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Ej avslutade ärenden år 2021 – kultur- och fritidsnämnden 
Dnr Ärende                            Lägesrapportering 
Inkomna skrivelser/uppdrag – ej beslutade 
 

KFN 2020-252  Medborgarförslag om belysning vid skateparken 
   i Ekmarkspark   Utreds 
 

KFN 2021-148  Hembygdsföreningen ansöker om stöd   Utreds 
 

KFN 2021-165  Tranås närradio ansöker om stöd   Beslut 
 

KFN 2021-167  Uppmärksamma firandet av 100 år med allmän rösträtt  Inkommit 
 

KFN 2021-204 Skrivelse från Tranås konstråd om Snurrgubben   Besvarad 
 

KFN 2021-205  Skrivelse från Tranås konstråd om gamla Televerket/Telegrafen 
     Besvarad 
 

KFN 2021-213 Skrivelse från Tranås simsällskap om crawlkurs   Inkommit 

 
Beslutade ärenden – ej avslutade 
 
2019 
Kufn § 173 Uppdrag till förvaltningen att uppta förhandlingar    Pågår 
 med föreningar med avtal. 
 

2020 
Kufnau § 288 Ta fram förslag till kultur- och fritidspolitisk utvecklingsprogram  Pågår 
 

Kufn § 125  Fortsätta arbetet med ungdomars inflytande   Pågår 
 Kufnau § 218 (2018)Uppdrag att gå vidare med  
 ungdomspanel under 2019 
 
Kufn § 159  ge förvaltningen i uppdrag att utreda    Pågår 
 möjligheten att hyra ut hela  
 tennis- och badmintonhallen till föreningar  
 i syfte att öka beläggningen i hela hallen. 
 och 
 ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta  
 ha kontakt med boulealliansen för att  
 bistå föreningen att lösa lokalfrågan. 
 

2021 
Kufnau § 101 Översyn fördelning föreningsbidrag – principer   Pågår 

 Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att  
 analysera anläggnings- och investeringsbidraget   
 
Kufnau § 125 Översyn regler för stipendier och priser samt belopp   Pågår 
 

Kufn § 99 Lyfta frågan om toaletter i samverkan med samhällsbygg  Pågår 
 

Kufnau § 141 Ungdomars inflytande – ordna programpunkt under vecka 45  Pågår 
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Kufnau § 154 Idrottspolitiskt program   Pågår 
 

Kufn §133 Angående ny simhall  ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan   Pågår
 med Tranåsbostäder AB ett förslag på ny simhall i Tranås kommun 

ge förvaltningen i uppdrag att återrapportera till nämnden under första halvåret 2022 
hur arbetet fortgår 

kultur- och fritidsnämnden efter förvaltningens återrapportering tar in synpunkter 
från samtliga förvaltningen 
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