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§ 86

Mötet öppnas
Ordförande Kurre Carlson (L) hälsar alla välkomna till dagens
sammanträde och förklarar mötet öppnat.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 87

Val av justerare samt tidpunkt för justering
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
att

Justerares sign

utse Andreas Svensson (SD) att jämte ordförande justera
protokollet.
justeringen sker den 24 maj klockan 09.00 på kultur- och
fritidskontoret.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 88

Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

Justerares sign

fastställa utsänd föredragningslista.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 89

Anmälan av jäv
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar
att

inget jäv föreligger angående dagens ärenden.

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

I kommunallagen (2017:725) 6 kap 28-32 §§ samt 7 kap 4 § framgår det
vad som betraktas som jäv för förtroendevalda och anställda.
28 § En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make,
sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om
ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den
förtroendevalde själv eller någon närstående,
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som
saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av
ärendets utgång,
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon
själv är knuten till,
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt
någon i saken, eller
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet.

Förtroendevalda och anställda ska självmant ange om det finns en
omständighet som kan utgöra jäv mot denne.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

Information
§ 90

Förvaltningschefen och avdelningscheferna informerar
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzén informerar om Glokala Sverige som är ett
utbildningsprojekt inom Agenda 2030. Agenda 2030 ska genomsyra
arbetet i Tranås kommun och ska synliggöras på olika sätt i arbetet till
exempel som en aspekt vid tjänsteutlåtanden. Eva Hanzén redogör också
för workshopen om etiska spelregler mellan politiker och tjänstemän. Då
behandlades bland annat jämställdhetsaspekter,
diskrimineringslagstiftningen och härskartekniker. Förvaltningschefen
informerar om jubileumsdagarna 6 till 9 juni. Cirka 35 föreningar är
anmälda till föreningsdagen 8 juni.
Eva Hanzén berättar också om kommunstyrelsens beslut angående enprocentsregeln samt nämndens lista över kärnverksamheter.
Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist berättar om Höglandets
konstronda vars huvudutställning pågår i stadshuset. Vernissaget ägde
rum 18 maj och lockade många besökare.
Bibliotekschef Peter Åkesson ger en lägesrapport om Mer-öppet-systemet
och ommöbleringen av biblioteket.
Anläggningschef Mattias Karlsson redogör för arbetet med nytt
omklädningsrum och förråd i Hätte. Det ska vara klart inom kort.
Förvaltningen har även gjort iordning bänkarna i Hätte. Pisten i ishallen
är ommålad. Mattias Karlsson informerar om de senaste turerna kring
boulehallen. I simhallen pågår planering av verksamhet från vecka 40 och
framåt.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 91

Information från träff med Tranåsbostäder
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzén redogör för förvaltningens sammanträde
med Tranåsbostäder och bolagets vd Magnus Nilsson. Mötet diskuterade
bland annat förvaltningens och fastighetsbolagets övergripande relation
och kommunikation. Kultur och fritid hyr Eriksberg, Epic, biblioteket,
idrottshuset, simhallen och Bredstorp av Tranåsbostäder. Tranåsbostäder
arbetar just nu med långsiktiga underhållsplaner för samtliga fastigheter
som de hyr ut till kommunala verksamheter. Förvaltningen kommer att
bli inbjuden till det arbetet.
Därefter diskuterade mötet simhallen, läktaren på Bredstorp,
kylanläggningen på biblioteket samt vagnsmuseet och kultur- och
fritidsförvaltningens önskan om ett hyresavtal som sträcker sig över
längre tid.
Magnus Nilsson kommer att besöka kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 10 juni för att främst informera om planeringen av arbetet i
simhallen men även rapportera om övriga fastigheter.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

Avdelning A: kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeärenden
§ 92

Förslag om höjning av taxor

Dnr FN53/19

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Anläggningschef Mattias Karlsson informerar om ärendet. Kultur och
fritid ansvarar för att hyra ut kommunens anläggningar samt
gymnastikhallar. Kultur och fritid har fått i uppdrag att utreda en
eventuell höjning på tio procent av taxorna. Mattias Karlsson redovisar
förvaltningens samtliga intäkter som är kopplade till uthyrning och
besöksavgifter. Mattias Karlsson presenterar också fyra olika alternativ till
höjningar av taxor.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna och ambitionen är att fatta beslut i ärendet i augusti.
Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslut § 10. 2019-02-04.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 93

