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Carl-Johan Larsson, sekreterare
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2018-02-26

KOMMUN

Wigenshuset
Före sammanträdet berättar Wigensgruppens Linus Quist om bolaget och Wigensfastigheten.
Wigensgruppen ägs av fyra personer med Tranåskoppling. Det är Linus Quist, Magnus
Segerson, Sören Törnqvist och Lasse Karlsson. Bolaget bildades våren 2017 och äger i dag
förutom Wigenshuset bland annat cirka 100 lägenheter. Deras ambition är att växa
ytterligare. Linus Quist berättar att Wigenshuset, huvudbyggnaden är från 1954, är ett
utvecklingsprojekt. Bolaget vill ha långsiktiga hyresgäster. I dagsläget hyr bland annat
kommunen två våningar till skolverksamhet. Flera föreningar har visat intresse för en del av
lokalerna. Kultur- och fritidsnämndens ledamöter visas även runt i lokalerna.

§

22

Mötet öppnas

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

Utdragsbestyrkande

J usterares sign

/~

m
.
.

I

TRANÅS
KOMMUN

§

23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5(23)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-02-26

Val av justerare samt tidpunkt för justering

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
utse Erling Andersson (SD), att jämte ordförande justera protokollet.
justeringen sker den 1 mars klockan 10.00 på kultur- och fritidskontoret.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2 018 - 0 2-2 6

Fastställande av föredragningslista
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

J usterares sign

fastställa utsänd föredragningslista.

Utdragsbestyrka nde

Sida 6(23 )

m

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

.

'

Sida 7(2 3)

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2018-02-26

KOMMUN

Information
§

25

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 redogör för läget inför kommande
bokslutsberedning.
Eva Hanzen informerar också om styrgruppen för Din chans, före detta
Ung chans. Styrgruppen består bland annat av representanter från
samtliga förvaltningar samt Arbetsförmedlingen, Tranås United och HRavdelningen. Gruppen arbetar bland annat med integration och att
minska utanförskapet. Nytt är att kommunens folkhälsosamordnare
kommer att vara sammankallande för gruppen samt att kultur- och
fritidsnämndens nämndsekreterare kommer att vara sekreterare.
Eva Hanzen redogör även för det senaste mötet med reservatskommitten
för Illernreservatet. Mötet handlade till största delen om
skogsavverkningen i reservatet. Kommitten beslutade ta fram en
långsiktig plan för skogsskötseln i området samt en handlingsplan som
ska gälla vid avverkning i reservatet.
Bibliotekschef Peter Åkesson berättar att biblioteket rekryterat en ny
vikarie.
Bibliotekschefen informerar också om Kulturrådets satsning på bibliotek i
landet. Biblioteken kan söka pengar för projekt som ska ge långsiktiga
effekter och vända sig till prioriterade grupper.
Kultur och ungdomssekreterare Claes Sjökvist redogör för vad som är
aktuellt på kultur- och ungdomssidan. Bernt Dahlgren hade vernissage för
sin utställning på Eriksbergs museum 24 februari. Fredagen 2 mars blir
det konstfrossa i Tranås då en ny utställning i stadshuset har vernissage.
Det är Filippa Barkman som ställer ut sina verk. Utställningen på
Eriksbergs museum kommer att ha kvällsöppet och samma kväll är det
vernissage för Lennart Gustavssons utställning hos Tranåsbygdens
konstförening.
Claes Sjökvist informerar också om att rekrytering av fri tidspersonal till
Epic pågår.
Anläggningschef Mattias Karlsson berättar att ett möte med Hallgruppen
ägt rum. Hallgruppen föreslår tak över bandyplan och en tredje isyta på
Bredstorp.
Mattias Karlsson informerar också om läget för konstgräset på Bredstorp,
den planerade graffittiväggen i Ängaryd, snökanonen som just nu står på
Bredstorp samt arbetet med att ta fram checklistor och rutiner.
Justerares sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

TRANÅS

2018-02-26

KOMMUN

§

26

Dnr FN31/18

Lägesrapport om Arena Tranås

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.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Förvaltningschef Eva Hanzen lämnar en lägesrapport angående arbetet
med Arena Tranås. En arbetsgrupp har sammanställt svar på de frågor
som kom in efter att ärendet varit på remiss hos partigrupperna. Inom
kort väntar möte styrgruppen.
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Kultur- och fritidsnämnden

Information om firande i samband med Valborgsmässoafton och
Sveriges nationaldag

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.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Kultur- och ungdomssekreterare Claes Sjökvist informerar om kommande
firande i samband med Valborgsmässoafton. Förutom traditionsenlig
Valborgsbrasa fortsätter samarbetet med Tranås AIF Hockey.
Tranåsmålarna kommer ha vårsalong i stadshuset, Epic bokar artist till
stadshusscenen. Det blir framträdande av Tranås manskör och
musikkåren. Fridhems ridklubb ordnar ponnyridning. Det kommer också
att bli ett vårtal.
På nationaldagen kommer kultur och fritids fyra priser att delas ut av
kultur- och fritidsnämndens ordförande. I år planeras även en
föreningsmässa att hållas i samband med firandet. Det blir också
traditionsenligt högtidstal.
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Dnr FN18/18

