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§9
Dnr 13.2013-800
Information av Studieförbundens samarbetsorganisation och SISU
Idrottsutbildarna.
Föredragen handling
a) Skrivelse från Studieförbundens samarbetsorganisation
Redogörelse
Till dagens sammanträde har Studieförbundens samarbetsorganisation
och SISU Idrottsutbildarna inbjudits. Representanter från studieförbunden
Bilda, Vuxenskolan, NBV, ABF, Studiefrämjandet samt SISU deltog med
information om sin verksamhet i Sävsjö kommun.
Ordförande tackar för informationen och den påföljande diskussionen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Dnr 4.2013-801
Förvaltningsinformation
Föredragna handlingar
1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och Länsstyrelsen angående
samråd om bergtäkt vid Höglandsleden vid Sjöberg.
2. Angående uthyrning av fritidsanläggningar för ev. Riksläger för
frisksportarna 2014.
3. Kretsmöte den 5 mars för fiskevårdsområdesföreningarna i Sävsjö
kommun.
4. Lokalt aktivitetsstöd hösten 2012 års verksamhet.Dnr 15.2013-805
5. Information om föreningsledarutbildning den 21 mars i Sävsjö.
Dnr 14.2013-810
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga information till handlingarna.
----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Dnr 8.2013-287
LF 369 Sävsjö Välgång av IOGT-NTO – ansökan om bidrag till
tillbyggnad av lokal.
Föredragna handlingar
a) Olika skrivelser från Sävsjö IOGT-NTO.
Redogörelse
Lokalföreningen 369 Sävsjö Välgång av IOGT-NTO har på nytt inkommit
med en skrivelse till Sävsjö kommun där föreningen ansöker om bidrag
för en om- och tillbyggnad av IOGT-lokalen i Sävsjö.
Totalt beräknar föreningen investeringskostnaden för projektet till
3.000.000 kronor.
För att finansiera projektet söker föreningen om stöd från Boverket med
50% av kostnaden och totalt 1.500.000 kronor.
För att Boverket ska stödja projektet förutsätter det att kommunen lämnar
ekonomiskt eller likvärdigt bidrag som motsvarar minst 30% av det
bidragsunderlag som berättigar till det statliga bidraget. Från Sävsjö
kommun ansöker föreningen om 900.000 kronor i bidrag.
Föreningen svarar själva för resterande kostnader till investeringen.
Utöver denna investering kommer föreningen att ansöka om bidrag från
Boverket för handikappanpassning av köket med 200.000 kronor.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att bevilja Sävsjö Välgång av IOGT-NTO bidrag med 30% av det
bidragsunderlag som berättigar till stöd från Boverket, dock högst
160.000 kronor.

Ledamoten Harald Petersson reserverar sig mot beslutet.
---Delges:
Kommunstyrelsen
Sävsjö IOGT-NTO

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Dnr 12.2013-800
Angående kultur- och fritidsnämndens Framtidsplan.
Föredragna handlingar
a) Förslag till framtidsplan för kultur- och fritidsnämnden.
b) Förslag till maskinfunktionen på Familjebadet.
Redogörelse
Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 följande, ”Framtidsplaner
– strukturplaner för att nydana och förändra verksamheternas
anläggningar och lokaler men också organisation och arbetssätt, för att
bättre och kostnadseffektivare kunna möta såväl dagens som
morgondagens behov.” Varje nämnd och helägt kommunalt bolag ska
utreda frågan. Väljer nämnden att lämna förslag ska detta vara inlämnat
till ekonomiavdelningen senast den 15 mars 2013.
Förslag föreligger till framtidsplan för kultur- och fritidsnämnden samt
förslag till förändring av maskinistfunktionen på Familjebadet.
Förslaget till framtidsplan har utarbetats i samråd med nämndens
ordförande och presenterats och diskuterats vid beredningsmöte där
nämndens ordförande och 2:e vice ordförande deltog.
Nämndens ordförande och kultur- och fritidschefen har presenterat
förslaget till framtidsplan och förslaget till maskinistfunktionen för
kommunalråd, kommunchef, ekonomichef samt controller vid
ekonomikontoret.
Den 6 mars inbjöds kultur- och fritidsförvaltningens personal till
information om förslaget till framtidsplan och förslaget till förändring av
maskinistfunktionen på Familjebadet. Den 13 mars kallades
fackförbunden Kommunal, Vison och DIK till MBL- information gällande
förslagen.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tillstyrka förslaget till Framtidsplan för kultur- och fritidsnämnden,
att tillstyrka förslaget till maskinistfunktionen på Familjebadet, samt
att överlämna förslagen till kommunstyrelsen.
Delges:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

----

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sävsjö kommun

Sida

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2013-03-14

§ 13
Dnr 19.2013-805
Svenska Kyrkan med ansökan om arrangemangsbidrag.
Föredragen handling
a) Ansökan om bidrag till arrangemang.
Redogörelse
Från Svenska Kyrkan, Stockaryds församling har inkommit en ansökan
om bidrag till Stockarydsfestivalen den 25 maj 2013.
Musikarrangemanget sker tillsammans med Stockaryds Frikyrka.
Kostnaden för arrangemanget beräknas till 26.000 kronor. Bidrag från
kommunen söks med 6.000 kronor.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Svenska Kyrkan, Stockaryds församling bidrag med 3.000
kronor för Stockarydsfestivalen den 25 maj 2013, samt
att vid marknadsföreningen inför arrangemanget ska framgå att
ekonomiskt bidrag erhållits från Sävsjö Kultur och Fritid.
Delges:
Svenska Kyrkan,
Stockaryds församling

Justerande sign

----

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Dnr 6.2013-831
Ekonomisk rapport och bokslut 2012
Handling
a) Ekonomisk rapport per 28/2 2013 samt bokslutet för 2012.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med godkännande lägga den ekonomiska rapporten och bokslutet till
handlingarna.
----

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Dnr 7.2013-802
Delgivningar
Handlingar
a) Sammanställning delgivningar.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
----
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