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzén informerar om arbetet med budget 2020
och verksamhetsplan 2021-2022. Arbete pågår i ledningsgruppen och
förvaltningen kommer att vara klar med ett förslag till budgetberedningen
29 maj.
Kultur- och fritidsnämnden ska behandla förslaget i augusti.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 94

Redovisning av kultur- och fritidsnämndens kärnverksamhet
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anta skrivelsen som sin egen.

Arbetsutskottets beslut

att anta skrivelsen.
Beslut skickas till:

Kommunfullmäktige, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att ge varje nämnd i uppdrag
att redogöra för vad som är kärnverksamhet och redovisa detta vid
fullmäktiges sammanträde i maj. Kommunstyrelsen beslutade 2019-0402 att förtydliga fullmäktiges uppdrag. Uppdraget innebär att respektive
nämnd ska presentera en lista över sina kärnverksamheter, med
hänvisning till lagkrav, samt vad som är icke lagstyrd verksamhet, vid
kommunfullmäktiges sammanträde i maj. Listan ska också presenteras
för kommunstyrelsen 7 maj.
Förvaltningen har sammanställt en skrivelse ”Kultur- och fritidsnämnden
i termer av reglemente och kärnverksamheter”.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens skrivelse.
Beslutsunderlag

- Förvaltningens skrivelse Kultur- och fritidsnämnden i termer av
reglemente och kärnverksamheter.
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 71. 2019-04-15.
- Kommunfullmäktiges beslut §58, 2019-03-25.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr FN105/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 13(22)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 95

Medborgarförslag om att ha kvar utomhusbassängen Dämsängen
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottets beslut

att avslå medborgarförslaget.
Beslut skickas till:
Förslagsställare, kommunfullmäktige, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-02-18 att avveckla
utomhusbassängen Dämsängen. Efter beslutet har ett medborgarförslag
om att ha kvar Dämsängen lämnats in till Tranås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-25 att överlämna
medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott bjöd in förslagsställaren till
arbetsutskottets sammanträde 2019-05-06 för att ge honom möjlighet att
utveckla sitt förslag. Förlagsställaren anser bland annat att Dämsängen är
ett kulturobjekt med stort värde och är en viktig bassäng för Tranåsbor
och besökare. Förslagsställaren anser att den har en unik plats och
kommer även fortsättningsvis ha en viktig funktion att på ett tryggt och
säkert sätt även i framtiden serva befolkningen och turister.
Några dagar efter arbetsutskottets sammanträde hölls en manifestation
vid Dämsängen i syfte att bevara bassängen. Nämndens ordförande och
anläggningschefen var på plats för att svara på frågor. I samband med
detta samlades namnunderskrifter in. Deltagarna bjöds in att lämna över
namnunderskrifterna till nämnden i samband med dagens möte.
Namnunderskrifterna överlämnades till ordförande strax före mötet.
Ytterligare en namninsamling för bevarandet av bassängen lämnades in
via mail före sammanträdet. I samband med nämndsammanträdet
lämnades ytterligare en handling in till stadshuset vilket kom nämnden
till kännedom först efter sammanträdet. Den handlingen läggs till ärendet
men kommer inte att föranleda någon särskild åtgärd.
Motivering av beslut

Nämnden diskuterar frågan med anledning av de inkomna synpunkterna
och beslutar att vidhålla tidigare beslut och avslå medborgarförslaget.
Bakgrunden är ekonomiska skäl. Bassängen är kostsam i drift samt att
bassängen med maskinrum har dålig status och har stora
renoveringsbehov. I dagsläget finns inga investeringsmedel.
Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut §67, 2019-03-25
- Medborgarförslag, ST224-19, 2019-03-14
- Kultur- och fritidsnämndens beslut § 33, 2019-02-18
Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

