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KoFu § 32/12   10/40 
BIN § 59/12     
KoFu § 25/12    

 KSAU § 47/12    10/KS0104 
 Förfrågan om klättervägg i sporthallen 

  
 Ärendebeskrivning 
 Förfrågan har inkommit från Adam Vildanfors, idrottslärare på Mjölnerskolan 
 om möjlighet till klättervägg nu när det byggs en ny bollhall. 

Magnus Andersson, VD på Torsås Fastighets AB informerar om att någon 
klättervägg inte har funnits med vid projektering av nya hallen. Om det 
överhuvudtaget är möjligt och vad det i så fall ska innebära i tillkommande 
kostnad kan han inte svara på direkt. En klättervägg är ju inte bara väggen 
utan även de säkerhetsordningar som måste finnas. Det är också en uppenbar 
risk att byggnation av en klättervägg medför att även belysning och 
ventilationsdragningar måste förändras. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2012-02-14: 
att överlämna ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att förslå bildningsnämnden utreda kostnaderna för anskaffning av klättervägg.  
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-04-02: 
att låta Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, ta fram ett prisförslag på 
inköp av klättervägg samt ta kontakt med Torsås Fastighets AB för att få deras 
yttrande angående möjlighet till placering samt kostnadsförslag för detta. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Jon Gordér, sakkunnig i klätterfrågor, redovisar sina tankar kring uppkommen 
förfrågan om möjlighet till klättervägg i den nya bollhallen. Jon Gordér har 
besökt idrottshallarna och menar att den södra väggen i den gamla 
idrottshallen, A-hallen, lämpar sig bäst för placering av en klättervägg. Olika 
alternativ på klättervägg diskuteras tillsammans med säkerhet, utbildning och 
försäkring för klätterverksamheten. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att låta Jon Gordér ta fram ett enhetligt kostnadsförslag på klättervägg 
inklusive försäkringar och utbildning av ”klätterledare” samt 
 
att uppdra åt Karin Seebass att kontakta Adam Vildanfors för vidare diskussion 
kring klätterväggen. 

 
----- 
Sändlista: 
Adam Vildanfors 
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KoFu § 33/12   12/55 
BIN § 62/12      
KoFu § 29/12        
Revidering av hyror 
 
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: 
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: 
att reviderat förslag på hyror för 2013 följs. 
 
Reservation 
Maria Karlsson, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 34/12    
BIN § 63/12    
KoFu § 30/12        
Revidering av bidragsnormer 
 
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: 
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 Kultur- 
och fritidsutskottet beslutat föreslå att hyresreduceringen sänks ner till 20 
procent. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
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. 

 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 35/12  10/40 
AU § 46/12   
KoFu § 20/12  
KoFu § 18/12        
Disponibelt utrymme i sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Karlsson, C, efterhör avsikterna med det disponibla utrymmet på våning 
två.  

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att ta upp ärendet vid Kultur- och fritidsutskottets nästa sammanträde den 20 
mars. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-03-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för det disponibla 
utrymme som uppstår i och med den nya bollhallens uppbyggande. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att avvakta med fortsatt utredning kring det disponibla utrymmet. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Sören Bondesson, S, efterfrågar avsikten med det disponibla utrymmet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att uppdra åt Torsås Fastigheter AB att till bildningsnämndens nästkommande 
sammanträde presentera kostnadsförslag på olika användningsalternativ av det 
disponibla utrymmet samt hur de olika alternativen påverkar hyran. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Friskis & Svettis i Torsås har inkommit med intresseanmälan angående det 
disponibla utrymmet på andra våningen vilket lämpar sig till vidareutveckling 
av deras verksamhet. Genom användandet av utrymmet skulle behovet av 
träning även dagtid kunna tillgodoses på ett mera tillfredställande sätt. 
 
Torsås Fastigheter AB har ej inkommit med efterfrågat kostnadsförslag. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att intresseanmälan från Friskis & Svettis tas i beaktande när Torsås Fastigheter 
AB presenterar kostnadsförslag för det disponibla utrymmet. 
 
------- 
Sändlista: 
Ros-Marie Nilsson, ordförande Friskis & Svettis 
Anita Svensson, verksamhetsansvarig Friskis & Svettis 
Torsås Fastigheter AB 
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KoFu § 36/12 10/40 
KoFu § 21/12   
KoFu § 17/12         
Investeringspengar för inventarier i nya bollhallen 
 
Ärendebeskrivning 
Inventarier till nya bollhallen behöver införskaffas. Inköp av ljudanläggning är 
angeläget då installation måste ske inom snar framtid.  
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-03-01: 
Roger Isberg redovisar de tre anbud på ljudanläggning som inkommit. 
Ytterligare anbud med alternativ lösning av ljudanläggning väntas inkomma.  
Ljudanläggning och bildkanon anses av ledamöterna tillhöra den fasta 
installationen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-01: 
Att, om ytterligare anbud inkommit, föreslås bildningsnämnden att vid nästa 
sammanträde besluta om inköp av ljudanläggning. I annat fall föreslår Kultur- 
och fritidsutskottet att bildningsnämnden ger bildningsnämndens arbetsutskott 
delegation att besluta angående val av anbud vid senare tillfälle.  
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-03-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att utrustning till 
både volleyboll- samt badmintonbanor är beställd. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-03-20: 
att uppdra åt Karin Seebass att titta vidare på möjliga alternativ till anskaffning 
av speglar. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att efterfrågan från 
föreningar som önskar tider i B-hallen, vilken innehar speglar, är stort och det 
upplevs vara svårt att få ihop önskemål och tider.  
 
Inköp av kompletta, rullbara speglar beräknas kosta 40 000 kronor i inköp.   
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att införskaffa speglar som ska placeras i gympasalen så att de även kan 
användas av grundskolans lägre årskurser. 

