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Plats och tid Biblioteket i Torsås tisdagen den 21 januari 2014 kl 16.00 – 17.10 
     
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Kjell Mattsson, KD 

Roger Isberg, S 
  

 
       
   
Övriga deltagande Karin Seebass, enhetschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

 
 

       
Utses att justera Roger Isberg, S 

 

       
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen torsdagen den 30 januari 2014 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf 1 - 7 

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
   ..............................................................................................................   Maria Karlsson  

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Roger Isberg 
 
 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kultur- och fritidsutskottet    

Sammanträdesdatum 2014-01-21         nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2014-01-29      Datum för anslags 
nedtagande 

2014-02-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 7 

 
        
§ 1 Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i 

Kalmar län 
 

§ 2 Kulturbidragsansökan Kjell Karlsson 
 

§ 3 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder 
från Norra Tångs Bollklubb 

 
§ 4 Vision och mål för kultur- och fritid 2014 
 
§ 5 Information från kultur- och fritid 
 
§ 6 Bidragsnormer och investeringspolicy 
 
§ 7 Google kalender 
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KoFu § 1/14   14/BIN0011 
Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i 
Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
Den 22 november 2013 antogs strategin RELEVANT av Regionförbundets 
styrelse.  
RELEVANT tar sin utgångspunkt i grundskolans läroplan och är unik i sitt 
slag i Sverige. Nu vidtar arbetet med att uppdatera och formulera de 
kommunala skolkulturplanerna som skall samspela med den regionala strategin. 
 
Den 9 maj 2014 arrangeras den nationella konferensen ”Skola 6 Kultur – från 
praktik till politik” i Kalmar. Målgruppen är politiker och chefstjänstemän 
inom skola- och kulturverksamhet. 
 
Från och med hösten 2014 kommer samordningsansvaret för skol-kulturfrågor 
att ligga på Regionförbundet, i enlighet med RELEVANT. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-01-21: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med skolkulturplan 

samt  
 
att ledamötena i kultur- och fritidsutskottet avser delta i nationella konferensen 

”Skola 6 Kultur – från praktik till politik” i Kalmar tillsammans med 
bildningsförvaltningens berörda chefer. 

-------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
Bildningsförvaltningens ledningsgrupp 
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KoFu § 2/14   13/BIN0123       
BIN § 52/13 12/BIN0154 
KoFu § 17/13    
Kulturbidragsansökan Kjell Karlsson  
       
Ärendebeskrivning 
Kjell Karlsson ansöker om 4 000 kronor i bidrag för verksamheten 2013. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-03-05: 
att avslå bidragsansökan till Kjell Karlsson med hänvisning till att bidrag ej ges 

till privatpersoner enligt Riktlinjerna för kulturbidrag i Torsås kommun. 
 

Bildningsnämnden beslutar 2013-03-11: 
att avslå bidragsansökan till Kjell Karlsson med hänvisning till att bidrag ej ges 

till privatpersoner enligt Riktlinjerna för kulturbidrag i Torsås kommun. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-01-21: 
Skrivelse från Kjell Karlsson har inkommit med anledning av avslagen 
kulturbidragsansökan. Kjell Karlsson efterfrågar en förklaring till begreppet 
”privatpersoner”.  
Riktlinjerna för kulturbidrag i Torsås kommun diskuteras. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån antagna riktlinjer för 

kulturbidrag besvara inkommen skrivelse. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 
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KoFu § 3/14   13/BIN0020 
BIN § 134/13    
KoFu § 45/13  
KoFu § 12/13    
 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder 
från Norra Tångs Bollklubb   

  
Ärendebeskrivning 
 Norra Tångs Bollklubb har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Föreningen ingår i projektet ”Uthållig idrott 2012-2014” tillsammans med 
smålandsidrotten, energikontoret sydost och ytterligare fem fotbollsföreningar 
i regionen. Målet med projektet är att öka kunskapen om energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan hos föreningen genom att erhålla användbara 
verktyg för att göra effektiva åtgärder för minskad energianvändning. 
Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 procent på 
anläggningen samt en minskad klimatpåverkan från transporter och maskiner 
med minst fem procent. 
 
Norra Tångs Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag med 123 000 kronor till 
följande åtgärder: 

 Robotgräsklipparutrustning 

 Värmepump 

 Dörrar 
 

 Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-03-05: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har varit i kontakt med Torsås 
kommuns energirådgivare vilken kommer att kontakta Norra Tångs Bollklubb.  

