
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 10   

Kultur- och fritidsutskottet  2014-09-09  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Plats och tid Biblioteket i Torsås tisdagen den 9 september 2014 kl 15.00 – 16.30 
     
Beslutande Maria Karlsson, C, ordförande 

Kjell Mattsson, KD 
Roger Isberg, S 

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

 
 

       
Utses att justera Kjell Mattsson, KD 

 

       
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen fredagen den 12 september 2014 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf 32 - 38 

  Hanna Grahn 
 

 

 Ordförande        
   ..............................................................................................................   Maria Karlsson 

 
 

 Justerande        

   ..................................................................................................................................................................   Kjell Mattsson  
 
 
 
 
 
 

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kultur- och fritidsutskottet    

Sammanträdesdatum 2014-09-09         nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2014-09-12      Datum för anslags 
nedtagande 

2014-10-06 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 32 - 38 

 
        
§ 32 Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsverksamhet i 

Torsås kommun 
 

§ 33 Renovering av statyn ”Det var dans bort i vägen” 
 

§ 34 Ansökan om kulturbidrag 
 
§ 35 Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
§ 36 Information från kultur- och fritid 
 
§ 37  Bokrelease 
 
§ 38 Kulturplan 
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KoFu § 32/14    
Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsverksamhet i 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kultur- och 
fritidsverksamheten i Torsås kommun. Granskningen ligger inom den av 
revisorerna beslutade revisionsplanen. 
 
Efter genomförd inspektion har rapport överlämnats till bildningsnämnden för 
beaktande och åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder 
senast den 30 september 2014.  
 
Revisionens sammanfattning och bildningsnämndens svar: 
Den revisionella bedömningen anser att det är av vikt att bildningsnämnden 
initierar övergripande styrdokument så som kulturplan och skolkulturplan. 

 Bildningsnämnden har 2014-03-10 § 11antagit visioner och mål för 
kultur- och fritid 2014-2015 vilket även innefattar framtagning av 
Skolkulturplan.  
Framtagning av en kulturplan ryms ej inom nuvarande organisation. 

 
Rapporten påvisar att handläggningen av bidrag är sårbar då den hanteras av en 
person. Bildningsnämnden rekommenderas även att formalisera uppföljningen 
av att bidrag går till avsedda ändamål. 

 En dokumentation kring handläggningsrutiner av bidrag kommer att 
genomföras. 
 

I rapporten har bedömningen gjorts att bildningsnämnden, för att effektivisera 
handläggningsprocess avseende bidrag på mindre belopp, bör överväga att 
delegera beslutanderätt till tjänstemännen. 

 Bildningsförvaltningen kommer under hösten påbörja revidering av 
bildningsnämndens delegationsordning och i samband med detta 
kommer även tjänstemännens delegationsrätt på minde summor att ses 
över. 
 

Granskningen tydliggör att bildningsnämnden kan fatta beslut om 
investeringsbidrag upp till 100 tkr. Belopp över 100 tkr beslutas av 
kommunstyrelsen, dock utan stöd i reglemente. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-09-02 § 231 beslutat att 
uppdra åt kommunchefen samt bildningschefen att tillsammans 
sammanställa ett upplägg gällande investeringsbidrag innefattande att 
en förvaltning hanterar kommunens samtliga bidrag. 

 

Fortsättning 
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Fortsättning KoFu § 32/14, Revisionsrapport Granskning av 
kultur- och fritidsverksamhet i Torsås kommun 

 
Bildningsnämnden rekommenderas att på regelbundna intervall utvärdera 
resultatet av delar av verksamheten samt att återkommande ta del av muntlig 
information om verksamheten från enhetschefen för att ännu bättre kunna 
följa verksamheten. 

 Enhetschef för kultur- och fritid föreslås regelbundet bjudas in till 
bildningsnämnden för information om verksamheten.  

