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Plats och tid Biblioteket i Torsås tisdagen den 13 maj 2014 kl 16.00 – 17.35 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 16.30 - 16.35 
     
Beslutande Kjell Mattsson, KD, ordförande 

Roger Isberg, S 
 Jill Jonsson, S, tjänstgörande ersättare för Maria Karlsson, C 
  
       
  
Övriga deltagande Karin Seebass, enhetschef, föredragande 
  Hanna Grahn, sekreterare 

 
 

       
Utses att justera Jill Jonsson, S 

 

       
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen torsdagen den 22 maj 2014 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf 24 - 31 

  Hanna Grahn 
 

 

 Ordförande        
   ..............................................................................................................   Kjell Mattsson 

 
 

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Jill Jonsson 
 
 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kultur- och fritidsutskottet    

Sammanträdesdatum 2014-05-13         nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2014-05-22      Datum för anslags 
nedtagande 

2014-06-13 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Hanna Grahn   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 12   

Kultur- och fritidsutskottet  2014-05-13  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 24 - 31 

 
        
§ 24 Kulturpristagare 2014 

 
§ 25 Ansökan om stöd till Film i Glasriket 2014 

 
§ 26 Ansökan om investeringsbidrag till energibesparande åtgärder 

från Norra Tångs Bollklubb 
 
§ 27 Studieförbundsbidrag 

 
§ 28 Bidrag till SISU 
 
§ 29 Verksamheten sommaren 2014 
 
§ 30 Information från kultur- och fritid 
 
§ 31  Kulturföreningsbesök 
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KoFu § 24/14    
Kulturpristagare 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar inkomna förslag på 
kulturpristagare för år 2014. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
att utse den kulturpristagare som presenteras på bildningsnämndens 

sammanträde den 2 juni 2014. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 25/14    
Ansökan om stöd till Film i Glasriket 
        
Ärendebeskrivning 
Idén Folkets Hus och Parker hade när de initierade ”Film i Glasriket” var att 
skapa en manifestation i det biograftätaste området i världen (utifrån capita). 
En del av medlemmarna i föreningen hade visat film kontinuerligt medan 
andra varit passiva i ett antal år. Tanken var att locka biopubliken till 
hemmaortens Folkets Hus för att gå på bio. Detta för att visa att man inte 
behöver åka till de större städerna för att titta på film. Den första Film i 
Glasriketmanifestationen gick av stapeln 2007 och i höst är det dags igen för 
den åttonde festivalen. Som tradigare års filmfestivaler kommer årets festival 
att ligga i anknytning till höstlovet och ha fokus på barn och ungdomar. 
 
Alla medlemsföreningar i Film i Glasriket är digitaliserade. Flera av biograferna 
har också valt att visa Live på bio. 
 
Senaste åren har Torsås kommun stöttat projektet genom att köpa filmpass till 
skolungdom i kommunen. 
 
Film i Glasriket har i år ansökt om 8 000 kronor för att stötta föreningen i 
genomförandet av festivalen 2014. 

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
att stötta föreningen Film i Glasriket med 6000 kronor i bidrag till verksamhet 

för barn under 16 år. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 26/14   13/BIN0020 
KoFu § 3/14    
BIN § 134/13    
KoFu § 45/13  
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. 

 
Bildningsnämnden beslutar 2013-10-14: 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för äskande av ekonomiskt 

medel. 
 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 26/14, Ansökan om investeringsbidrag till 
energibesparande åtgärder från Norra Tångs Bollklubb 
 
Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-01-21: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2013-11-05 § 348 kommunstyrelsen 
besluta att avslå framställan från bildningsnämnden gällande äskande av 
ekonomiska medel med hänvisning till att inga medel finns anslagna för detta 
ändamål.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 2013-11-26 § 267 att återlämna ärendet till 
bildningsnämnden för ny prövning med hänvisning till antagen budget 2014 
för bildningsnämnden. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att bjuda in Norra Tångs Bollklubb till föreningsträff i februari 2014. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-05-13: 
Norra Tångs Bollklubb har efter föreningsträff med representanter från 
bildningsnämndens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskottet inkommit 
med en komplettering till ansökan där åtgärder som vidtagits under 2013 
presenteras. Föreningen står kvar vid tidigare insänd ansökan, dock med 
revidering av ansökan avseende att de dörrar som klubben själva investerat i, 
har strukits. 
 