Ekonomisk rapport 2017

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.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritid sförvaltningen, diariet

Bakgrund

Nämnden går tillsammans med förvaltningschef och enhetschefer igenom
den ekonomiska rapporten för 2017.
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Dnr FN19/18

Verksamhetsberättelse 2017

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.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet

Bakgrund

Utöver den kommungemensamma verksamhetsberättelsen brukar kultur
och fritid ta fram en egen årsredovisning. Förvaltningschef Eva Hanzen
informerar att verksamhetsberättelsen för 2017 kommer att vara klar till
nästa nämndmöte.
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Sida 12(23)

Revisionsrapport - grundläggande granskning
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna

Förvaltningens förslag till beslut

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslut skickas till:
Kultur- och fritidsförva ltningen, diariet

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Granskningen ska ge
underlag för att bedöma styrelsen och nämndernas styrning, uppföljning
och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt
måluppfyllelse. Granskningen har bland annat genomförts genom
intervju med presidium och förvaltningsledning samt av en genomgång av
den dokumentation som finns . Granskningen har utförts av certifierad
kommunal revisor. Kommunens revisorer har deltagit i träffar med
presidiet.
Kommunrevisorerna har överlämnat rapporten till kultur- och
fritidsnämnden för kännedom.
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Kultur- och fritidsnämnden

Dnr FN20/18

Statistik Tranås stadsbibliotek 2017
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.
Förvaltningens förslag till beslut

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

Bakgrund

Varje år sammanställs statistik från Tranås stadsbibliotek gällande antal
utlån, besöksstatistik, besökare på hemsida och antal program.
Årets statistik för Tranås stadsbibliotek visar att antalet utlån för barn och
unga ökar och att andelen utlån för denna grupp blir större. Antalet utlån
totalt minskar med någon procent. Antalet besökare på hemsidan ökar
och något fler besökare kommer också till biblioteket. Något fler besöker
också biblioteket och antalet programpunkter för i år var något fler än
2016. Beståndet minskar något och följer Medieplanen för Tranås
stadsbibliotek.
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Nomineringar till 2018 års stipendier och priser

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.
Förvaltningens förslag till beslut

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslut s kickas till:
Diariet

Bakgrund

Nomineringar och/eller ansökningar av kulturpris, ungdomsstipendium,
årets ledare och årets förening kan lämnas in när som helst under året
men skall skriftligen vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast
den 31 mars. Nominering måste innehålla motivering för att vara giltig.
Kultur- och fritidsnämnden har antagit föreslagen process för
framtagning av pristagare.
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Information om gällande styrkort inom kultur- och
fritidsförvaltningen

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.
Förvaltningens förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.
Beslut skickas till:
Diariet

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande styrkort som
sammanfattar samtliga enheters/avdelningars arbete. (se bilaga) Varje
enhet/avdelning har upprättat ett styrkort som bearbetas, antas och
processas i verksamheterna. (se bilagor) Ytterligare två styrkort kommer
att tas fram under 2018 gällande 1. Ledning och administration och 2.
Folkhälsa och integration. Kultur- och fritidsnämndens styrkort och
styrtal för 2018 bör diskuteras under nämndsammanträdet i mars.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2018-02-26

TRANÅS
KOMMUN

Avdelning A: kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeärenden
§

34

Medborgarförslag om skateboardramper

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

vidarebefordra förslaget till Tranåsbostäder.

att

meddela fullmäktige att ärendet är överlämnat till
Tranås bostäder.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kulturoch fritidsnämnden besluta

att vidarebefordra förslaget till Tranås bostäder.
att meddela fullmäktige att ärendet är överlämnat till Tranåsbostäder.
Förvaltningens förslag till beslut

att vidarebefordra förslaget till Tranåsbostäder.
Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen, diariet.

Bakgrund

Elever i årskurs 7 vid Junkaremålsskolan föreslår att skateboardramper
ställs upp på skolgårdens grusplan och eftersom Tranåsbostäder ansvarar
för utemiljöerna vid skolorna, i dialog med barn- och
utbildningsförvaltningen, föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att
förslaget överlämnas till Tranåsbostäder.
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Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
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§
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Samråd - detaljplan för Granelund skola

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

inte ha något att erinra mot planen.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kulturoch fritidsnämnden besluta

att godkänna förslaget
Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna förslaget.
Beslut skickas till:
Bygg- och miljönämnden, diariet

