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140 Mötet öppnas
Ordförande Kurre Carlson (L) hälsar alla välkomna till dagens
sammanträde och förklarar mötet öppnat.
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2018-09-24

Information från Tranås ridklubb
David Brickarp, Fia Harrysson, Sylvia Siljeholm och Maria Arbenäs från
Tranås ridklubb berättar om föreningen och dess verksamhet. Tranås
ridklubb är en ideell förening som bildades 1957 och har i dagsläget cirka
250 medlemmar. Föreningen har en egen anläggning i Hjälmarydsområdet.
De ordnar ridskoleverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och har cirka
125 uppsittningar i veckan. Klubben hyr även ut stallplatser för
privathästar. Tranås ridklubb arrangerar tävlingar, läger, ponnyridning vid
större evenemang, jul- och påskijippo och samarbetar med daglig
verksamhet för dagcenter.
Den dagliga driften drivs av utbildad personal och ridklubben har tre
anställda. Men mycket arbete utförs också ideellt av medlemmarna.
David Brickarp, ordförande för Tranås ridklubb, berättar att ridsport är
Sveriges näst största ungdomsidrott och lockar många flickor. Det är en
sport där alla, oavsett kön, tävlar på samma villkor. Sporten innehåller
bland annat hoppning, dressyr, fälttävlan, distansridning, voltige och
westernridning. Man kan tävla individuellt och i lag. David Brickarp menar
att många ungdomar som skolas i stallet blir ansvarstagande och arbetar
ofta som ledare inom olika verksamheter.
Fia Harrysson är huvudinstruktör och verksamhetsansvarig för ridskolan.
Hon berättar att de ordnar mellan 22 till 24 lektioner i veckan. De har
deltagare från tre år upp till personer i 60-årsåldern. I nuläget har klubben
14 lektionshästar. De flesta av lektionerna sker kvällstid och klubben önskar
mer beläggning dagtid.
Maria Arbenäs, kassör, redogör för klubbens ekonomi. 2017 var ekonomiskt
ett tufft år. I år har det med anledningen av den torra sommaren blivit ännu
tuffare ekonomiskt. Foderpriserna har sltjutit i höjden. Föreningen kämpar
med ekonomin och har bland annat minskat arbetsprocent för personalen
och sålt några hästar. Förutom ökade foderkostnader innebar den torra
sommaren att klubben tvingades fodra hästarna tidigt med vinterfodret.
Tranås ridklubb har med anledning av detta ansökt hos kultur- och
fritidsnämnden om ett ekonomiskt stöd på 103 ooo kronor.
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142 Val av justerare samt tidpunkt för justering

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

utse Niklas Klaar (S), att jämte ordförande justera protokollet.

att

justeringen sker den
och fritidskontoret.

Justerares sign

M/d

27

september klockan 15.00 på kultur-
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2018-09-24

Fastställande av föredragningslista

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
fastställa utsänd föredragningslista.
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KOMMUN

Information
§

144

Förvaltningschefen och enhetscheferna informerar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Förslag till beslut

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

Förvaltningschef Eva Hanzen informerar om det nya flextidsavtalet och
tidsregistreringssystemet Kom och Gå. Kultur- och fritidsförvaltningen
kommer att ansluta till systemet den 1 oktober. I nuläget är det de
anställda på Eriksberg samt biblioteket som kommer att börja med Kom
och Gå. Kommunal har inte skrivit på flextidsavtalet och därför kan inte
simhallen, Epic och Bredstorp i nuläget gå med. Eva Hanzen redogör
också för det senaste i arbetet med att ta fram en kommunvision för
Tranås. Två författare kommer att skriva en text utifrån det material som
tagits fram under vårens workshops. Därefter ska Kultivera genomföra en
Open Call där konstnärer ska få göra en konstnärlig gestaltning utifrån
texten. Eva Hanzen berättar också om arbetet inför 100-årsjubileumet
samt det förvaltningsövergripande arbetet med Stoeryd.
Claes Sjökvist, kultur- och ungdomssekreterare, informerar om att den
nya skulpturen vid Råsvägens äldreboende kommer att invigas 10
oktober. Han berättar också att konstverket på Bredstorp inte är helt klart
utan fler åtgärder kommer att genomföras.
Anläggningschef Mattias Karlsson redogör för det senaste på
anläggningssidan. Belysningen över bandyplan har bytts ut och arbetet är
i stort sett klart. En ny gräsplan för fotboll håller på att anläggas på
Bredstorp. I simhallen är den lilla bassängen i bruk igen efter att den
stängdes av i maj samt att man arbetar aktivt med ständiga förbättringar i
simhallen. I idrottshuset renoveras tre omklädningsrum. IBF Tranås hyr
ett klubbrum i idrottshuset där deras klubbchef numera har sin
arbetsplats. Mattias Karlsson informerar också om träffen med grannar
till spontanidrottsplatsen i Ängaryd som ägde rum veckan 38. Nämndens
ordförande Kurre Carlson (L) deltog också i mötet.
När det gäller badplatserna är samtliga bryggor upptagna.
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Information om Kulturfest med hbtg-tema

