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KoFu § 39/13   10/BIN0133  
AU § 73/13     
BIN § 186/12    
BIN § 158/12     
KoFu § 50/12       
BIN § 79/11   
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 § 39/13, 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. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2012-09-17: 
att bordlägga ärendet till bildningsnämndens sammaträde i oktober samt 
 
att ge Sören Bondesson, S i uppdrag att kontakta konstnären för vidare 

konsultation.  
 
Bildningsnämndens behandling 2012-10-08: 
En skrivelse har inkommit från Christer Harrysson angående stångmärkets 
framtid. Författaren menar att konstverket är ett originellt och fint monument 
över sjöfartens livsviktiga orienteringsmärken och anser att stångmärket är 
välkomnande för både båtar samt turister i bil. 
 
Sören Bondesson, S, har varit i kontakt med konstnären Björn Ramél som ger 
sitt godkännande till eventuell restaurering.  
 
Konstnären äger den konstnärliga rätten vilket innebär att Torsås kommun inte 
får ändra eller förändra konstverket. Vid renovering ska arbetet ske i samråd 
med konstnären. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att uppdra åt Sören Bondesson, S att från konstnären Björn Ramél inkomma 

med skriftligt godkännande.  
 
Arbetsutskottets behandling 2013-08-21: 
Skriftligt godkännande från konstnären Björn Ramél har inkommit angående 
eventuell renovering av stångmärket på Dalskär, Bergkvara enligt akt. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare beredning.  
 
Fortsättning 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 13   
Kultur- och fritidsutskottet  2013-09-10 
  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

Fortsättning KoFu § 39/13, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att överlåta stångmärket till lämplig förening i Bergkvara. 
-------- 
Sändlista 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 40/13   12/BIN0077 
BIN § 103/13    
KoFu § 37/13        
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 § 40/13, 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. 

 
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. 
 
Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 40/13, Disponibelt utrymme i sporthallen 
 

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

2013. 
 
Bildningsnämndens behandling 2013-06-03: 
Jonas Persson, controller, redovisar kostnadsberäkningar för två alternativa 
förslag angående möjligheter att inreda det disponibla utrymmet i sporthallen. 
Järnsida Skytteförening samt Friskis & Svettis har båda meddelat intresse för 
att bedriva verksamhet i lokalerna. 
Flera föreningar verksamma inom Torsås kommun har även framfört 
önskemål om ett sammanträdesrum. 
Förslagen medför en nettokostnad för bildningsnämnden på 130-193 tkr. 
 
Yrkanden och proposition 
Roger Isberg, S yrkar att ärendet lyfts till kommunstyrelsen för en dialog om 
det disponibla utrymmet. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bildningsnämnden beslutat 
att bifalla Roger Isbergs, S yrkande. 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att fortsätta diskussionen om det disponibla utrymmet efter erhållet budgetläge 

i september 2013 samt 
 
att lyfta ärendet till kommunstyrelsen för en dialog om det disponibla 

utrymmet. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-09-10: 
Det disponibla utrymmet i sporthallen behandlas 2013-08-13 § 238 i 
kommunstyrelsens arbetsutskott som ett informationsärende. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att lyfta ärendet till bildningsnämnden för vidare behandling. 
------ 
Sändlista: 
Torsås Fastighets AB 
Jonas Persson, controller 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 41/13    
 Ansökan om bidrag för byte av ridhusbotten 
  
Ärendebeskrivning 
 Torsås Ryttare har inkommit med ansökan om bidrag från Torsås kommun för 
byte av ridhusbotten. 
Ridhusbotten i ridhuset som invigdes i maj 1987 står nu inför ett större 
renoveringsbehov då ridbanan, trots underhållsarbete, förlorat sin spänst och 
blivit både hal och hård. 
Underlaget i ridhuset påverkar ridskolehästarnas hälsa negativt samt utgör en 
säkerhetsrisk vid tävlingar. Föreningens möjlighet till att arrangera tävlingar 
utgör en god ekonomisk inkomstkälla. 
Enligt ansökan uppskattar Torsås Ryttare att byte av ridhusbotten kan ske till 
en kostnad av 143 tkr. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
------- 
Sändlista: 
Torsås Ryttare, Sarah Ejermark 
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KoFu § 42/13 13/BIN0049 
KoFu § 32/13  
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. 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-09-10: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar förslag på ny policy 
för investeringsbidrag. Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som 
driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning eller kultur- och 
hembygdsanläggning inom Torsås kommun.  
För att kunna hantera kommande ansökningar behövs 150 tkr i budget. 
 
Kultur- och fritidsutskottet förslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna policy för investeringsbidrag samt 
 
att äska hos kommunfullmäktige om 150 tkr för tillskott i budget 2014 för 

hantering av investeringsbidrag. 
------- 
Sändlista: 
KF 
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KoFu § 43/13   
Information från kultur- och fritid  
       
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar 
 
att tisdagskvällarna på Sjöfartsmuseet i Bergkvara har varit välbesökta under 
sommaren, 
 
att utebioföreställningen i Ekbacken bevistades av 158 personer,  
 
att Konst Runt genomfördes helgen 7-8 september, 
 
att kultur- och fritid under hösten bjuder på innehållsrika kulturprogram för 
både barn, skola, vuxna och seniorer samt 
 
att kultur- och fritidsutskottets sammanträde i november byter datum och 
istället äger rum den 26 november klockan 16.00. 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-09-10: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 44/13  
Kurser och konferenser  
        
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för inkomna 
inbjudningar till kurser och konferenser: 
 

- Smålandsidrotten kommer på kommunbesök den 18 november mellan 
kl 09.00-12.00 

  
- Kursen ”De små tätorternas kulturarv” tisdagen den 1 oktober 

 
- Kursen ”Hur ser förutsättningarna för föreningsdriven idrott ut i din 

kommun?” onsdagen den 16 oktober 
 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-09-10: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 45/13 13/BIN0020 
KoFu § 12/13    
 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder 
från Norra Tångs Bollklubb   

  
Ärendebeskrivning 
 Norra Tångs Bollklubb har inkommit med ansökan om ekonomiskt stöd till 
energibesparande åtgärder för sin ideella verksamhet. 
 
Föreningen ingår i projektet ”Uthållig idrott 2012-2014” tillsammans med 
smålandsidrotten, energikontoret sydost och ytterligare fem fotbollsföreningar 
i regionen. Målet med projektet är att öka kunskapen om energieffektivisering 
och minskad klimatpåverkan hos föreningen genom att erhålla användbara 
verktyg för att göra effektiva åtgärder för minskad energianvändning. 
Projektets effektmål är en minskad energianvändning på minst 15 procent på 
anläggningen samt en minskad klimatpåverkan från transporter och maskiner 
med minst fem procent. 
 
Norra Tångs Bollklubb ansöker om ekonomiskt bidrag med 123 000 kronor till 
följande åtgärder: 

- Robotgräsklipparutrustning 
- Värmepump 
- Dörrar 

 
 Kultur- och fritidsutskottets behandling 2013-03-05: 

Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, har varit i kontakt med Torsås 
kommuns energirådgivare vilken kommer att kontakta Norra Tångs Bollklubb.  

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att låta Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, inhämta kompletterande 

uppgifter på ansökan samt 
 
att uppmana kommunstyrelsen att ta fram aktuell investeringspolicy för 

föreningars ansökningar. 
 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
------- 
Sändlista: 
Norra Tångs Bollklubb 
 
 

 


