget har Tranås golfklubb cirka 1100 medlemmar varav ungefär 800 är fullbetalande
medlemmar. Klubben har tre fastanställda plus fyra säsongsanställda för att driva banan.
Karl Ragneby är head pro. Han ger lektioner samt driver golfshopen. Norraby krog drivs av
Martin Dahlgren. Golfklubben hyr den största delen av marken av Tranås kommun. Klubben
äger marken runt husen, viss del av korthålsbanan samt drivingrangen.
2017 hade klubben 75 barn som spelade golf. Bertil Fång berättar att antalet barn under
några år har minskat men att den dalande kurvan nu verkar ha vänt och att fler och fler
börjar intressera sig för sporten.
Golfklubben har flera pågående projekt. Det största är bunkerprojektet där man håller på att
dränera om de 52 bunkrarna och lägga i nytt material. Projektet beräknas kosta en miljon
kronor. Kultur- och fritidsnämnden har bidragit med investeringsbidrag till projektet.
Klubben håller också på att bygga en miljöstation till restaurangen samt bygga in
uteplatserna. Man har också investerat i en ny traktor och greenvält.
Klubben arrangerar också flera tävlingar varje år både interna och externa tävlingar.
Tranås golfklubb medverkade i årets idrottsskola samt sommarkul.
§

10 5 Mötet öppnas

Ordförande Kurre Carlson (L) hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och
förklarar mötet öppnat.
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106 Val av justerare samt tidpunkt för justering

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Justerares sign

att

utse Niklas Karlsson (SD), att jämte ordförande justera protokollet.

att

justeringen sker den

14 juni

klockan

09.00

Utdragsbestyrkande

på kultur- och fritidskontoret.
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Kultur- och fritidsnämnden
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KOMMUN

§

107 Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerares sign

fastställa utsänd föredragningslista.
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KOMMUN

Information
§

108

Förvaltningschefen och enhetscheferna informerar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föresiå kulturoch fritidsnämnden besluta
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Anläggningschef Mattias Karlsson berättar om invigningen av utegymmet
och naturlekparken i Östanåparken. Friidrottaren Malin Ewerlöf deltog
bland annat i invigningen. När det gäller spontanindrottsplatsen i
Kungsparken håller förvaltningen tillsammans med gatuavdelningen på
att se över trafiksäkerheten. Man planerar också att sätta upp lite bänkar
vid Kungsburen och göra en ny gång till entren. När det gäller
badplatserna har det kommit in klagomål på badloppor i Hätte samt
synpunkter på handikappsrampen. I Bredstorp är gräsytorna fina trots
det varma vädret. Man har också börjat riva sargen i ishallen. Den nya
sargen kommer att vara på plats inom två veckor.
I simhallen är den lilla bassängen fortfarande stängd. Förvaltningen
väntar på besked från Tranåsbostäder om bassängens framtid. Simskolan
som pågår i tre veckor kommer att äga rum i Dämsängsbassängen. Nya
föreståndaren för simhallen, Edit Gado, påbörjade sin tjänst i slutet på
maJ.
Mattias Karlsson redogör också för det aktuella läget för boulehallen samt
för discgolfbanan i Östanåparken.
Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist redogör för årets
nationaldagsfirande. Arrangemanget blev lyckat och det var premiär för
den mobila scenen. Vecka 26 inleds årets gratis sommarlovsaktiviteter
med bland annat Fun4free. En ny medarbetare har anställts på Epic.
Den 15 juni är det vernissage för sommarutställningen i stadshuset.
Konstnär är Gabriella Loeb. I sommar blir det sommarorkester under tre
veckor. Två ungdomar ska delta i det nya projektet Platsens författare.
Bibliotekschef Peter Åkesson rapporterar att biblioteket även i sommar
har projektet Sommarboken för att uppmuntra till sommarläsning. I
sommar kommer biblioteket ha generösare öppettider än jämfört med
tidigare somrar. Biblioteket håller också på att slutföra planeringen av
höstens program. Avdelningen fortsätter att titta på olika meröppetsystem samt väntar besked från Kulturrådet om ansökta projekt beviljas.
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§

109

Information från landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kulturoch fritidsnämnden besluta

att lägga informationen till handlingarna.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzen informerar om Tranås deltagande i årets
landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik. Förutom Eva Hanzen medverkade
även Tranåspolitikerna Mikael Stenquist (S) och Torbjörn Johansson
(SD) på landsbygdsriksdagen.
Landsbygdsriksdagen ordnas vartannat år och arrangör är organisationen
Hela Sverige ska leva. Årets upplaga var den 15 i ordningen.
Eva Hanzen deltog bland annat på en inspirationsresa till Höga kusten
där fokus var natur- och kulturturism samt näringsliv på landsbygden.
Landsbygdsriksdagen innehöll även en rad föreläsningar och en
partiledardialog där samtliga partiledare var närvarande utom Ebba
Busch Thor (KD).
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Sammanträdesdatum