 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid
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KoFu § 37/12       10/40 
Invigning av nya bollhallen 
 
Ärendebeskrivning 
Invigning av den nya bollhallen kommer att äga rum den 18 augusti 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att intresset från 
majoriteten av kommunens idrottsföreningar angående aktivt deltagande under 
invigningsdagen hittills varit svagt. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att uppmuntra politikerna att utmana Slätafly SK/IBK i en innebandymatch 
under invigningen. 

 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Bildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
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KoFu § 38/12         
Kulturpristagare 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag på årets kulturpristagare har inkommit till bildningsförvaltningen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att enhälligt utse Christer Harrysson till årets kulturpristagare som kommer att 
delas ut på nationaldagsfirandet på Olssonska Gården den 6 juni 2012. 
 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Christer Harrysson 
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KoFu § 39/12   12/81 

 Ansökan om höjt driftsbidrag till Torsås Ryttare 
  
 Ärendebeskrivning 

Torsås Ryttare har inkommit till bildningsnämnden med ansökan om höjt 
driftsbidrag. Att driva anläggningen kostar cirka en miljon kronor per år. 
Klubben erhåller driftsbidrag på 130 tkr från Torsås kommun. Resterande 
intäkter  måste inbringas på annat sätt och klubbens medlemmar gör redan 
stora insatser med ideell t arbete med drift och underhåll av anläggningen. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för den situation 
Torsås Ryttare befinner sig i. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, i uppdrag att kontakta 
representanter för Torsås Ryttare samt 
 
att Torsås Ryttares ansökan om höjt driftsbidrag tas med till nästkommande 
års budgetberedning. 

 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 40/12 11/170 
Ansökan från Torsås Goif 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås Goif har inför sitt 100 årsfirande inkommit med ansökan om bidrag på  
15 000 kr, för att till jubileumsfesten den 2 juni kunna anlita en lokal 
revygrupp. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för ärendet och 
informerar att alla föreningar som jubilerar erhåller bidrag från Torsås 
kommun på 2000 kronor. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att avslå inkommen ansökan från Torsås Goif. 

 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 41/12         
Bidrag till studieförbunden och SISU 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar redovisning av 
Studieförbundens verksamhet för Torsås kommun under 2011. 
 
Avtal med SISU finns sedan år 2008. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att bevilja bidrag enligt följande: 
 

− SISU  55 000 kronor 
− Studieförbunden 165 000 kronor 

 
samt 
 
att inför nästa år att kräva en detaljerad redovisning över hur 
kommuninvånarna samt Torsås kommun har kommit till godo av 
studieförbundens verksamhet. 

 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 42/12   
Ansökan om stöd till Film i Glasriket 2012 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Film i Glasriket ansöker om 10 000 kr för stöttning i 
genomförandet av årets filmfestival den 25 oktober till den 4 november 2012. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar ärendet och föreslår 
att föreningen istället stöttas genom att 125 åkband till elever på grundskolan 
införskaffas till ett pris på 50 kronor per elev, vilket ger en totalkostnad på 
6250 kronor. Åkbanden föreslås finanseras till hälften av skolans kulturråd och 
till hälften av allmän kulturverksamhet. 
 
Åkbanden berättigar eleverna att se de filmer som under höstlovet visas på 
regionens 16 biografer. 
 
Jäv 
Roger Isberg och Inga-Britt Karlsson, båda S, deltar inte i utskottets 
behandling av ärendet på grund av jäv. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att ställa sig positiva till förslaget stötta filmfestivalen genom inköp av 125 
åkband för 50 kronor per elev samt  
 
att avslå Film i Glasrikets ansökan om ekonomiskt bidrag.  
 
----- 
Sändlista: 
Film i Glasriket 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 43/12        
Information 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar 
 
att årets nationaldagsfirande i Olssonska Gården startar klockan 16.00, 
 
att ett informationsmaterial kring Torsås kommuns sommaraktiviteter, 
Sommarkul 2012, nu är upptryckt och klart,  
 
att årets utomhusbio äger rum i Ekbacken den 3 augusti och i år är det The 
Phantom of the Opera som visas, 
 
att pengar har sökts från Svensk biblioteksförening för projektet ”Läskunniga, 
klimatsmarta barn” som riktar sig till barn i förskoleåldern samt 
 
att programmet för tisdagskvällarna på Sjöfartsmuseet i Bergkvara mellan den 
10 juli och 7 augusti är klart och inträdesavgiften föreslås i år bli 100 kronor för 
vuxna och 50 kronor för barn. Värdar till arrangemanget efterlyses bland 
bildningsnämndens politiker  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden:  
att diskutera ärendet kring behovet av värdar för tisdagskvällarna på 
Sjöfartsmuseet i Bergkvara vidare samt 
 
att lägga övrig information till handlingarna. 
 
----- 
Sändlista: 
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KoFu § 44/12        
Inbjudan från Myndigheten för kulturanalys 
 
Ärendebeskrivning 
Myndigheten för Kulturanalys inbjuder kulturnämndsordföranden och 
kulturchefer i regionen till Mörtfors Pensionat den 15 juni för träff med 
kulturansvariga regionala och kommunala tjänstemän och politiker. Syftet med 
mötet är att informera och erhålla synpunkter om en kommande 
enkätundersökning vilken vidare ska ligga till grund för Kulturanalys 
utvärdering av kultursamverkansmodellen. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att då både Karins Seebass, enhetschef för kultur och fritid samt Marie 
Jansson, kultur- och fritidsutskottets ordförande, har svårigheter i att deltaga i 
mötet, avböja Torsås kommuns inbjudan om deltagande. 
 
----- 
Sändlista: 

 