 
Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-09-09 
bildningsnämnden besluta: 
att ställa sig bakom ovanstående beskrivning avseende rapportens resultat samt 

föreslagna åtgärder. 
--------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 

    



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 10   

Kultur- och fritidsutskottet  2014-09-09  

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
 
KoFu § 33/14    
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. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-09-09: 
Beställning på nytt glasfundament inklusive arbete med demontering samt 
montering har gjorts hos GFAB Sweden, tillika tillverkaren. 
Renoveringsarbetet har påbörjats och förväntas bli klart om cirka en månad. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 34/14     
 Ansökan om kulturbidrag   

  
Ärendebeskrivning 
 Smålands Konstnärsförbund, som är grundare till Konstarkivet och en av 
Museum Vandalorums stiftare, har med anledning av att Smålands Konstarkiv 
i Museum Vandalorum, Värnamo, fyller 50 år ansökt om ett bidrag på 5 000 
kronor. Tanken är att göra en bok som presenterar Smålands 
Konstnärsförbund, dess medlemmar och deras skapande, som det ter sig just 
nu.  

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår 2014-09-09 
bildningsnämnden besluta: 
att avslå ansökan från Smålands Konstnärsförbund. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 35/14   14/BIN0100  
Motion – Uppföra ramper för skateboard 
 
Ärendebeskrivning 
Motion från Moderaterna i Torsås har inkommit till kommunfullmäktige med 
anledning av att Torsås kommun som skall vara en kommun i samhällets 
framkant och attraktiv för alla saknar en plats där kommunens ungdomar som 
ägnar sin fritid åt skatebord kan utöva sitt intresse på. 
 
Moderaterna anser att kommunen hittills har investerat i ungdomar som är 
involverade i organiserade sporter och förening, men att Bildningsnämnden 
inte tänkt på många av de barn och ungdomar som inte är organiserade i dessa 
föreningar och menar därför att skateboard, som har blivit något av en 
folkrörelse, inte har något ställe att utöva sitt intresse på. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2014-06-09 § 67 att överlämna motion – 
Uppföra ramper för skateboard till bildningsnämnden för beredning. 
 
Yttrande ska inlämnas till kommunkansliet inom fem månader från 
kommunfullmäktiges beslut, innefattande tiden för verkställighet av motionen. 
Klarar inte nämnden tidsfristen ska orsak och planerad svarstid anmälas till 
kommunstyrelsen. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-09-09: 
Bildningsförvaltningen har med anledning av semestrar och sommaruppehåll i 
bildningsnämndens sammanträden hos kommunstyrelsen begärt om att få 
tidsfristen för erhållet uppdrag förlängt till 2014-12-31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-08-26 § 178 att godkänna tidsfristen fram till 
och med 2014-12-31. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett yttrande på motionen. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 
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KoFu § 36/14     
Information från kultur- och fritid 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, redogör för 
 
Sommarens aktiviteter 

 Tisdagskvällarna på Sjöfartsmuseet har med 73 besökare i snitt varit 
populära, 

 Konst Kollo, ett samarbete mellan fritidsgården och Kalmar 
Konstmuseum, lockade ungdomar till kreativitet och 

 Utebion i Ekbacken gav två föreställningar. 
 

Höstens aktiviteter 

 Kultur för seniorer, 

 Aktiviteter för vuxna hösten 2014, 

 Kultur i skolan, 

 Barnaktiviteter på biblioteket hösten 2014, 

 Konst Runt 13 till14 september och 

 Film i Glasriket 24 oktober till 9 november. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-09-09: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 37/14   14/BIN0120  
Bokrelease 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit från författaren och konstnären Anna Benson 
angående hjälp med anordning av lokal, gärna ombyggnadslokal med betong, 
för kombinerad bokrelease och konstutställning.  
Anna Benson som är ambassadör för Cancerfonden kommer under oktober 
månad att ha en bokrelease för boken Rosa Kokboken där inkomna pengar 
oavkortat går till Cancerfonden. I Rosa Kokboken delar tjugo kända kvinnor 
med sig av sitt liv och sitt möte med cancer tillsammans med sina paradrecept 
och tankar på mat. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-09-09: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar att den 
kombinerade bokreleasen och konstutställningen kommer att äga rum den 1 
oktober i Ola Milessons garage (fd lokaler för Taxi och bilskolan). 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 38/14     
Kulturplan 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsverksamhet 
i Torsås kommun, kultur- och fritidsutskottet § 32, framkommer att kulturplan 
saknas. 
Kultur- och fritidsutskottet ser det som angeläget att som kommun ha en 
fungerande kulturplan. 

 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-09-09: 
att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att under 2015 påbörja arbete med 

framtagning av kulturplan. 
------- 
Sändlista: 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid 

 
 