TRANÅS

2018-06-11

KOMMUN

§

110

Information om budget 2019 och 2020 inklusive
framtidsdiskussion

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kulturoch fritidsnämnden besluta

att lägga informationen till handlingarna.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Budget för 2019 är ännu inte antagen av fullmäktige. Kommunstyrelsen
väntas behandla budgeten vid sitt möte 19 juni och fullmäktige vid sitt
septembermöte.
Förvaltningschef Eva Hanzen redogör fö r budgetberedningen för budget
2020 som ägde rum 31 maj. Hon går igenom förvaltningens presentation.
Den innehåller ekonomiska förväntningar inför 2020, förvaltningens
omvärldsanalys, aktuell forskning inom kultur och fritids område, barn
och ungas kulturaktiviteter och resultat av enkäten Ung hälsa.
I samband med informationen om budgetarbetet håller nämnden en
framtidsdiskussion. Fokus i diskussionen är ungdomars välbefinnande. I
enkäten Ung Hälsa, en regional enkät för årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet, uttrycker 25 procent av tjejerna i årskurs 9 i Tranås att de inte
känner hopp i livet. Siffran för länet är 18 procent. Nämnden diskuterar
eventuella orsaker bakom svarsresultatet. Ordförande Kurre Carlson (L)
förklarar att vuxenvärlden har stort ansvar och att kultur och fritid kan stå
för en del av lösningen. Vad är det inom kultur och fritids ansvarsområde
som kultur och fritid kan göra för att ungdomar i Tranås ska må bra och
att Tranås ska vara en attraktiv plats att leva på? Kurre Carlson (L) vill att
alla funderar över detta och att nämnden återkommer till diskussionen
efter sommaren. Kultur- fritidsnämnden beslutar också att bjuda in
folkhälsosamordnare Agnetha Karlsson till sammanträdet i augusti för att
redogöra för enkäten.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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TRANÅS
KOMMUN

§

111

Kultur och fritids handlingsplan utifrån det integrationspolitiska Dnr FN133/17
programmet

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, folkhälsosamordnaren, diariet

Bakgrund

Samtliga kommunala förvaltningar ska ta fram varsina handlingsplaner
för den av kommunfullmäktige beslutade integrationspolitiska strategin
och vidare det integrationspolitiska programmet. Programmet innehåller
sex fokusområden; utbildning, arbete och studier, social sammanhållning,
ensamkommande barn, bostäder och hälsa. Varje förvaltning ska redovisa
de aktiviteter som genomförts via verksamhetsberättelser och den
förvaltningsövergripande styrgruppen Din Chans kommer att följa upp
handlingsplanerna och samordna informationsspridning kring alla
aktiviteter.
Kultur- och fritidsförvaltningens framarbetade handlingsplan integreras i
nämndens och de olika enheternas/avdelningarnas sedan flera år
framtagna och reviderade styrkort. Samtliga styrkort anger det
övergripande tillväxtmålet 20 ooo år 2025 och inbegriper Tranås
kommuns Utvecklingsstrategis fyra fokusområden; högre utbildningsnivå,
social inkludering, arbete, näringsliv och infrastruktur (se bifogade
styrkort). Varje enhet/avdelning sammanfattar efter årets slut sin
verksamhet i en detaljerad verksamhetsberättelse, som sätts ihop till en
förvaltningsgemensam, och efter 2018 kommer särskilt fokus att
synliggöra "riktade" satsningar kring grupper i marginalen.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2018-06-11

KOMMUN

Avdelning B: Kultur- och fritidsnämndsärenden
§

112 Skrivelse om hinderbana i Östanåparken
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
kultur- och fritidsnämnden besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Beslut skickas till:
Förslagsställaren, diariet, kultur- och fritidsförvaltningen

En Tranåsbo har lämnat in en skrivelse där han föreslår att en hinderbana
anläggs i Östanåparken. Han föreslår en slinga på 600-800 meter med
10-12 hinder. Tranåsbon menar att det är en utmärkt träningsform för
människor i alla åldrar och att en hinderbana skulle vara ett perfekt
komplement till området i Östanåparken.
Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till att anlägga hinderbana i
Tranås kommun men inte i Ostanåparken. Vid ett samråd 2018-05-08
med samhällsbyggnadsförvaltningen, planarkitekt tillväxtavdelningen,
kultur- och fritidsförvaltningen och bygg- och miljönämnden beslutades
att det inte ska anläggas en hinderbana i Östanåparken då bland annat
hänsyn till grönytor ska vägas in.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämnden går på förvaltningens förslag och förklarar att
nämnden inte är beredd att gå vidare med ärendet i Östanåparken. Om en
hinderbana ska byggas måste det i så fall ske på annan plats i kommunen.
Bredstorp skulle kunna vara ett alternativ.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2018-06-11

KOMMUN
§

113

Kvalitetskontroll - beslutsuppfölining av nämndbeslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kulturO{!h fritidsnämnden besluta

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, iliariet.

