
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16   

Kultur- och fritidsutskottet  2013-05-14 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Biblioteket i Torsås tisdagen den 14 maj 2013 kl 14.00 – 16.15  
     
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Kjell Mattsson, KD, § 27- 31, 33-38 
 Roger Isberg, S 

 
       
   
Övriga deltagande Karin Seebass, enhetschef, föredragande, § 28-31, 33-38 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Lena Robertsson, fritidssamordnare, § 27, 32 
 
 

       
Utses att justera Roger Isberg, S 

 

       
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen tisdagen den 21 maj 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf  27 - 38 

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

 Justerande        

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kultur- och fritidsutskottet    

Sammanträdesdatum 2013-05-14         nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2013-05-21      Datum för anslags 
nedtagande 

2013-06-12 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 27 - 38 

 
        
§ 27 Föreningsledarstipendiat 

 
§ 28 Ansökan om stöd till Film i Glasriket 2013 

 
§ 29 Riktlinjer för kravhantering av förfallna bibliotekslån 

 
§ 30 Investeringspolicy för föreningars ansökningar 
 
§ 31 Bidrag till lokalhyra studieförbunden 

 
§ 32 Bidragsnormer och investeringspolicy 
 
§ 33 Studieförbundsbidrag 
 
§ 34 Bidrag till SISU 
 
§ 35 Avtackning av arrangörer vid evenemang 
 
§ 36 Verksamheten sommaren 2013 
 
§ 37 Disponibelt utrymme 
 
§ 38  Information 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 16   

Kultur- och fritidsutskottet  2013-05-14 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
KoFu § 27/13     
Föreningsledarstipendiat   

  
Ärendebeskrivning 
 Lena Robertsson, fritidssamordnare, presenterar inkomna förslag på 
föreningsledarstipendiater för år 2013. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-05-14: 
att utse den föreningsledarstipendiat som presenteras på bildningsnämndens 

sammanträde den 3 juni 2013. 
------- 
Sändlista: 
Lena Robertsson, fritidssamordnare 
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KoFu § 28/13   13/BIN0052 
Ansökan om stöd till Film i Glasriket 2013 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Film i Glasriket ansöker om 10 000 kr för stöttning av föreningen 
samt genomförandet av filmfestivalen den 24 oktober till den 3 november 
2013. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar ärendet och föreslår 
att föreningen precis som år 2012 istället stöttas genom ett bidrag på 6000 
kronor till finansiering av filmpass. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att stötta föreningen Film i Glasriket med 6000 kronor i bidrag till finansiering 
av filmpass. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 29/13    
 Riktlinjer för kravhantering av förfallna bibliotekslån 
  
Ärendebeskrivning 
 Krav för förfallna bibliotekslån som gått vidare till Kronofogden innebär en 
handläggningskostnad för bildningsförvaltningen. 
 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, föreslår i skrivelse att alla krav 
för förfallna bibliotekslån bör avskrivas innan kraven går vidare till 
Kronofogden, om inte särskilda skäl föreligger. De krav som idag finns hos 
Kronofogden bör också avskrivas. 
 
Fortsättningsvis föreslås att om böcker inte återlämnas och kravavgifterna inte 
betalas blir påföljden att lånekortet spärras och låntagaren blir avstängd från att 
låna biblioteksmedia på biblioteken i Torsås kommun.  

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta 
2013-05-14: 
att godkänna förslag kring kravhantering av förfallna bibliotekslån. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 30/13  
Investeringspolicy för föreningars ansökningar 
 
Ärendebeskrivning 
Norra Tångs Bollklubb har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsutskottet uppmanar kommunstyrelsen i beslut 2013-03-05 § 
12 att ta fram aktuell investeringspolicy för föreningars ansökningar. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hänvisar 2013-04-02 § 127 till 
kommunstyrelsens beslut 2011-05-03 § 129 att när det gäller investeringsbidrag 
så får föreningarna i första hand söka bidrag externt samt att hjälp med 
information om var man kan söka olika bidrag hänvisas till Anders Adelgren, 
projektsamordnare, på telefon 0486-333 82. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-05-14: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens arbetsutskott för vidare 

beredning med syftet att uppnå en tydlighet gentemot föreningarna. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 31/13   
Bidrag till lokalhyra studieförbunden  
       
Ärendebeskrivning 
Efter beslut i kommunfullmäktige 1987-09-23 § 69 har Studieförbundet 
Vuxenskolan årligen beviljats bidrag med 50 % av redovisad hyreskostnad. 
 
