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Plats och tid Biblioteket i Torsås tisdagen den 3 september 2012 kl 17.00-19.00  
    
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Anders Palmér, M 
 Roger Isberg, S, tjänstgörande ersättare för Inga-Britt Karlsson, S 
  
  
       
   
Övriga deltagande Karin Seebass, enhetschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Lena Robertsson, fritidssamordnare, § 47-48 
 

       
       
       
Utses att justera Anders Palmér, M 
       
  
Justeringens  Bildningsförvaltningen fredagen den 7 september 2012 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragraf 47-55  

  Hanna Grahn  
 Ordförande        
  Maria Karlsson  
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  Anders Palmér, M  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 47 - 55  

 
        
§ 47 Nya bollhallen 
 
§ 48 Tiderna i sporthallen 
 
§ 49 Disponibelt utrymme i sporthallen 

 
§ 50 Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
§ 51 Ansökan om bidrag för kartor från Torsås OK 
 
§ 52 Ansökan om höjt driftsbidrag till Torsås Ryttare 

 
§ 53 Seminarium ”Kommunerna och föreningslivet” 

 
§ 54 Informationsärenden 
 
§ 55 Folkbiblioteken i Kalmar län 2011 
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KoFu § 47/12   10/BIN0040 
Nya bollhallen 

  
 Ärendebeskrivning 
 Invigning av den nya bollhallen ägde rum den 18 augusti. 
 
 Både musikanläggning samt spegelväggar är nu på plats. 
  

Flera förslag på namn till bollhallen har inkommit i den namntävling som 
utlystes i samband med invigningen.  

  
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar om bollhallens 
invigning och nytillköpta inventarier samt redogör för problematiken kring 
nycklar till bollhallens anläggning. Inköp av nyckelskåp kan vara en alternativ 
lösning för att minimera upptryckandet av nycklar. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att föra ärendet vidare till bildningsnämnden. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 48/12        
Tiderna i sporthallen 
 
Ärendebeskrivning 
Trots tillkomsten av den nya bollhallen är det svårt att få ihop 
idrottsföreningarnas önskemål om träningstider. Flera föreningar har utökat sin 
träningsverksamhet. 
 
Skrivelser har inkommit från Patrick Gustavsson, Torsås GOIF, samt Jörgen 
Folkesson, Gullaboås IF, där kritik angående problematiken kring bristande  
tider för inomhusfotbollen framförs.  
 
Fördelning av tider i Torsås kommuns inomhuslokaler görs enligt av 
bildningsnämnden fastställd prioriteringsordning 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Lena Robertsson, fritidssamordnare, redogör för arbetet med att fördela 
tiderna i de olika lokalerna. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att möte ska bokas in med representanter från kultur- och fritidsutskottet, 
innebandy- samt fotbollsföreningarna för att finna en rättvis fördelning av 
tiderna angående föreningarnas respektive barn- och ungdomsverksamheter 
samt 
 
att berörda föreningar till dess kan redovisa hur många barn- och ungdomslag 
respektive förening har samt antalet tider deras barn- och ungdomsverksamhet 
behöver. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Patrick Gustavsson, Torsås GOIF 
Jörgen Folkesson, Gullaboås IF 
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KoFu § 49/12   12/BIN0077 
KoFu § 35/12   
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 2012-05-21: 
att intresseanmälan från Friskis & Svettis tas i beaktande när Torsås Fastigheter 
AB presenterar kostnadsförslag för det disponibla utrymmet. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Även Järnsida Skytteförening samt Slätafly SK/IBK har nu inkommit med 
intresseanmälan för att få disponera tomrummet mellan gamla och nya 
sporthallen. Förutsättning för Järnsida Skytteförenings nyttjande är att 
utrymmet kan inredas till en permanent luftvapenhall. 
 
Fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 13  

Kultur- och fritidsutskottet  2012-09-04 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
Fortsättning KoFu § 49/12, Disponibelt utrymme i sporthallen 
 
Torsås Fastighets AB har inte inkommit med offert, då de behöver veta om det 
disponibla utrymmet ska göras om till ett eller två utrymmen samt om det ska 
innefattas av pentry eller annan specialutrustning. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att vid kostnadsfri offert låta Torsås Fastighets AB räkna på kostnaderna för 
att inreda två rum med ett pentry i det disponibla utrymmet med målet att både 
Järnsida Skytterförening samt Friskis & Svettis ska kunna använda lokalen. 
------- 
Sändlista: 
Göran Holgersson, sekreterare Järnsida Skytteförening 
Torsås Fastighets AB 
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KoFu § 50/12        
BIN § 79/11 10/133 
BIN § 40/11 
BIN § 18/11 
BIN § 122/10 
Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har uppmärksammat att konstverket Björn Raméls 
stångmärke på Dalskär är i stort behov av renovering. Konstverket har en gång 
i tiden finansierats med anslag från kultur- och fritidsnämnden. 
 
Tekniska nämnden har den 21 september 2010 beslutat hemställa hos 
kommunstyrelsen att den ger nämnden i uppdrag att renovera konstverket och 
tillför tekniska nämnden 80,0 tkr för projektet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 oktober 2010 beslutat överlämna 
ärendet till bildningsnämnden för ställningstagande. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2010-12-09: 
Bildningsnämnden beslutar ställa sig positiv till en renovering av ovan nämnda 
konstverk under förutsättning att bildningsnämndens budget tillförs medel för 
ändamålet. 
 