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att låta Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, inhämta kompletterande 

uppgifter på ansökan samt 
 
att uppmana kommunstyrelsen att ta fram aktuell investeringspolicy för 

föreningars ansökningar. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 3/14, Ansökan om investeringsbidrag till 
energibesparande åtgärder från Norra Tångs Bollklubb 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-01-21: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2013-11-05 § 348 kommunstyrelsen 
besluta att avslå framställan från bildningsnämnden gällande äskande av 
ekonomiska medel med hänvisning till att inga medel finns anslagna för detta 
ändamål.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 267 att återlämna ärendet till 
bildningsnämnden för ny prövning med hänvisning till antagen budget 2014 
för bildningsnämnden. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att bjuda in Norra Tångs Bollklubb till föreningsträff i februari 2014. 
------- 
Sändlista: 
Norra Tångs Bollklubb 
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KoFu § 4/14   14/BIN0012 
Vision och mål för kultur- och fritid 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Vision och mål för kultur- och fritid behöver tas fram för år 2014.  
Karin Seebass, enhetschef, redogör för de visioner och mål som verksamheten 
arbetat utifrån efter beslut i kultur- och fritidsutskottet 2012-03-20 § 24. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-01-21: 
Karin Seebass, enhetschef, föreslår att 2012 års visioner och mål används som 
utgångspunkt för framtagandet av nytt dokument, men att följande ändringar 
behöver göras: 

 Ta bort stycket om Digidel under punkt tre samt  

 Byta ut ”nya hallen” till Ekbackshallen under punkt fem. 
  

Karin Seebass belyser även vikten att komplettera Vision och mål för kultur- 
och fritid med en Läsfrämjandeplan samt Skolkulturplan. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram Läsfrämjandeplan, 
 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram Skolkulturplan samt 
 

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 
att, efter genomförd revidering av ovan två nämnda förslag på ändringar, 

godkänna Vision och mål 2014.  
-------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 10   

Kultur- och fritidsutskottet  2014-01-21 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
KoFu § 5/14    
Information från kultur- och fritid 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar om: 
 

 Bibliotekets aktiviteter för barn under våren 2014, 

 Kultur- och fritids aktiviteter för vuxna våren 2014, 

 Program för kultur i skolan våren 2014, 

 Tillfälle att Prova-på-Tennis kommer i samarbete med Torsås 
Tennisklubb att erbjudas elever på mellan- samt högstadiet under 
februari månad, 

 Föreningsträff för samtliga föreningar inom både kultur och idrott 
kommer att äga rum under våren i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan samt 

 Föreningsträffar med utvalda idrottsföreningar inför utbetalningar av 
föreningsbidrag kommer att hållas under februari månad. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-01-21: 
att lägga informationen till handlingarna. 
-------- 
Sändlista: 
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KoFu § 6/14   13/BIN0049 
KoFu § 32/13  
Bidragsnormer och investeringspolicy  
        
Ärendebeskrivning 
Revidering av befintliga dokument angående bidragsnormer och 
investeringspolicy behöver genomföras. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Lena Robertsson, fritidssamordnare, redogör för befintliga dokument 
angående bidragsnormer och investeringspolicy. 
 

Yrkanden och proposition  
Roger Isberg, S yrkar  
 
att bildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett samlat förslag på 
dokument för bidragsnormer och investeringspolicy samt 
 
att det i investeringspolicyn ska finnas en medfinansieringsdel från Torsås 
kommuns sida som möjliggör för föreningarna att söka externa bidrag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition av yrkandena finner hon att kultur- och 
fritidsutskottet ställer sig positiv till Roger Isbergs, S yrkanden. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett samlat förslag på 

dokument för bidragsnormer och investeringspolicy samt 
 
att det i investeringspolicyn ska finnas en medfinansieringsdel från Torsås 

kommuns sida som möjliggör för föreningarna att söka externa bidrag. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-01-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för reviderat dokument 
avseende Riktlinjer för föreningsbidrag enligt akt. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna Riktlinjer för föreningsbidrag. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Lena Robertsson, fritidssamordnare 
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KoFu § 7/14     
Google kalender  
        
Ärendebeskrivning 
Roger Isberg, S föreslår att en kalender från Google skall kopplas till 
kommunens evenemangskalender så att invånarna på egen hand kan ladda ner 
information till sina privata Google/Outlook-konton.  
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-01-21: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna kring koppling 

av kalender från Google till Torsås kommuns evenemangskalender. 
------- 
Sändlista: 

 


