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2012-10-16

Plats och tid

Biblioteket i Torsås tisdagen den 16 oktober 2012 kl 16.00 - 17.45

Beslutande

Maria Karlsson, C, ordförande
Kjell Mattsson, KD
Inga-Britt Karlsson, S

Övriga deltagande

Karin Seebass, enhetschef, föredragande
Hanna Grahn, sekreterare
Jonas Persson, controller § 56-57
Lena Robertsson, fritidssamordnare, § 56-58
Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera

Inga-Britt Karlsson, S

Justeringens

Bildningsförvaltningen onsdagen den 24 oktober 2012

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragraf 56-62

Hanna Grahn
Ordförande

Maria Karlsson
Justerande

Inga-Britt Karlsson, S
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsutskottet

Sammanträdesdatum

2012-10-16

Datum för anslags
Uppsättande

2012-10-25

Förvaringsplats
för protokollet

Bildningsförvaltningen i
Torsås

Underskrift

Hanna Grahn

Justerandes signaturer

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2012-11-16

TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 56 - 62
§ 56

Revidering av hyror

§ 57

Revidering av bidragsnormer

§ 58

Hyresavtal Torsås Atletklubb

§ 59

Skapande skola

§ 60

Verksamhet hösten 2012

§ 61

Information från kultur och fritid

§ 62

Studieförbunden

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

KoFu § 56/12
BIN § 118/12
KoFu § 33/12
BIN § 62/12
KoFu § 29/12
Revidering av hyror

12/BIN0055

Ärendebeskrivning
I och med den nya bollhallens uppförande finns inför år 2013 ett behov av
översyn samt revidering av taxor och avgifter vid hyra av
bildningsförvaltningens lokaler.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20:
att föreslå bildningsnämnden besluta om genomförandet av revidering av
förvaltningens samtliga taxor och avgifter för hyror inför 2013.
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02:
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att se över
förvaltningens samtliga taxor och avgifter för hyror inför 2013.
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21:
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar enligt akt förslag på
revidering av hyror av förvaltningens lokaler vilket innebär att nuvarande
befintliga hyror är oförändrade, men tillägg görs för hyrestagare från annan
kommun samt avgift för matchtid (seniorer) på 200 kronor för både A- samt
C-hall. Även hyror för träningstider i nya bollhallen, C-hallen, tillkommer enligt
samma taxa som A-hallen.
Yrkanden och proposition
Marie Jansson, KD, yrkar att presenterat förslag på hyror för 2013 följs.
Maria Karlsson, C, yrkar att hyrorna för den nya bollhallen istället höjs till 100
kronor för föreningar med motivering att hyresreduceringen i bidragsnormerna
endast sänks med 10 procent, vilket ger en hyresreducering på 20 procent,
behöver hyran höjas.
Vid av ordförande ställd proposition mellan yrkandet på att hyrorna för 2013
följs och Maria Karlsson, C, yrkande finner hon att Kultur- och fritidsutskottet
beslutat att förslag på hyror för 2013 följs.
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta
2012-05-21:
att reviderat förslag på hyror för 2013 följs.
Reservation
Maria Karlsson, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Fortsättning
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

Fortsättning KoFu § 56/12, Revidering av hyror
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26:
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör ärendet.
Yrkanden och proposition
Patrik Rejneborg, M, och Anders Palmer, M, presenterar ett gemensamt
yrkande för att kunna säkerställa att korrekta jämförelser av föreningsbidragen.
Patrik Rejneborg, M, och Anders Palmer, M, yrkar att förslaget på nya hyror
återremitteras och nivåerna sätts så att de stämmer med verkligheten, samt att
hyrorna ska sättas korrekt liksom hyressubventionerna. Hyrorna och
hyressubventionerna ska således spegla de faktiska kostnaderna och bidragen.
Se bilaga 1.
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat
enligt yrkandet.
Bildningsnämnden beslutar:
att återremittera ärendet till Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, för
vidare behandling enligt yrkande.
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-10-16:
Jonas Persson, controller, och Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid,
presenterar enligt akt förslag på hyror för bildningsförvaltningens lokaler efter
yrkande från Patrik Rejneborg, M, och Anders Palmer, M.
Förslaget innebär att hyrorna är oförändrade och att A- samt C-hall har samma
hyra. Nytt i förslaget är hyror för annan kommun samt hyra för endast bastu.
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:
att föra ärendet vidare till bildningsnämndens sammanträde i november för
beslut,
att bjuda in Jonas Persson, controller, till bildningsnämndens sammanträde i
november samt
att bjuda in idrottsföreningarna till Torsås bibliotek för information och dialog
kring revidering av hyror den 23 oktober kl 17.30.
------Sändlista:
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid
Jonas Persson, controller