Enligt begäran från Roger Isberg, S ajourneras sammanträdet mellan  
kl. 16.30 – 16.35  innan bildningsnämnden återupptar förhandlingarna. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
 

föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att äska om 30 tkr till energieffektiviseringar hos Norra Tångs Bollklubb. 
 
Roger Isberg och Jill Jonsson, båda S deltar inte i beslutet med hänvisning till 
Socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige 2013-11-18 § 146. 
------- 
Sändlista: 
Norra Tångs Bollklubb 
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KoFu § 27/14     
Studieförbundsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar kring 
studieförbundsverksamhet i Torsås kommun under 2013 och redogör för dess 
studietimmar enligt akt. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
att godkänna utbetalning av studieförbundsbidrag på 165 tkr. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 28/14     
Bidrag till SISU 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, presenterar sammanställning 
över SISUs verksamhet i Torsås kommun under år 2013.  
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-05-13 
bildningsnämnden besluta: 
att godkänna utbetalning till SISU på 55 tkr. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 29/14     
Verksamheten sommaren 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar om verksamheten 
vår och sommaren 2014: 
 
Våryra 30-31 maj 
Bokbytardagar, låna DVD gratis, Bli av med dina ev. biblioteksskulder. 
Titta på utställningarna ”Festplatser” 19 maj-9 juni samt 
”Naturvandringslabbet” 30 maj- 9 juni. 
 
Nationaldagsfirande på Olssonska Gården 
6 juni kl. 16.00 
 
Sommarmys på bibblan 
Kom och lysna till en mysig och somrig bok. Efteråt ges tillfälle till måleri. 
24-26 juni kl. 10.30-11.30. Ålder 9-12 år 
 
Tisdagskvällar på Sjöfartsmuseet i Bergkvara 
1 juli Neil Young – en akustisk musik- och berättarkväll med Carl-Otto 

Johansson 
8 juli Pär Örman tolkar Dan Andersson, Evert Taube, Nils Ferlin m.fl. 
 Pär sjunger och spelar gitarr, concertina-dragspel och munspel 
15 juli Thomas & Guro Duo 
 Thomas Eriksson från Bergkvara och Guro Kvifte Nesheim spelar 

nykomponerad folkmusik i traditionell stil 
22 juli East Coast Dixie Stumpers 
29 juli All Generation Group 
 En ensemble av duktiga musiker boende i Bergkvara med en 

repertoar från jazzballader till latinsk, Frank Sinatra, Mikael Bublé 
och Monica Zetterlund 

 
Scrapbooking och pyssel på Sjöfartsmuseet för barn 7-12 år 
17, 24 och 31 juli kl. 14.00-15.30 med Tina Önnebring 
 
Familjeföreställning i Ekbacken 
23 juli kl. 15.00 Resan till Apalonien med liten cirkusskola 
Gratis inträde för hela familjen 
 
Utebio i Ekbacken 
1 augusti kl. 21.00  Film 
2 augusti kl.21.00 Konsertfilm 
 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 29/14, Verksamheten sommaren 2014 
 
Konst runt 
13-14 september, Samlingsutställning på Kulturmagasinet i Bergkvara. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-05-13: 
att lägga informationen till handlingarna. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 30/14   
Information från kultur- och fritid 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar: 
 
att Torsås kommun genom bildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att deltaga i konstprojektet Art line, 
 
att Karin Seebass tillsammans med representanter från kultur- och 
fritidutskottet samt bildningsnämndens arbetsutskott den 13 maj har varit på 
besök i Emmaboda kommun för att ta del av deras helhetslösning för 
kulturskola samt 
 
att Karin Seebass tillsammans med representanter från kultur- och 
fritidutskottet den 9 maj varit på Skola- och Kulturkonferens i Kalmar. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-05-13: 
att lägga informationen till handlingarna. 
-------- 
Sändlista: 
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KoFu § 31/14  
Kulturföreningsbesök 
         
Ärendebeskrivning 
Södra Möre Konstförening och Torsås Teaterförening kommer under hösten 
2014 att bjudas in till bildningsförvaltningen och kultur- och fritidsutskottet för 
samtal och presentation av sina respektive verksamheter.  
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-05-13: 
att notera informationen. 
-------- 
Sändlista: 
 
 

 