Kommunstyrelsen har den 1 februari 2011 beslutat återremittera ärendet till 
bildningsnämnden för ställningstagande av åtgärd och finansiering. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-02-17: 
Sören Bondesson, S, får i uppdrag att på plats undersöka behovet av 
renovering av ovan nämnda stångmärke. Ärendet tas upp på nytt den 21 mars. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-03-21: 
Ärendet överlämnas till enhetschef Karin Seebass för klarläggande angående 
gällande regler för restaurering av konstverk. 
 
Bildningsnämndens behandling 2011-05-23: 
Enhetschef Karin Seebass har inkommit med redogörelse enligt akt för 
bestämmelserna angående restaurering av offentliga konstverk. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2011-05-23: 
Enhetschef Karin Seebass får i uppdrag att från konstnär Björn Ramél infordra 
en skriftlig redogörelse för hur han ser på en eventuell restaurering respektive 
nedtagning av stångmärket ifråga. 
 
 
Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 50/12, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur informerar att hon ej får någon skriftlig 
redogörelse från konstnären Björn Ramél, men att hans önskan är att 
stångmärket ska renoveras. 
Skicket på konstverket har enligt Karin Seebass försämrats ytterligare och i 
dagsläget finns det två olika vägar att gå angående stångmärkets framtid- 
antingen ska stångmärket renoveras eller plockas ned. 
Hantering av stångmärket ska dock ske i enlighet med Torsås kommuns policy 
angående restaurering av offentliga konstverk. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att plocka ned stångmärket med hänvisning till kostsam renovering. 
-------- 
Sändlista 

 Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 51/12         
Ansökan om bidrag för kartor från Torsås OK 
 
Ärendebeskrivning 
Torsås OK har inkommit med ansökan om bidrag för framställning av 
orienteringskartor. 
Föreningen anser att det är få verksamheter som kan visa på sådan 
samhällsnytta som orienteringen. Orientering är ett av tre områden inom 
idrottsämnet i skolan som är obligatoriskt tillsammans med simning och dans. 
Torsås skolor använder kartorna och varje år arrangerar Torsås OK 
friluftsdagar för kommunens skolor. Även allmänheten kommer kartorna till 
del genom försäljning samt aktiviteten Naturpasset.  
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att när årets samtliga utbetalningar av föreningsbidrag är gjorda låta Torsås OK 
och Torsås Ryttare dela på det som eventuellt finns kvar med fördelningen 
Torsås OK 30 % och Torsås Ryttare 70 % samt 
 
att Torsås OK:s ansökan om bidrag för kartor tas med till 2013 års 
budgetberedning. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Jonas Persson, controller 
Jonas Persson, Torsås OK 
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KoFu § 52/12  12/BIN0081 
BIN § 123/12    
AU § 60/12    
KoFu § 39/12    

 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 2012-05-21: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för den situation 
Torsås Ryttare befinner sig i. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-05-21: 
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. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2012-05-23: 
att föreslå bildningsnämnden att i budget 2013 äska om 100 tkr för ytterligare 
driftsbidrag till Torsås Ryttare. 
 
Bildningsnämndens behandling 2012-06-26: 
Kommunstyrelsens ordförande menar att bidrag ska rymmas inom 
budgetramen. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2012-06-26: 
att Torsås Ryttares ansökan om höjt driftsbidrag tas med till nästkommande 

års budgetberedning. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att när årets samtliga utbetalningar av föreningsbidrag är gjorda låta Torsås OK 
och Torsås Ryttare dela på det som eventuellt finns kvar med fördelningen 
Torsås OK 30 % och Torsås Ryttare 70 % 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Jonas Persson, controller 
Kristina Strand, Torsås Ryttare 
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KoFu § 53/12    

 Seminarium ”Kommunerna och föreningslivet” 
  
 Ärendebeskrivning 

Samhällets stöd till föreningslivet är en ständigt aktuell fråga, men ofta 
koncentreras diskussionen enbart till hur ett kontantstöd ska utformas och hur 
kontantbidragen ska passa in. Seminariet ämnar redovisa en modell som 
tillämpats i flera kommuner för att analysera det totala föreningsstödet. 
Beräkning av subventioner i form av tillgång till lokaler, rättvisa i stödsystem 
för olika föreningskategorier samt under vilka villkor föreningar med egna 
lokaler verkar är delar som seminariet kommer att beröra. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar om seminariet som 
äger rum i Stockholm den 22 oktober. Kostnad per person är 2600 kronor 
exklusive moms. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att uppdra åt Jonas Persson, controller, att deltaga på seminariet. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Jonas Persson, controller 
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KoFu § 54/12  
Informationsärenden 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar  

 
att utebion i Ekbacken blev en fullträff med 268 betalande, 
 
att kvällarna på Sjöfartsmuséet gett bra respons, 
 
att åtta noveller inkommit i ”Sommarberättelsen”, 
 
att Konst runt, konstrunda i Emmaboda, Nybro och Torsås med sammanlagt 
31 konstnärer äger rum den 8-9 september samt 
 
att Kultur- och idrottsskolan under hösten 2012 och våren 2013 låter barn och 
ungdomar få prova på olika idrotter, hantverk och andra aktiviterer. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 55/12         
Folkbiblioteken i Kalmar län 2011 
 
Ärendebeskrivning 
Svensk biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om 
bibliotekssituationen i var och en av landets alla kommuner, län och regioner. 
Rapporten avser 2011 och bygger på statistik från Kungliga biblioteket, 
Statistiska centralbyrån och Statens kulturråd. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-09-04: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, upplyser att Torsås kommun i 
rapporten uppvisar fin statistik. Antalet aktiva låntagare samt utlån per invånare 
ligger över rikssnittet. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
 
 

 
  