Avdelning B: Kultur- och fritidsnämndsärenden
§ 96

Skrivelse – förslag om amerikansk fotbollsplan
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad med vad som anförts nedan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att anse skrivelsen besvarad med vad som anförts nedan.
Beslut skickas till:
Förslagsställare, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har fått in en skrivelse från en Tranåsbo där
kommuninvånaren föreslår att kommunen bygger en amerikansk
fotbollsplan i Tranås. Förslagsställaren tycker att det skulle vara mer
praktiskt än att behöva åka till Linköping för att träna två-tre gånger i
veckan.
Förvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslagsställarens idé
om att anlägga en yta för amerikansk fotboll, men konstaterar också att
det i dagsläget inte finns någon förening i Tranås som utövar den aktuella
sporten. Förvaltningen kommer under våren/sommaren 2019 se på vilka
möjligheter som kan erbjudas inom den ekonomiska ram som
förvaltningen har. Eventuellt skulle förvaltningen kunna pröva med att
montera ett mål vid lämplig yta.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämnden besvara skrivelsen med det som förvaltningen
anfört.
Beslutsunderlag

- Skrivelse – förslag om amerikansk fotbollsbana, FN87-19
- Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-25

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr FN87/19
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 97

Ansökan om investeringsbidrag – föreningar 2019
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

bevilja aktuella investeringsbidrag på sammanlagt 132 500
kronor.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att bevilja aktuella investeringsbidrag på sammanlagt 132 500 kronor.
Beslut skickas till:
Berörda föreningar, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Föreningar i Tranås kommun kan hos kultur och fritid ansöka om
investeringsbidrag för ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt inköp
av större maskiner som används för skötsel av anläggningen. Vid
ansökningstillfället måste föreningarna lämna projektbeskrivning och
kostnadsberäkning. Ansökan ska göras innan arbetet påbörjas eller inköp
görs. Utbetalning av bidrag sker efter att arbetet slutförts. Föreningarna
ska redovisa arbetet med kvitto. Förening ska ha drog-, mobbning- och
diskrimineringspolicy för att kunna få bidrag. Årets investeringsbudget
ligger på 155 000 kronor. Förvaltningens förslag är att godkänna bidrag
för 132 500 kronor.
Följande investeringsbidrag föreslås bifallas:
Sommenbygdens Brukshundsklubb
2 000 kronor
Sommenbygdens Brukshundsklubb
11 000 kronor
SOL Tranås
10 000 kronor
Sommen Byggnadsförening UPA
2 500 kronor
Tranås Bågskytteklubb
9 000 kronor
Tranås Tennisklubb
22 500 kronor
Tranås Golfklubb
60 000 kronor
Tranås Ridklubb
15 500 kronor
Summa:
132 500 kronor
Ekonomi

Aktuella ansökningar finansieras inom befintlig budget för
investeringsbidrag.
Motivering av beslut

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens beslut.

Beslutsunderlag

- Investeringsansökningar 31 mars 2019
- Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Dnr FN139/19
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 98

Redovisning av delegationsbeslut

Dnr FN141/19

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

anse beslut fattade på delegation under perioden april 2019 som
anmälda.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att anse beslut fattade på delegation under perioden april 2019 som
anmälda.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Enligt kommunallagen 7 kap § 5 får en nämnd uppdra åt arbetsutskott
eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärende. Kultur- och fritidsnämnden har
delegerat beslutandererätten i vissa ärenden till arbetsutskottet samt
tjänstemän. Det framgår av nämndens delegationsordning. Förvaltningen
och arbetsutskottet ska kontinuerligt redovisa beslut fattade på
delegation. Det görs genom en lista som följer med som bilaga till den här
skrivelsen. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden
omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot kan nämnden
återta lämnad delegering för framtiden eller föregripa ett beslut i enskilt
ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över och fatta
beslutet.
Dagens redovisning består av beslut fattade under april månad 2019.
Beslutsunderlag

- Redovisning av delegationsbeslut – april 2019.
- Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 99