Detta beslut är dock inaktuellt då studieförbundens bidrag nu mer fördelas per 
studietimme. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-03-14 
bildningsnämnden besluta: 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 1987-09-23 § 69 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 32/13 13/BIN0049 
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. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
Lena Robertsson, fritidssamordnare 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 16   

Kultur- och fritidsutskottet  2013-05-14 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
KoFu § 33/13 12/BIN0101 
Studieförbundsbidrag 
         
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar kring 
studieförbundsverksamhet i Torsås kommun under 2012 och redogör för dess 
studietimmar och utbetalningar. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-05-14: 
att inför nästa år 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 § 34/13 12/BIN0101 
Bidrag till SISU 
         
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för SISUs verksamhet i 
Torsås kommun under år 2012.  
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-05-14: 
att till hösten 2013 bjuda in representant för SISU till sammanträde i kultur- 

och fritidsutskottet för information om dess verksamhet. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 35/13  
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.  
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar förslag på riktlinjer 
för uppvaktning och avtackning. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att revidera förslagna riktlinjer genom att stryka de tre sista punkterna som 

avser publika evenemang och lägga till information om att 
bildningsnämnden inte uppvaktar vid publika evenemang samt 

  

föreslår bildningsnämnden besluta: 
 

att godkänna reviderat dokument med riktlinjer för uppvaktning och 
avtackning samt 

 
att det är det är kommunstyrelsens uppgift att tillhandahålla uppvaktning vid 

publika evenemang som är av större vikt för kommunen. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 36/13  
Verksamheten sommaren 2013 
        
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar om verksamheten 
sommaren 2013: 

 Den 6 juni är det traditionsenligt nationaldagsfirande på Olssonska 
Gården med bland annat uppträdande av elever från Stage 4You, 
 

 Program för tisdagskvällarna på Sjöfartsmuseet i Bergkvara är: 

 2 juli delar av Lifvens 

 9 juli  Enconto – Emilia Amper, Harald Erici och Ezequil, 
Cortabarria Salgueiro 

 16 juli Ted Gärestad livet och sångerna med Erik Winqvist 

 23 juli TH trio 

 30 juli Heavenly Mountainy Band 
 

 Onsdagarna 13, 24 och 31 juli är det scrapbooking på Sjöfartsmuseet 
för alla barn mellan 7 och 12 år, 
 

 Fredagen den 2 augusti äger utebioföreställning rum i Ekbacken, 
Torsås. I år visas Andrea Bocelli: Love In Portofino. En inspelad 
konsert med den världsberömda tenoren där han sjunger några av 
världens mest kända kärlekssånger, 

 

 Ungdomsakademin vecka 33, den 13-17 augusti, sommarens målarkurs 
för ungdomar på Kulturmagasinet i Bergkvara, 

 

 Den 7-8 september är det Konst runt, Emmaboda, Nybro och Torsås 
gemensamma konstrunda, 

 

 Låna en elcykel! 
 

 Läs i sommar. Utmana varandra och var med i sommarboken. 
Sommarbokshäftet går att hämta på biblioteket eller skriva ut från 
hemsidan. 

 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, efterlyser bland politikerna i 
kultur- och fritidsutskottet värdar till tisdagskvällarna på Sjöfartsmuseet i 
Bergkvara.  
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ledamöterna i kultur- och fritidsutskottet ansvarar för värdskapet en kväll 

var under juli månad samt att även ersättarna ska tillfrågas. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 37/13 12/BIN0077       
KoFu § 63/12    
BIN § 157/12    
KoFu § 49/12    
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 37/13, Disponibelt utrymme i sporthallen 

 

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. 

 
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. 
 

Bildningsnämndens behandling 2012-09-17: 
Jon-Erik Egerszegi, bildningschef, meddelar att framtagning av offert för det 
disponibla utrymmet inte är kostnadsfri utan baseras på fastställd tariff. 
 

Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Jonas Persson, controller, att vidare undersöka kostnader för 

beräkning av det disponibla utrymmet. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2012-11-20: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar meddelar att 
framtagning av offert för det disponibla utrymmet kostar 10 000 kronor. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att bekosta framtagning av offert för det disponibla utrymmet med ekonomiskt 

medel från bollhallens investeringsbudget samt 
 
att Torsås Fastighets AB kallar ledamöter från kultur- och fritidsutskottet samt 

representanter från kultur och fritid, Friskis & Svettis, Järnsida 
Skytteförening och Slätafly SK/IBK till ett första inledande planeringsmöte 
för att fastställa intressenternas syfte och behov av utrymmet. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 37/13, Disponibelt utrymme i sporthallen 
 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-05-14: 
Informationsmöte har den 2 maj hållits med de intresserade föreningarna 
Järnsida Skytteförening, Friskis & Svettis, Torsås Gym & Träningscenter samt 
Gullabo Swingers. 
 
Föreningarna ska inkomma med återkoppling av hyresintresse till Karin 
Seebass, enhetschef för kultur och fritid, senast fredagen den 17 maj 2013. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till bildningsnämndens sammanträde den 3 juni 

2013. 
------- 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
Järnsida Skytteförening 
Friskis & Svettis 
Gullabo Swingers 
Jonas Persson, controller 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 38/13    
Information 
         
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar 

 
att Torsås Fastighets AB kommer att sätta upp en fasadskylt på Ekbackshallen 
samt 
 
att inbjudan till konferensen Kultur på landsbygden, den 5-6 september i Vara, 
har inkommit. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-05-14: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 

 