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

KoFu § 57/12
BIN § 119/12
KoFu § 34/12
BIN § 63/12
KoFu § 30/12
Revidering av bidragsnormer

12/BIN0099

Ärendebeskrivning
Revidering av bildningsförvaltningens bidragsnormer behöver genomföras.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20:
att föreslå bildningsnämnden revidera förvaltningens bidragsnormer.
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02:
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att se över
förvaltningens bidragsnormer.
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-05-21:
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar kring
bidragsnormerna.
Yrkanden och proposition
Marie Jansson, KD, yrkar att hyresreduceringen sänks ner till 20 procent.
Maria Karlsson, C, yrkar att hyresreduceringen sänks ner till 10 procent.
Vid av ordförande ställd proposition mellan yrkandet på att hyresreduceringen
sänks ner till 20 procent och Maria Karlssons, yrkande finner hon att Kulturoch fritidsutskottet beslutat föreslå att hyresreduceringen sänks ner till 20
procent.
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta
2012-05-21:
att fastställa revidering av bidragsnormer med en sänkning av
hyresreduceringen ner till 20 procent med motivering att det ej blir någon
hyreshöjning för kommunens idrottshallar.
Reservation
Maria Karlsson, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Fortsättning

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

Fortsättning KoFu § 57/12, Revidering av bidragsnormer
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26:
att återremittera ärendet till Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, för
vidare behandling med hänvisning till yrkande från Patrik Rejneborg, M,
och Anders Palmer, M, 2012-06-26 § 118.
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-10-16:
Jonas Persson, controller, och Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid,
redogör för arbetet med att ta fram ett rättvist system för beräkning samt
fördelning av föreningsbidragen enligt yrkande från Patrik Rejneborg, M, och
Anders Palmer, M. Det beslutsunderlag som tagits fram för att tydliggöra
kostnader och bidrag presenteras enligt akt.
Beslutsunderlag redogör för följande:
Blad 1 Föreningsbidrag som utbetalas 2012 (nuläge)
Blad 2 Kommunens verkliga kostnad för föreningar 2012 (nuläge)
Blad 3 Förslag till föreningsbidrag som utbetalas 2013
Blad 4 Kommunens verkliga kostnader för föreningarna utifrån
förslaget till föreningsbidrag 2013
I presenterat förslag till föreningsbidrag för 2013 är tidigare subventionering
för de föreningar som ej kan erhålla hyresbidrag för klubbhus borttaget. För att
föreningen ska vara berättigad till föreningsbidrag måste de hålla ledarledda
sammankomster.
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:
att föra ärendet vidare till bildningsnämndens sammanträde i november för
beslut,
att bjuda in Jonas Persson, controller, till bildningsnämndens sammanträde i
november samt
att bjuda in idrottsföreningarna till Torsås bibliotek för information och dialog
kring revidering av föreningsbidrag den 23 oktober kl 17.30.
------Sändlista:
Jonas Persson, controller
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

KoFu § 58/12
BIN § 142/12
KoFu § 22/12
Hyresavtal Torsås Atletklubb

12/BIN0048

Ärendebeskrivning
Torsås Atletklubb kommer i och med den nya bollhallens uppförande få både
större och uppfräschad lokal vilket kan påverka deras hyra.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20:
att Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, får i uppdrag att informera
Torsås Atletklubb om att hyresavtalet kommer att omförhandlas samt att ny
hyra kommer att gälla från och med 1 januari 2013.
Bildningsnämndens behandling 2012-09-17:
Enligt akt redovisas bildningsförvaltningens verkliga kostnader för
styrketräningslokalen i sporthallen, nuvarande ekonomi kring
styrketräningslokalen samt två olika förslag till ny hyra för Torsås Atletklubb.
Bildningsnämnden beslutar:
att säga upp avtalet för omförhandling av hyra i samband med revidering av
förvaltningens övriga taxor och avgifter vid hyra av bildningsförvaltningens
lokaler.
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-10-16:
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att Torsås
Atletklubb idag har en hyra på 5000 kronor per år. Klubben kan inte ansöka
om föreningsbidrag då de inte har ledarledda sammankomster.
Med anledning av renovering samt utökning av lokalyta presenteras förslag på
att höja Torsås Atletklubbs hyra till 24 000 kronor per år samt att kommunens
förvaltningar kan nyttja lokalen gratis, dock ej anställdas träning på ickearbetstid.
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:
att presentera nytt förslag till hyresavtal vid bildningsnämndens sammanträde i
november samt
att fastställa ny hyreskostnad för Torsås Atletklubb till 24 000 kronor per år.
------Sändlista:
Jonas Persson, controller
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid
Torsås Atletklubb