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist och föreningsutvecklare
Cathrin Elovsson informerar om årets kulturfest som ska äga rum vecka
42. Kulturavdelningen, biblioteket och kulturskolan arbetar med
arrangemanget och har skickat ut inbjudan till hela föreningslivet att de
är välkomna att delta med egna programpunkter under veckan.
Årets upplaga kommer att ha hbtq-tema. Under veckan kommer det att
ordnas flera programpunkter utifrån temat som till exempel
föreläsningar. I samband med kulturveckan visas utställningen Ecce
Homo i stadshuset. Konstnären Elisabeth Ohlson Wallin kommer också
att medverka med en föreläsning.
Regnbågsflaggor har köpts in till veckan och slöjdföreningen har fått i
uppdrag att smycka de offentliga skulpturerna på regnbågstemat.
Föreningslivet har bjudits in till en föreläsning om normer, värderingar
och människors lika värde. Det blir också en föreläsning av Håkan
Carlsson från region Jönköping.
Söndagen 14 oktober blir det en konsert med Torgny Hanson Wind
Orchestra och söndagen 21 oktober blir det musik med Black River Brass
band.
Mer programpunkter kommer att tillkomma.
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Kultur- och fritidsnämnden

Dnr FN195/18

Information om Idrottens dag

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Föreningsutvecklare Cathrin Elovsson visar ett bildspel från årets upplaga
av Idrottens dag. Evenemanget ägde rum 2 september på Bredstorps
idrottsplats. 20 föreningar deltog och visade upp sina aktiviteter som
besökarna även fick prova på. Det var allt från ishockey, bandy, boxning
till friidrott, sportdans och klättring. Arrangemanget beräknas ha lockat
950 besökare. Parallellt med Idrottens dag ägde Tranåsloppet rum på
idrottsplatsen. Den nya offentliga skulpturen Open, som är placerad i
rondellen på Bredstorp, invigdes av nämndens ordförande Kurre Carlson
(L) och konstnären Mats Nordlund.
Under dagen medverkade också ett stort antal språkvärdar.
Syftet med dagen är att synliggöra föreningarna oc:h idrotterna.
Målgruppen är först och främst nyanlända.
Inför arrangemanget sattes affischer på fem olika språk upp. Cathrin
Elovsson och Jaleelah Al-Maliki besökte bland annat Västra vux och
Sommenbygdens folkhögskola och delade ut inbjudan till eleverna.
Nästa år kommer evenemanget att äga rum 1 september.
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Avdelning B: Kultur- och fritidsnämndsärenden
§

