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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 39 – 42 

 
        
§ 39 Motion – Uppföra ramper för skateboard 

 
§ 40 Offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun 

 
§ 41 Information från kultur- och fritid 

 
§ 42 Hyreskontrakt Torsås bibliotek 
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KoFu § 39/14   14/BIN0100 
KoFu § 35/14     
Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
Ärendebeskrivning 
Motion från Moderaterna i Torsås har inkommit till kommunfullmäktige med 
anledning av att Torsås kommun som skall vara en kommun i samhällets 
framkant och attraktiv för alla saknar en plats där kommunens ungdomar som 
ägnar sin fritid åt skatebord kan utöva sitt intresse på. 
 
Moderaterna anser att kommunen hittills har investerat i ungdomar som är 
involverade i organiserade sporter och förening, men att Bildningsnämnden 
inte tänkt på många av de barn och ungdomar som inte är organiserade i dessa 
föreningar och menar därför att skateboard, som har blivit något av en 
folkrörelse, inte har något ställe att utöva sitt intresse på. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09 § 67 att överlämna motion – 
Uppföra ramper för skateboard till bildningsnämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-09-09: 
Bildningsförvaltningen har med anledning av semestrar och sommaruppehåll i 
bildningsnämndens sammanträden hos kommunstyrelsen begärt om att få 
tidsfristen för erhållet uppdrag förlängt till 2014-12-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 178 att godkänna tidsfristen fram till 
och med 2014-12-31. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande på motionen. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-10-21: 
I ett yttrande från Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, beskrivs 
Karlskrona kommuns nyanlagda skateanläggning placerad i handelshamnen i 
Karlkrona. Ytan för anläggningen är cirka 18 x 38 meter och inom detta 
område finns åtta ramper. Ungdomarna i Karlskrona skateboardförening har 
själva bestämt vilka ramper de vill ha och hur dessa skall vara placerade. 
 
Budgeten för anläggningen är 800 tkr och i denna inkluderas asfaltsbeläggning, 
viss belysning, ett staket på en kortsida och ramper i betong. Ramperna är i 
betong för att de skall vara flyttbara om så behövs. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 39/14, Motion – Uppföra ramper för 
skateboard 
 
Bildningsförvaltningens förslag till beslut: 
 

1. Ta med skateboardanläggning i budgetarbete för 2015 och avsätta en 
rimlig budget, 

2. Undersöka intresset bland ungdomarna i kommunen, 
3. Hitta en lämplig plats för en anläggning, 
4. Ge ungdomarna i uppdrag att själva få skissa på anläggningens 

utformning. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att till bildningsnämndens möte i 

november komplettera utredningen med resultat från intresseförfrågan hos 
ungdomar enligt punkt två i bildningsförvaltningens förslag till beslut samt 

 
att delge samtliga partier yttrandet för att informera dem kring kostnader och 

deltagande med tanke på budgetprocessen och pågående arbete med budget 
2015. 

------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 40/13   
Offentlig utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun 
         
Ärendebeskrivning 
I samband med att ärendet gällande offentlig konst i Kalmar län – policy och 
riktlinjer kom frågan upp gällande offentlig utsmyckning på nybyggnationer 
inom Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-09-30 § 213 att ställa sig positiv till offentlig 
utsmyckning på nybyggnationer inom Torsås kommun samt att inhämta 
synpunkter samt förslag på investeringskostnadens storlek från 
bildningsnämnden. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-10-21: 
Remissen Offentlig konst i Kalmar län är nu antagen och i denna framkommer 
att i samband med upphandling av byggnadsentreprenad bör medel enligt 1 % 
-regeln avsättas vid ny- eller ombyggnation. Pengarna bör komma från den 
förvaltning som ansvarar för att tillämpa 1 % -regeln vid gestaltande eller 
byggnadsanknuten konst. 
 

Kultur- och fritidsutskottet förslår bildningsnämnden besluta: 
 
föreslå kommunstyrelsen 
 
att 1 % -regeln bör användas vid offentlig utsmyckning på nybyggnationer 

inom Torsås kommun. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 41/14     
Information från kultur- och fritid 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar  
 
att slöjdmässan, som i år utvecklats från slöjdmässa till kultur- och slöjdmässa, 
kommer att äga rum 29-30 november och innehålla både slöjd, litteratur samt 
konst samt 
 
att kultur- och fritidsutskottet nästa möte flyttas från den 18 november till den 
20 november. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-10-21: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 42/14     
Hyreskontrakt Torsås biblioteket 
 
Ärendebeskrivning 
Hyreskontraktet för bibliotekets lokal har en kontraktstid från 2012-01-01 till 
och med 2016-12-31. 
Uppsägning av kontrakt skall ske skriftligen minst 24 månader före den 
avtalade hyrestidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlänges kontraktet 
med 24 månader för varje gång. 

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att säga upp Torsås biblioteks hyreskontrakt för omförhandling. 
------- 
Sändlista: 
 
 

 