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

KoFu § 59/12
Skapande skola
Ärendebeskrivning
Skapande skola är ett statligt stöd avsedd att stärka samverkan mellan skola och
det professionella kulturlivet.
Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt
integreras i årskurs 1-9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans
kulturuppdrag enligt gällande läroplan samt att öka den professionella
kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla
uttrycksformer och möjlighet till eget skapande ökar.
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-10-16:
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för planerad
verksamhet för Skapande skola läsåret 2012-2013 enligt akt och informerar att
nästa ansökan för Skapande skola läsåret 2013/2014 ska vara inne 6 februari
2013.
Teatern ”Riddaren av de verkliga verkligheterna” kommer mellan den 22-23
oktober att visas för åk 1-4. I samband med teatern kommer en
teaterworkshop att arrangeras genom att åk 3 och 4 kommer att få träffa en
dramapedagog.
Årskurs 1 kommer att ha bokstavsverkstad med Magnus Lönn.
Årskurs 3 kommer att ha poesiverkstad med Ann-Mari Olsson och Magnus
Lönn samt göra en tidsresa till stenåldern.
Årskurs 4 kommer i samband med kulturmiljöpedagogik att beröra ämnena
mångfald, migration och jämställdhet samt besöka Kulturmagasinet för
skapande verksamhet.
Årskurs 5 har den 26 september haft besök av författaren Thomas Halling
samt ska under vårterminen göra en tidsresa till medeltiden.
Årskurs 6 ska dansa, se teater samt åka till Marinmuseet i Karlskrona.
Årskurs 7 kommer att ta emot ett författarbesök samt arbeta med konstnärlig
gestaltning.
Årskurs 8 kommer tillsammans med Jan Olsson att beröra grafisk formgivning
samt inom kulturmiljöpedagogiken behandla ”Det onda och det goda-då och
nu”.
Årskurs 9 kommer se teaterföreställningen Wasteland, testa på dans samt
medverka i en låtskrivarworkshop.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

Fortsättning
Fortsättning KoFu § 59/12, Skapande skola
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta:
att lägga informationen till handlingarna.
------Sändlista:
Lisbeth Kromnow, rektor
Lotta Elmbro, rektor

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

KoFu § 60/12
Verksamhet hösten 2012
Ärendebeskrivning
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar enligt akt plan över
verksamhetens kommande aktiviteter hösten 2012.
Vuxna
26 oktober

Torsås Marknad – Bibblan säljer böcker

Vecka 44

Film i Glasriket

7 november

Släktforskarhjälp

8 november

Slöjdkafé – ”Blommor av plåtburkar, kapsyler och
annan plåt”

10 november

Arkivens Dag, tema framtiden

12 november

Slöjdkafé ”Virka mormorsrutor på olika sätt” med Pia
Lindén

21 november

Författarbesök med Anna Benson

2 december

Adventsöppet med Sigrid Oldenburg

Datum ej fastställt

Besök av Konsumentrådgivare ”Konsument Södra
Småland”

Barn
20 oktober

Familjedag – Alfons

Vecka 44

Film i Glasriket

31 oktober

Esbjörn Jorsäter - tecknarverkstad hur man tecknar
nyckelmomenten i en film

10 november

Musikföreställning Dunsö Kapell ”Jag känner mig blå”

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta
2012-10-16:
att lägga informationen till handlingarna.
----Sändlista:
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

KoFu § 61/12
Information från kultur och fritid
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar
att utbetalning av kvarvarande föreningsbidrag enligt bildningsnämndens beslut
2012-09-17 § 159-160 kommer att göras till Torsås OK på 5 220 kronor och
till Torsås Ryttare på 12 180 kronor.
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta
2012-10-16:
att lägga informationen till handlingarna.
----Sändlista:
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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TORSÅS KOMMUN
Kultur- och fritidsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-10-16

KoFu § 62/12
Studieförbunden
Ärendebeskrivning
Studieförbunden vill besöka kultur- och fritidsutskottet för att berätta om sina
verksamheter.
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-10-16:
att Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, återkommer med lämpligt
datum för information under år 2013.
----Sändlista:
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Sid 12 av 12