Ekonomisk rapport

Dnr FN154/19

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.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzén redogör för budgetuppföljningen efter årets
fyra första månader. Riktvärdet för perioden januari till april ligger på
33,3 procent. Förvaltningens resultat efter samma period ligger på 35
procent. En stor anledning till att resultatet ligger över är att en stor del av
föreningsbidragen betalats ut under april. Prognosen för helåret 2019
ligger på plus minus noll.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 100 Ej avslutade ärenden

Dnr FN155/19

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt stryka
ärendena Skrivelse – förslag om amerikansk fotbollsplan samt
Medborgarförslag om att ha kvar utomhusbassängen Dämsängen
i och med dagens sammanträde.

Förslag till beslut

Ordförande Kurre Carlson (L) yrkar att med godkännande lägga
rapporten till handlingarna samt stryka ärendena Skrivelse – förslag om
amerikansk fotbollsplan samt Medborgarförslag om att ha kvar
utomhusbassängen Dämsängen i och med dagens sammanträde.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Förvaltningen har sammanställt listor på inkomna ärenden som ännu inte
har avgjorts av nämnden samt beslutade ärenden som inte avslutats. Se
bilaga.

Justerares sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 101 Rapporter från kontaktpolitiker

Dnr FN156/19

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.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Nämndens vice ordförande Carina Bergman (S) informerar om sitt
deltagande vid en workshop i samband med framtagandet av en ny
avfallsplan. Från förvaltningen deltog Mattias Karlsson och Agnetha
Karlsson. Det handlade bland annat om mat, återvinning och
återhållsamhet vid nyinköp exempelvis av möbler.

Justerares sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 20(22)
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Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 102 Rapporter

Dnr FN143/19

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Följande rapporter redovisas:

a)

Rapport – uppföljning av handlingsplan utifrån det
integrationspolitiska programmet. Se bilaga.

b)

Rapport – Smålandsidrottens kommunbesök i Tranås. Se bilaga.

c)

Rapport – redovisning integrationsprojekt ABF. Se bilaga.

d)

Rapport – riksspelmansstämman. Se bilaga.

e)

Rapport – Smålandsidrotten – statligt LOK-stöd. Se bilaga.

f)

Rapport – Verksamhetsberättelse Smålands musik och teater. Se
bilaga.

g)

Rapport – Besöksstatistik Illern. Anläggningschef Mattias Karlsson
redogör för besöksmätningarna vid spåret runt Illernsjön. Under ett
år har 21 000 personer passerat mätpunkten. Snittet per månad
ligger på 1 734 personer. Flest antal besökare är under perioden
april till augusti.

Justerares sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2019-05-20

§ 103 Anmälningsärenden

Dnr FN144/19

Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:

a)

Kultur- och fritidsnämnden. 2019-04-15. Protokoll.

b)

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2019-04-01. Protokoll.

c)

Kommunstyrelsen. 2019-04-02. Svar på medborgarförslag om klocka på
stadshuset. Diarienummer: FN130-19.

d)

Kommunstyrelsen. 2019-04-02. Svar på medborgarförslag om
kyrkogårdsvandringar. Diarienummer: FN129-19.

e)

Kommunstyrelsen. 2019-04-02. Svar på medborgarförslag om belysning
Tärenäs badplats i Linderås. Diarienummer: FN131-19.

f)

Socialstyrelsen. 2019-04-11. Beslut om statsbidrag för 2019 till kommuner
och landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation.
Diarienummer FN90-19-2.

g)

Kultur- och fritidsförvaltningen och Kommunal. 2019-04-11. Protokoll förhandling MBL § 10. Diarienummer FN123-19.

h)

Kultur- och fritidsförvaltningen. 2019-03-27. Inbjudan till Konstrakan
2019. Diarienummer FN108-19.

i)

Kultur- och fritidsförvaltningen. 2019-03-12. Avtal med Electric Banana
Band. Diarienummer FN106-19.

Justerares sign
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2019-05-20

§ 104 Mötet avslutas
Ordförande Kurre Carlson (L) förklarar mötet avslutat.
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