Bakgrund

Enligt "Reglemente för intern kvalitetskontroll" är kultur- och
fritidsnämnden skyldig att löpande följa upp kvalitetskontrollen av
nämndens verksamhet. En särskild plan, kvalitetskontrollplan, ska antas
varje år. Av planen ska det framgå vad som ska granskas och följas upp.
Förvaltningens kvalitetskontroll ska sedan redovisas för nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden antog 2017-12-18 Kvalitetskontrollplan 2018.
Av den framgår att beslutsuppföljning av nämndbeslut ska genomföras
fyra gånger under 2018. Uppföljningen ska göras varje kvartal och
rapporteras till förvaltningschef och kultur- och fritidsnämnden. I
rapporten Beslutsuppföljning av nämndbeslut 2018-05-17 (se bilaga)
redovisas förvaltningens uppföljning av beslut som nämnden tog under
perioden 2018- 01 - 01 - 2018-03-31.
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Kultur- och fritidsnämnden

Dnr FN166/18

Ekonomisk rapport

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut

Ordförande Kurre Carlson (L) yrkar att med godkännande lägga
rapporten till handlingarna.

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzen redogör för det ekonomiska resultatet efter
fem månader. Riktvärdet för perioden är 41,6 procent och kultur och
fritids resultat landar på 36 procent. Orsaken till det positiva resultatet är
bland annat det överskott på 1,35 miljoner kronor som kultur och fritid
fick ta med sig från 2017 samt att socialstyrelsen redan betalat ut bidrag
för gratis lovaktiviteter samt gratis simskola för barn i förskoleklass.

J usterares sign

Utd ragsbestyrka nde

m
..

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

'

Sammanträdesdatum

TRANÅS

2018-06-11

KOMMUN
§

Sida 14( 17)

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr FN167/18

11 5 Ei avslutade ärenden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att
ärendena Handlingsplan som följer det integrationspolitiska
programmet samt Skrivelse om hinderbana i Östanåparken stryks
från listan i och med dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Ordförande Kurre Carlson (L) yrkar att med godkännande lägga
rapporten till handlingarna samt att ärendena Handlingsplan som följer
det integrationspolitiska programmet samt Skrivelse om hinderbana i
Östanåparken stryks från listan i och med dagens sammanträde.

Beslut skickas till:
kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

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 FN157/18

Rapporter

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Följande rapporter redovisas:

a) Rapport - Redovisning konsert - Lena Maria Vendelius. Se bilaga.
b) Rapport - Redovisning Lisebergsresan. Se bilaga.
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Sammanträdesdatum
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KOMMUN
§

Dnr FN158/18

117 Anmälningsärenden

Anmäldes och lades till handlingarna:
a)

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-05-21.

b)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-28.

c)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2018-05-28.
Delegationsärende - beviljade integrationsprojekt. Diarienummer: FN15318.

d)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2018-05-28.
Delegationsärende - utbetalade bidrag. Diarienummer: FN154-18.

e)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2018-05-28.
Delegationsärende - beviljade övriga bidrag. Diarienummer: FN155-18.

f)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2018-05-28.
Delegationsärende - lotteritillstånd och registrering. Diarienummer:
FN156-18.

g)

Kommunfullmäktige. 2018-04-23. Avsägelse samt val av ersättare i kulturoch fritidsnämnden. Diarienummer: FN126-18.

h)

Kommunfullmäktige. 2018-04-23. Taxor för kultur och fritid 2018.
Diarienummer: FN123-18.

i)

Kommunfullmäktige. 2018-04-23. Riktlinjer för pension. Diarienummer:
FN122-18.

j)

Kommunfullmäktige. 2018-04-23. Arena Tranås. Diarienummer: ST34017.

k)

Polismyndigheten. Tillståndsbevis för Morgonväkt, marsch.
Diarienummer: FN135-18.

1)

Polismyndigheten. Tillståndsbevis för Valborgsmässofirande.
Diarienummer: FN136-18.

m)

Polismyndigheten . Tillståndsbevis för paradmarscher, marsch.
Diarienummer: FN137-18.

n)

Länsstyrelsen i Jönköpings län. Regional Tankesmedja för Friluftsliv.
Inbjudan. Diarienummer: FN127-18.

o)

Jönköpings läns museum. 2018-04-27. Arkeologisk utredning Bredstorp,
Junkaremålen och Granelund. Diarienummer: FN121-18.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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KOMMUN

§

118 Mötet avslutas
Ordförande Kurre Carlson (L) tackar för arbetet under årets första sex månader. Han
önskar en trevlig sommar och förklarar mötet avslutat.
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