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Plats och tid Biblioteket i Torsås måndagen den 21 maj 2012 kl 18.00-21.55  
    
Beslutande Marie Jansson, KD, ordförande 
 Maria Karlsson, C 
 Inga-Britt Karlsson, S 
       
  
  
  
       
   
Övriga deltagande Karin Seebass, enhetschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
 

 

 
 

       
       
       
       
Utses att justera Inga-Britt Karlsson, S 

       
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen måndagen den 21 maj 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragraf 45-46  

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
  Marie Jansson  
 Justerande        
  Inga-Britt Karlsson, S  

   

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kultur- och fritidsutskottet   

Sammanträdesdatum 2012-05-21        
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2012-05-25      Datum för anslags 
nedtagande 

2012-06-15 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 45 - 46  

 
        
§ 45 Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 

 
§ 46 Avtal med Gullabo SK om fritidsgården i Gullabo 
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KuFo § 45/12  10/40 
BIN § 83/12   
AU § 43/12 
KSAU § 118/12   12/KS0011 
Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 
Ärendebeskrivning 
Slätafly SK/IBK har inkommit med ansökan om investeringsbidrag till ny 
innebandysarg för den nya bollhallen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2011-05-03 § 129 att när det gäller 
investeringsbidrag att i första hand får föreningarna söka bidrag externt samt 
att hjälp med information om var man kan söka olika bidrag hänvisas till 
Anders Adelgren på telefon 0486-33 382. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
att ansökan om investeringsbidrag från Slätafly SK/IBK överlämnas till kultur- 
och fritidsutskottet för vidare beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2012-04-25: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, informerar om den ansökan angående 
investeringsbidrag som inkommit från Slätafly SK/IBK. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-04-25: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att till 
bildningsnämndens sammanträde i maj redovisa riktlinjerna för 
investeringsbidrag samt tydliggöra storleken på det ekonomiska bidrag 
föreningen Slätafly SK/IBK söker.   
 
Bildningsnämndens behandling 2012-05-07: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, redogör för ärendet samt delar ut riktlinjer 
för investeringsbidrag enligt akt.  
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har meddelat att Slätafly 
SK/IBK maximalt kan erhålla halva den summa som en ny sarg kostar av 
Smålands Idrottsförbund och detta under förutsättning att Torsås kommun går 
in och stöttar med en del av kostnaden. Förslag från Karin Seebass baseras på 
att Smålands Idrottsförbund bidrager med halva kostnaden samt att Torsås 
kommun och Slätafly SK/IBK finansierar en fjärdedel var av innebandysargens 
inköpskostnad, 22 000 kronor per part.  

 
Yrkanden, proposition och votering 
Marie Jansson, KD, yrkar bifall till Karin Seebass förslag vilket innebär att 
Torsås kommun bekostar en fjärdedel av inköpskostnaden för en ny 
innebandysarg. 
 
Maria Karlsson, C, yrkar att ärendet ska överlämnas till Kultur- och 
fritidsutskottet för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Marie Janssons, KD, yrkande och 
Maria Karlssons, C, yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt  
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Fortsättning KuFo § 45/12, Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 

förslaget att överlämna ärendet till Kultur- och fritidsutskottet för vidare 
beredning, varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = att ärendet ska överlämnas till Kultur- och fritidsutskottet 
för vidare beredning enligt Maria Karlssons, C, yrkande och nej = att Torsås 
kommun bekostar en fjärdedel av inköpskostnaden för en ny innebandysarg 
enligt Marie Janssons, KD, yrkande avges 5 ja-röster och 4 nej-röster. Hur var 
och en har röstat framgår av voteringslista nummer 1. Bildningsnämnden har 
sålunda beslutat att ärendet ska överlämnas till Kultur- och fritidsutskottet för 
vidare beredning.  
 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Sören Bondesson S  X  
Roger Isberg S   X 
Inga-Britt Karlsson S   X 
Jill Jonsson S   X 
Marie Jansson KD   X 
Lina Milesson FP  X  
Patrik Rejneborg M  X  
Irma Folkesson C  X  
Maria Karlsson C  X  
  Summa 5 4 

 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-05-07: 
att uppdra åt Kultur- och fritidsutskottet att revidera policy för 
investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun samt  
 
att ärendet ska överlämnas till Kultur- och fritidsutskottet för vidare beredning. 
 
Reservation 
Marie Jansson, KD, Roger Isberg, S, Inga-Britt Karlsson, S, och Jill Jonsson, S, 
reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för Marie Janssons, KD, 
yrkande. 
Roger Isberg, S, inkommer med en skriftlig reservation mot beslutet. Bilaga 1 

 

Kultur- och fritidsutskottets behandling: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har varit i kontakt med 
Smålands Idrottsförbund vilka meddelar att om ansökan från Slätafly SK/IBK 
inkommit senast fredagen den 25 maj ska ärendet kunna tas upp för 
behandling i mitten av juni. Detta under förutsättning att Torsås kommun går 
in med ekonomiskt bidrag.  
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Fortsättning KoFu § 45/12, Investeringsbidrag Slätafly SK/IBK 
 

Yrkanden och proposition  
Marie Jansson, KD, yrkar att Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positivt till 
att gå in med investeringsbidrag på 22 000 kr samt att ärendet direktjusteras för 
att kunna tas upp till beslut på bildningsnämndens arbetsutskott den 23 maj 
2012. 
 
Maria Karlsson, C, yrkar att Slätafly SK/IBK får inkomma med ny 
investeringsansökan med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 
investeringspolicy. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan yrkandet på att Kultur- och 
fritidsutskottet ställer sig positivt till att gå in med investeringsbidrag på 22 000 
kr samt att ärendet direktjusteras för att kunna tas upp till beslut på 
bildningsnämndens arbetsutskott den 23 maj 2012 och Maria Karlssons, , 
yrkande finner hon att Kultur- och fritidsutskottet ställer sig positivt till att gå 
in med investeringsbidrag på 22 000 kr samt att ärendet direktjusteras för att 
kunna tas upp till beslut på bildningsnämndens arbetsutskott den 23 maj 2012. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att bevilja investeringsbidrag till Slätafly SK/IBK på 22 000 kronor samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

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 § 46/12  09/80  
Avtal med Gullabo SK om fritidsgården i Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
Avtalet med Gullabo SK om fritidsgårdsverksamheten i Gullabo går ut den 
sista juni 2012 och nytt avtal behöver vid förlängning av samarbetet att skrivas. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att teckna nytt avtal med Gullabo SK samt  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 

 
 


