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Plats och tid Huvudbiblioteket i Torsås torsdagen den 22 november 2007 kl. 17.30-18.10. 
  
  
Beslutande Christina Lönnqvist (s), ordförande 
 Hans Gustafsson (v) 
 Elvy Holgersson (tp) 
 Hans Ludwig (c) 
 Mona Magnusson (m) 
  
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Inga-Britt Karlsson (s), ej tjänstgörande ersättare 
 Roland Swedestam (s), kommunstyrelsens ordförande 
  
  
Utses att justera Hans Ludwig 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret fredagen den 23 november 2007 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 107 - 108

  Lena Klippvik  
 Ordförande   
  Christina Lönnqvist  
 Justerande   
  Hans Ludwig 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesdatum 2007-11-22 
    
Datum för anslags  
uppsättande 2007-11-23 Datum för anslags 

nedtagande 2007-12-14 

    
Förvaringsplats  för protokollet Huvudbiblioteket i Torsås 
    
    
Underskrift    
 Lena Klippvik  
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§  107 Dnr. 22/07 
 
 
ANSLAG TILL FRITIDSVERKSAMHET 
 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 4 september 2007 beslutat 
att upphöra med fribiljetter till eleverna på Korrespondensgymnasiet 
och Mjölnerskolan och istället satsa på fritidsverksamheten i kommu-
nen samt att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inkomma med 
förslag på fritidsverksamhet inom ramen av cirka 300 000 kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 18 september 2007 
beslutat att en arbetsgrupp bestående av Anders Adelgren, Lena Robertsson 
och fritidsledaren på Korrespondensgymnasiet, Carola Karlsson, får i uppdrag 
att sammanställa förslagen och överlämna sammanställningen till nämnden 
inför oktobersammanträdet (KFN § 73/07). 
 
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 oktober 2007 
presenterades arbetsgruppens budgetförslag enligt akt, och nämnden 
beslöt bordlägga ärendet för beredning i samtliga partigrupper (KFN § 
100/07). 
 
Förvaltningschefen föreslår att anslaget på 300.000 kronor till fritidsverk-
samhet i ett första skede används till att starta verksamhet på fritidsgårdarna i 
Bergkvara, Söderåkra och Gullabo som ett projekt på 1 år enligt akt. 
Utvärdering sker under oktober månad 2008. 
 
Yrkanden 
 
Elvy Holgersson (tp) yrkar att arbetsgruppens budgetförslag förkastas i sin 
helhet. Fritidsgårdsverksamheten i Bergkvara och Söderåkra skall bedrivas i 
samma omfattning som tidigare och i en icke-religiös miljö. Vidare vill Torsås-
partiet att en motorgård för unga mopedinnehavare inrättas på lämplig plats i 
kommunen. 
 
Mona Magnusson (m) och Hans Gustafsson (v) yrkar bifall till förvaltnings-
chefens förslag med den ändringen att sista meningen om verksamhetens för-
läggning i Gullabo utgår. 
 
Propositionsordning och votering 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar enligt Mona Magnussons och Hans Gustafssons 
yrkande. 
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§  107 forts. Dnr. 22/07 
 
 
Elvy Holgersson (tp) begär votering. Votering genomförs genom öppen 
omröstning. 
 
För Mona Magnussons och Hans Gustafssons förslag röstar Mona Magnusson 
(m), Hans Gustafsson (v), Hans Ludwig (c) och Christina Lönnqvist (s). 
 
För Elvy Holgerssons förslag röstar Elvy Holgersson (tp). 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således enligt Mona Magnussons och Hans 
Gustafssons förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ingå till kommunstyrelsen med begäran att 
i ett första skede få disponera 156.000 kronor av anslaget till fritidsverksamhet 
till att starta verksamhet på fritidsgårdarna i Bergkvara, Söderåkra och Gullabo 
enligt akt. Nämnden återkommer under år 2008 till kommunstyrelsen med 
förslag på hur resterande del av anslaget skall användas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att teckna kontrakt med Söderåkra 
Församling och Gullabo SK angående fritidsgårdsverksamheten 2008. 
 
Reservation 
 
Elvy Holgersson (tp) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för sitt 
eget förslag. 
 
____________ 
Exp. Ks 
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§  108  Dnr. 8/07 
 
 
UTÖKADE LOKALER FÖR MUSIKPROJEKT MUSIKHUS 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 11 juni 2007 beslutat 
skapa ett musikhus genom byggnation i befintliga lokaler (TM)  (KFN § 
52/07). 
 
Kommunstyrelsen har den 12 november 2007 beslutat teckna hyreskontrakt 
med Rosenträdet AB på 1 år för en lokal på 163 m2 att användas till musik-
lokal för tyst repetition till en årlig hyra av 65.000 kronor. 
 
Förvaltningschefen informerar nämnden om hur ärendet därefter utvecklats. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Informationen antecknas till protokollet. Ärendet tas upp på nästa sammanträde 
i nämnden. 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
  


