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Plats och tid Biblioteket i Torsås tisdagen den 22 januari 2013 kl 16.30 – 17.30  
     
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Kjell Mattsson, KD 
 Roger Isberg, S, § 1-5 

Östen Barrdahl, C, § 6-9 
  
  
       
   
Övriga deltagande Karin Seebass, enhetschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Östen Barrdahl, C, ej tjänstgörande ersättare § 1-5 
 

       
       
       
Utses att justera Roger Isberg, S, § 1-5 

Östen Barrdahl, C, § 6-9 

       
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen fredagen den 25 januari 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf 1 - 9 

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

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Roger Isberg 
 
Östen Barrdahl 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kultur- och fritidsutskottet    

Sammanträdesdatum 2013-01-22         nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2013-01-25      Datum för anslags 
nedtagande 

2013-02-16 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 9 

 
        
§ 1 Tillsyn av sporthallen 

 
§ 2 Avtackning av arrangörer vid evenemang 

 
§ 3 Bidragsträffar 

 
§ 4 Skrivelse Ludensbo, Bergkvara 
 
§ 5 Verksamheten våren 2013 

 
§ 6 Studieförbunden 
 
§ 7 Konsekvens av ekonomisk besparing för kultur- och fritid 
 
§ 8 Information från kultur- och fritid 
 
§ 9 Skylt till Ekbackshallen 
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KoFu § 1/13          
KoFu § 65/12    

 Tillsyn av sporthallen    
  

Ärendebeskrivning 
 Den nybyggda bollhallen som invigdes i augusti har redan utsatts för 
skadegörelse. Även otillåtna skor har använts vid idrottsaktiviteter vilket 
medför skador på golvet. 
 
Förebyggande arbete behövs. Även vuxennärvaro är viktigt för att minimera 
skadegörelse. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-11-20: 
att Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, samt representanter för 

Torsås Fastighets AB till nästa sammanträde i kultur- och fritidsutskottet 
diskuterar möjliga tillsynsalternativ samt kostnadsförslag för detta. 

 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-01-22: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för tankarna kring 
tillsynsmöjligheter för Ekbackshallen. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att till nästa 

sammanträde i kultur- och fritidsutskottet redovisa möjliga tillsynsalternativ 
för Ekbackshallen. 

------- 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 2/13     
BIN § 6/13  

Avtackning av arrangörer vid evenemang 
 
Ärendebeskrivning 
Vilken policy ska bildningsnämndens ha vid avtackning av arrangörer för 
publika evenemang? 
 

Bildningsnämnden beslutar 2012-01-09: 
att hänskjuta ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare behandling. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-01-22: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för befintlig policy 
angående Torsås kommuns uppvaktning av föreningar vid jubileum. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, i uppdrag att till nästa 

sammanträde i kultur- och fritidsutskottet revidera befintligt 
policydokument för föreningars uppvaktning och avtackning samt 

 
att ge Revyarna en blomma för trevligt initiativ vid deras premiär av revyn 

Nykläckta, lördagen den 26 januari.   
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 3/13    

 Bidragsträffar   
  

Ärendebeskrivning 
 Till årets träff för diskussion kring föreningsbidraget kommer Gullaboås IF, 
Friskis & Svettis, Bergkvara Båtklubb samt Bergkvara Bordtennisklubb att 
bjudas in. 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, kommer tillsammans med 
politiker från kultur- och fritidsutskottet att träffa representanter för 
föreningarna på biblioteket den 13 februari med start klockan 17.00. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 4/13 13/BIN0011 
Skrivelse Ludensbo, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
Robert Lundaahl, Segmon, har till bildningsförvaltningen inkommit med 
skrivelse angående släktgården Ludensbos historia. Genom dokumentation i 
form av brev, handlingar och fotografier erbjuder Robert Lundaahl Torsås 
kommun en historia att berätta som berör kultur, vårt dagliga bröd, dåtid, 
nutid, framtid och kulturlandskapet, allt med bakgrund av en enda fastighet 
och dess människor.  
Robert Lundaahl föreslår att hela materialet arkiveras hos Torsås Folkbibliotek 
och att ett aktivt samarbete med biblioteket formar en utställning av bilder och 
valda dokument. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att ge Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, i uppdrag att författa ett 

svar till Robert Lundaahl där hon klargör bibliotekets förutsättningar och 
möjligheter att eventuellt hantera erbjudet material. 

------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 5/13    
Verksamheten våren 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar tänkt program för 
verksamhetens kommande aktiviteter våren 2013 beträffande:  
 

 Kultur i skolan 

 Kultur för seniorer 

 Händelser på biblioteket för barn 

 Händelser på biblioteket för vuxna 
 

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 6/13    
KoFu § 62/12  
Studieförbunden 
 
Ärendebeskrivning 
Studieförbunden vill besöka kultur- och fritidsutskottet för att berätta om sina 
verksamheter. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2012-10-16: 
att Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, återkommer med lämpligt 
datum för information under år 2013. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-01-22: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att NBV, 
Studieförbundet Vuxenskolan, ABF samt Bildningsförbundet är inbjudna till 
kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 5 mars för allmän presentation 
av sina respektive verksamheter. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att notera informationen.  
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 7/13  
Konsekvens av ekonomisk besparing för kultur- och fritid 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden beslutade 2013-01-09 § 2 om ett allmänt sparkrav på 
bildningsförvaltningens olika enheter på 900 tkr vilket innebär att kultur- och 
fritid nödgas göra en besparing på 66 tkr under år 2013. 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att Torsås kommun 
därför tvingas avstå från deltagande i Konst Runt, en konstrunda som bedrivits 
i samarbete med Emmaboda och Nybro kommun. 

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 8/13  
Information från kultur- och fritid 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar  

 
att hon deltagit vid invigningen av Mönsterås nya bibliotek som präglas av 
miljövänligt byggande och energieffektiv drift. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-01-22: 
att lägga informationen till handlingarna. 
----- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 9/13  

 Skylt till Ekbackshallen    
  

Ärendebeskrivning 
 Frågan angående skylt till Ekbackshallens fasad har väckts i och med att hela 
sporthallsanläggningen tilldelats namnet.   
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-01-22: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att Torsås 
Fastighets AB är villiga att bidraga med 10 000 kronor till inköp av skylt samt 
ombesörja dess montering.  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-01-22: 
att hos kommunstyrelsen äska om ersättning för resterande kostnad för 

införskaffandet av skylt till Ekbackshallens fasad. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Torsås Fastighets AB 
 
 

 

 