147 Information om nationell biblioteksstrategi

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

att

de två förtroendevalda som deltar på dialogmötet i Örebro har rätt
till arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
kultur- och fritidsnämnden besluta
att lägga informationen till handlingarna.
att de två förtroendevalda som deltar på dialogmötet i Örebro har rätt till
arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzen redogör för arbetet med att ta fram en
nationell biblioteksstrategi. Regeringen har gett Kungliga biblioteket, KB, i
uppdrag att ta fram en strategi. Syftet är att det ska finnas en
biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som
ställs i bibliotekslagen. Arbetet utförs vid sekretariatet för en nationell
biblioteksstrategi, som leds av Erik Fichtelius.
Eva Hanzen berättar att den kan jämföras med Tranås lokala biblioteksplan.
Utkastet till biblioteksstrategin presenterades första gången i maj under
Biblioteksdagarna i Stockholm. Utkastet handlar bland annat om
demokrati, tillgänglighet och kulturarv. Författarna går igenom läget, hot
och utmaningar. De ger förslag till lösningar och diskuterar kostnader och
finansieringsförslag.
Särskilt inbjudna har också fått ta del av materialet. Under hösten ges fem
regionala träffar. Tranås ingår i Götasamarbetet och siktar på dialogmötet
i Örebro den 10 oktober. Dit är politiker, biblioteksverksamma och övriga
intresserade inbjudna. Sista anmälan var 21 september.
Inför den regionala träffen diskuterade chefsgruppen i Göta tillsammans
utkastet på chefsmötet 14 september. Efter remissrundor är tanken att
lämna över en slutgiltig biblioteksstrategi till regeringen våren 2019.
Motivering av beslut

För att nämndens ledamöter och ersättare ska ha rätt till arvode och
ersättning för förlorad arbetsinkomst vid deltagande på den regionala
träffen krävs ett beslut av kultur- och fritidsnämnden.
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Kultur- och fritidsnämnden
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Ridklubbar ansöker om stöd på grund av ökade foderkostnader

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

skicka ridklubbarnas önskemål vidare till kommunstyrelsen för
bedömning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
kultur- och fritidsnämnden besluta
att skicka ridklubbarnas önskemål vidare till kommunstyrelsen för
bedömning.
Beslut skickas till:
Tranås ridklubb, Fridhems ridklubb, kommunstyrelsen, diariet

Bakgrund

Den extremt varma och torra sommaren 2018 har lett till foderbrist och
det har i sin tur lett till kraftigt ökade foderkostnader för bland annat
ridklubbarna i Tranås. Två ridklubbar, Tranås ridklubb och Fridhems
ridklubb, har skickat var sin skrivelse till kultur- och fritidsförvaltningen
och bett om bidrag för att klara de ökade kostnaderna. Tranås ridklubb
efterfrågar ett bidrag på 103 ooo kronor och Fridhems ridklubb ansöker
om 30 ooo kronor. Föreningarna har även i övrigt stora
investerings behov.
Samråd

Kultur- och fritidsförvaltningen har varit i kontakt med övriga kultur- och
fritidsförvaltningar i länet. Flera kommuner har fått liknande skrivelser
från sina ridklubbar. Kultur- och fritidscheferna kom överens om att
behoven skulle diskuteras på kommundirektörsmötet 4 september. Det
mötet kom i sin tur fram till att om kultur- och fri tidsförvaltningarna inte
klarar kostnaderna bör skrivelserna skickas vidare till respektive
kommunstyrelse.
Ekonomi

De bidrag som efterfrågas ryms inte inom befintlig driftbudget för
föreningsbidrag för kultur- och fritidsförvaltningens del.
Beslutsunderlag

Skrivelse från Tranås ridklubb FN213-18 samt skrivelse från Fridhems
ridklubb FN236-18.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser att ärendet är en princip- och
utvecklingsfråga som bör behandlas av kommunstyrelsen. Nämnden
beslutar att skicka ridklubbarnas önskemål vidare till kommunstyrelsen
för bedömning.
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2018-09-24

Förberedelser inför öppet sammanträde

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut skickas till:
Diariet, kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-08-27 § 133 att ordna ett
öppet möte 22 oktober 2018. Dagens sammanträde går igenom
förberedelserna inför det kommande öppna mötet.
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§
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Dnr FN247/18

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 budgetuppföljningen för årets
första åtta månader. Riktvärdet för perioden är 66,67 procent. Kultur och
fritids resultat landar på 62 procent. Eva Hanzen informerar att
prognosen för helåret ligger på plus minus noll samt att kultur- och
fritidsnämnden kommer att klara av att avsätta en buffert motsvarande en
procent av budgetramen enligt det uppdrag nämnden fått av
kommunfullmäktige.
Kultur och fritid fick ta med sig halva sitt överskott från 2017 på 1,35
miljoner kronor. Under året har förvaltningen också sökt och tilldelats
riktade statsbidrag på strax över två miljoner kronor. Eva Hanzen
förklarar att det ekonomiska läget är stabilt samt att kultur och fritid når
sina mål och håller sin budget.
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Kultur- och fritidsnämnden

Dnr FN248/18

Ej avslutade ärenden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att
ärendena Skrivelse från Tranås FF om eventuell flytt av
fotbollsskolan från Malingskog till Bredstorp, Skrivelse från
Tranås AIF angående 5-nationsturnering, Skrivelse från
brukshundsklubben angående Malingskog samt Tranås Bois
ansökan om kreativitetsbidrag för läxhjälp kan tas bort från listan
eftersom de avgjorts i arbetsutskottet.