Bakgrund

Tranås kommun har antagit ett tillväxtmål att nå 20 ooo invånare 2025.
Detta föranleder att fler bostadsområde, förskolor och grundskolor
behövs, samt fler ytor och lokaler för friluftsliv, rekreation och fysisk
aktivitet för hela befolkningen. Förslaget pekar ut hur ett grönt
naturområde väster om planen ska bevaras och i och med planen även
befästas. Läget endast 2 kilometer norr om stadskärnan med kuperad
terräng kommer att kunna erbjuda både kommunal service, natur- och
kulturupplevelser. En eventuell arkeologisk undersökning kan bli aktuell
eftersom sannolikt flera gravar antyds i terrängen och detta område har
avgränsats i planen. Förslaget är flexibelt utformat. I
samrådshandlingarna anges sociala konsekvenser i termer av att
upptagningsområdet både till skola och så småningom förskola är från
flera olika bostadsområden i närheten varför planen på ett tydligt sätt
främjar social inkludering.
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Kultur- och fritidsnämnden

Dnr FN32/18

Begäran om investeringsmedel Stadsvisionen

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen att avsätta 400 ooo kronor under 2018
för en gestaltning utmed Storgatan i Tranås.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå kulturoch fritidsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att avsätta 400 ooo kronor under
en gestaltning utmed Storgatan i Tranås.

2018

för

Förvaltningens förslag till beslut

att kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avsätta 400
ooo kronor under 2018 för en gestaltning utmed Storgatan i Tranås.
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen, diariet

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Tranås kommun beslutade år 2010 att anta
Stadsvisionen, ett beslut som ringar in ett antal satsningar för perioden
2010-2040. Gestaltning av Storgatan är en av dessa där
Kulturavdelningen, Kultur och fritidsförvaltningen, har ansvaret att över
tid ta fram förslag på innehåll att fylla stadsrummet med. Exempel kan
vara utsmyckningar, aktivitetsytor, mötesplatser med mera.
Kulturavdelningen har under hösten 2017 uppdragit till Tranåsbördige
Göran T Karlsson att ta fram en skalenlig modell som levererades i slutet
av 2017. Under arbetets gång har kommunicering med gatuavdelning och
Tranås Energi skett. Temat, den röda tråden, i gestaltningen av Storgatan
är vatten, vilket också finns med i Görans uppdrag samtidigt som
förvaltningen vill ha med tanken mötesplats som en viktig ingrediens.
Konsten blir här en naturlig del av den offentliga miljön i Tranås
samtidigt som den måste få sticka ut.
Ekonomi

Avropas utifrån tidigare beslut kring Stadsvisionen, Gestaltning av
Storgatan.
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Avdelning B: Kultur- och fritidsnämndsärenden
§
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Dnr FN51/18

Ej avslutade ärenden

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga rapporten till handlingarna samt att
ärendena Medborgarförslag om skateboardramper diarienummer
FN4-18 stryks från listan i och med dagens sammanträde samt att
Övriga frågor - Hättescenen, Övriga frågor- fyrverkerier på
nyårsafton samt Övriga frågor - Djupkartor stryks eftersom de
besvarades vid nämndens januarimöte.

Förslag till beslut

Ordförande Kurre Carlson (L) yrkar att med godkännande lägga
rapporten till handlingarna samt att ärendena Medborgarförslag om
skateboardramper diarienummer FN4-18 stryks från listan i och med
dagens sammanträde samt att Övriga frågor - Hättescenen, Övriga
frågor- fyrverkerier på nyårsafton samt Övriga frågor - Djupkartor stryks
eftersom de besvarades vid nämndens januarimöte.

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 FN52/18

Rapporter från kontaktpolitiker

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beslut skickas till:
kultur- och f1itidsförva ltningen, diariet

Bakgrund

Bengt E Carlsson (S) redogör muntligt för nätverksdagen om
digitalisering, digital delaktighet och demokrati. Bengt E Carlsson och
bibliotekschefen Peter Åkesson deltog under dagen som ägde rum på
Motala bibliotek. Arrangörer var Linköpings universitet, Regionbibliotek
Östergötland och Motala bibliotek. Bengt E Carlsson ska återkomma med
den skriftliga information som skickats ut efter nätverksdagen.
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Rapporter

Dnr FN34/18

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

med godkännande lägga informationen till handlingarna.

Följande rapporter redovisas:

a) Rapport - Hublet. Se bilaga.
b) Rapport - redovisning Integrationsdata. Se bilaga.
c) Rapport - redovisning Språkundervisning, arbetsmarknad. Se
bilaga.
d) Rapport - redovisning Språkundervisning. Se bilaga.
e) Rapport - redovisning Tranås Södra. Se bilaga.
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Dnr FN35/18

Anmälningsärenden
Anmäldes och lades till handlingarna:
a) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott protokoll 2018-02-05 .

b) Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-01- 29.
c) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.

FN25-1 8. 2018-02-05.

Samråd - detaljplan Holavedsgymnasiet.

d) Samarbetsavtal mellan Tranås kommun, genom kultur- och
fritidsnämnden, och föreningen Tranås bouleklubb om anläggande, drift
och skötsel av boulehall och utomhusbanor på Bredstorp. Diarienummer
FN15-18.
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Mötet avslutas

Ordförande Kurre Carlson (L) förklarar mötet avslutat.
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