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Plats och tid Biblioteket i Torsås tisdagen den 22 oktober 2013 kl 16.00 – 17.15 
     
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 
 Kjell Mattsson, KD 
 Roger Isberg, S 

 
       
   
Övriga deltagande Karin Seebass, enhetschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

Kåre Holgerson, Kulturmagasinet § 46 
Ann Milesson, Revyarna § 47 
 
 

       
Utses att justera Roger Isberg, S 

 

       
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen onsdagen den 30 oktober 2013 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf  46 - 50 

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

 Justerande        

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kultur- och fritidsutskottet    

Sammanträdesdatum 2013-10-22         nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2013-10-30      Datum för anslags 
nedtagande 

2013-11-21 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 46 - 50 

 
        
§ 46 Information från Kulturmagasinet 

 
§ 47 Information från Revyarna 

 
§ 48 Information från kultur- och fritid 

 
§ 49 Björn Raméls stångmärke på Dalskär, Bergkvara 
 
§ 50 Renovering av statyn ”Det var dans bort i vägen” 
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KoFu § 46/13    
Information från Kulturmagasinet 
 
Ärendebeskrivning 
Kåre Holgerson berättar om Kulturmagasinets bakgrund från starten år 1995 
fram till dagens verksamhet.  
Kulturmagasinet äger byggnaderna som rymmer ateljéer, grafikverkstad och 
konsthall. Genom Leader Sydost bedriver Kulturmagasinet projektet Gästhus 
Spelet, ett projekt där målet är att i egen regi kunna erbjuda tillresta lärare eller 
kursdeltagare boendemöjligheter. 
 
Under året 2013 har följande verksamheter bedrivits: 

 Kurser för vuxna Sommarkurs  
Femdagarskurs 
Öppen ateljé  
Vår och höstkurs  
Workshops 

 

 Barn- och ungdom Skapande skola 
Kultur- och idrottsskola 
Ungdomsakademi 

 

 Konsthall  Fem utställningar med sammanlagt 1100 
besökare 

 

 Projekt  Gästhuset Spelet 
Print Meeting – Artist in Residence 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-10-22: 
att notera informationen. 
-------- 
Sändlista: 
Kåre Holgerson, Kulturmagasinet 
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KoFu § 47/13    
Information från Revyarna 
 
Ärendebeskrivning 
Ann Milesson och Peter Sjöstrand berättar om Revyarnas verksamhet. 
 
I sommarens första upplaga av teaterskolan deltog 27 barn. 
Under hösten har även Revyarnas showskola startat upp och under den första 
terminen tillåts intresserade barn att prova på sång, dans och teater. Vidare 
ansats är att barnen till våren ska ges möjlighet att sätta upp en riktig show där 
äldre elever från Stage4you och Torskolans årskurs 7-9 inbjuds att ställa upp 
som inspirerande ledare och musiker om intresse finns. 
 
Under hösten har Ann Milesson varit delaktiga i ett Skapande skola-projekt 
vilket avslutades med konsert i Bergkvara kapell. 
 
Revyarnas menar att positiva minnesbilder från barndomen med exempelvis 
ungdomsshower, genererar positiv respons tillbaks till kommunen när dessa 
barn når vuxen ålder. 
 
Samverkan med olika föreningar och organisationer efterfrågas för gemensamt 
arbete. Även engagerade personer till ledarsidan eftersökes. 
 
Den 25 januari 2014 har revyn ”Nyfjädrat” premiär. Biljetter köpes antingen på 
biblioteket i Torsås eller via Revyarnas hemsida. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-10-22: 
att notera informationen. 
-------- 
Sändlista: 
Revyarna 
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KoFu § 48/13    
 Information från kultur- och fritid 
   
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar om: 
 

 Tina Thörner föreläser i Torsås den 21 november 

 Arena – ny publik bibliotekskatalog i samarbetet med 
Korrespondensgymnasiet 

 Utbildning ”Barnen i planerna” i Växjö den 28 november 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-10-22: 
att notera informationen. 
-------- 
Sändlista: 
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KoFu § 49/13   10/BIN0133  
BIN § 135/13    
KoFu § 39/13    
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 49/13, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 

 
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. 

 
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. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 49/13, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 

 

Arbetsutskottet beslutar: 
att vidarebefordra ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare beredning.  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2013-09-10 
bildningsnämnden besluta: 
att överlåta stångmärket till lämplig förening i Bergkvara. 
 

Bildningsnämndens behandling 2013-10-14: 
 
Yrkanden, proposition och votering 
Socialdemokraterna yrkar 
 
att eftersöka möjligheten att ta fram cirka 20 tkr till reparation av stångmärket 
för att sedan eventuellt skänka det till intresserad förening. 
 
Maria Karlsson, C yrkar  
 
att stångmärket överlåtes till lämplig förening i Bergkvara. 

 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Socialdemokraternas yrkande och sitt 
eget yrkande finner hon att bildningsnämnden beslutat enligt sitt eget yrkande 
varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Maria Karlssons, C, yrkande och nej = enligt 
Socialdemokraternas yrkande avges 3 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en 
har röstat framgår av voteringslista nummer 1.  
 

Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej 

Maria Karlsson C  X  

Marcus Johansson C   X 

Kjell Mattsson KD  X  

Patrik Rejneborg M   X 

Lina Milesson FP Anders Palmér, M X  

Sören Bondesson S   X 

Roger Isberg S   X 

Jill Jonsson S   X 

Lina Jonsson S   X 

  Summa 3 6 

 
Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 49/13, Björn Raméls stångmärke på 
Dalskär, Bergkvara 
 
Bildningsnämnden beslutar: 
att eftersöka möjligheten att ta fram cirka 20 tkr till reparation av stångmärket 

för att sedan eventuellt skänka det till intresserad förening samt 
 
att vidarebefordra ärendet till kultur- och fritidsutskottet för vidare behandling. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-10-22: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att ta fram 

offerter på arbete för lagning samt enfärgad målning av stångmärket. 
-------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 50/13   
Renovering av statyn ”Det var dans bort i vägen” 
         
Ärendebeskrivning 
Bronsstatyn ”Det var dans bort i vägen” av Erik Höglund har en spricka i 
glassockel vilken behöver restaureras. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2013-10-22: 
att uppdra åt Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, att ta fram 

offerter på arbete för utbyte av sockeln. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
 

 