Förslag till beslut

Ordförande Kurre Carlson (L) yrkar att med godkännande lägga
rapporten till handlingarna samt att ärendena Skrivelse från Tranås FF
om eventuell flytt av fotbollsskolan från Malingskog till Bredstorp,
Skrivelse från Tranås AIF angående 5-nationsturnering, Skrivelse från
brukshundsklubben angående Malingskog samt Tranås Bois ansökan om
kreativitets bidrag för läxhjälp kan tas bort från listan eftersom de avgjorts
i arbetsutskottet.

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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Dnr FN230/18

Rapporter

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Följande rapporter redovisas:

a) Rapport - Biblioteksdagarna 2018. Se bilaga.
b) Rapport - uppmärksamhetsuppvaktning Nicole Edensbo. Se
bilaga.
c) Förvaltningschef Eva Hanzen rapporterar om Virserums
konsthalls 20-årsjubileum och seminariet Kultur på landsbygden
som ägde rum i samband med firandet. Med på seminariet var
även kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist samt
nämndledamöterna Bengt E Carlsson (S) och Cathrin Schander
Ljungqvist (C). Seminariet handlade bland annat om
destinationsutveckling. Professor Lars Lindkvist redogjorde för
kulturell ekonomi och olika konsthallars framväxt runt om i
landet. Gunhild Stensmyr berättade om arbetet med konsthall
Tornedalen. Nina Höjdefors är kulturutvecklare i Region
Värmland och hon berättade om turistutveckling och olika
besökspunkter. Putte Svensson Sahlin och Tommy Svanström
hade ett samtal om musikarrangemang. Moderator under dagen
var Erica Månsson. Bifogat i kallelsen till dagens sammanträde
finns powerpointpresentationer från semniariet.
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2018-09-24

Dnr FN231 /18

Anmälningsärenden
Anmäldes och lades till handlingarna:
a)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-09-03.

b)

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-08-27.

c)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2018-09-03. Skrivelse från
Tranås FF angående flytt av fotbolsskolan. Diarienummer: FN147-17.

d)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2018-09-03. Skrivelse från
brukshundklubben angående Malingskog. Diarienummer: FN66-18.

e)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2018-09-03. Skrivelse från
Tranås AIF angående fem-nationsturnering. Diarienummer: FN53-18.

f)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2018-09-03. Tranås Bois
ansöker om kreativitetsbidrag för läxläsning. Diarienummer: FN216-18.

g)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2018-09-03.
Delegationsärende - beviljade integrationsprojekt. Diarienummer: FN22918.

h)

Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2018-08-15. Bygglov för nybyggnad av
graffitivägg på fastigheten Ängaryd 4:1 i Tranås kommun. Diarienummer:
FN212-18.

i)

Sol Tranås. 2018-08-20. Ersättning för märkning av Illernreservatet.
Diarienummer: FN211-18.

j)

Kultur- och fritidsförvaltningen. Avtal med konstnär Nick Kazak angående
utställning på Eriksbergs museum. Diarienummer: FN209-18.

k)

Kultur- och fritidsförvaltningen. Avtal med konstnär Freya Gabie angående
utställning på Eriksbergs museum. Diarienummer: FN208-18 .

1)

Kultur- och fritidsförvaltningen. Avtal med konstnär Eda Emirdag och Karl
Larsson angående utställning på Eriksbergs museum. Diarienummer:
FN215-18.

m)

Kultur- och fritidsförvaltningen. Avtal med Simka angående workshop.
Diarienummer: FN192-18.

n)

Bygg- och miljöavdelningen. 2018-08-09. Beslut om slutbesked. Plogen 14.
Fasadändring. Diarienummer: FN171-18-3.
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154 Mötet avslutas

Ordförande Kurre Carlson (L) förklarar mötet avslutat.
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