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Plats och tid Huvudbiblioteket i Torsås torsdagen den 6 mars 2008 kl. 17.30-19.10 
  
  
Beslutande Christina Lönnqvist (s), ordförande 
 Hans Gustafsson (v) 
 Elvy Holgersson (tp) 
 Hans-Peter Ludwig (c) 
 Mona Magnusson (m) 
  
  
Övriga deltagande JanEric Assarsson, föredragande 
 Lena Klippvik, sekreterare 
 Kåre Holgersson, § 15 
 Bo Alvemo (tp), ej tjänstgörande ersättare 
 Anita Borg (c), ej tjänstgörande ersättare 
 Inga-Britt Karlsson (s), ej tjänstgörande ersättare 
  
  
Utses att justera Hans-Peter Ludwig 
  
Justeringens  Barn- och utbildningskontoret måndagen den 10 mars 2008 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 15 - 20 

  Lena Klippvik  
 Ordförande   

  Christina Lönnqvist  
 Justerande   

  Hans-Peter Ludwig 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Kultur- och fritidsnämnden  
Sammanträdesdatum 2008-03-06 
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2008-03-10 Datum för anslags 
nedtagande 

2008-03-31 

    
Förvaringsplats  för protokollet Huvudbiblioteket i Torsås 
    
    
Underskrift    

 Lena Klippvik  
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§  15 Dnr. 8/08 
 
 
KONST OCH FRITID FÖR BARN OCH UNGDOM  
 
Kåre Holgersson informerar nämnden om den skrivelse han inkommit med 
enligt akt angående följande verksamheter som är eller skall vara ett samarbete 
mellan Kulturmagasinet och kultur- och fritidsnämnden: 
� Ungdomsateljén 
� Ungdomsakademin 
� Sportlovsdag 
� Kultur- och idrottsskolan samt 
� Skaparlusten. 

 
Till dessa verksamheter äskas medel - 85.600 kronor - ur kommunstyrelsens 
anslag på 300.000 kronor till fritidsverksamhet i kommunen. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på föreslaget samarbete mellan Kultur-
magasinet och nämnden, men då nämnden valt att under 2008 satsa på musik-
projektet och verksamheten på fritidsgårdarna, ser sig nämnden nödsakad att i 
nuläget avslå framställningen. 
 
Särskilt yttrande 
 
Särskilt yttrande från Torsåspartiet bilägges protokollet. 
 

_______________ 
Exp. Kåre Holgersson 
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§  16 Dnr. 5/07 
 
 
UTREDNING OM VERKSAMHETEN PÅ TM 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 14 februari 2008 beslutat 
att en arbetsgrupp bestående av nämndens ordförande och vice ordförande, 
enhetschefen och fritidsgårdsföreståndare Anders Adelgren får i uppdrag att 
utarbeta ett förändrat tjänstgöringsschema för verksamheten på TM, så att 
fritidsgården kan vara öppen måndagar-fredagar.  
 
TM skall utöka öppettiderna för att ge mellanstadieeleverna en möjlighet att 
besöka TM och musikrummet som annars är fullbokat av de äldre ungdomar-
na. 
 
Målsättningen för TM skall vara att kunna nå så många ungdomar och en så 
stor målgrupp som möjligt. För att nå detta mål skall personalens administra-
tiva tid och planeringstid ingå i den dagliga verksamheten i TM:s lokaler. 
 
Den nya organisationen skall utvärderas i april månad 2008 (KFN § 3/08). 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Efter överläggning i presidiet och efter samtal med berörd personal beslutar 
kultur- och fritidsnämnden att TM från och med vecka 11 2008 skall vara 
öppet alla vardagkvällar. Måndagar är TM öppet kl. 18.00-22.00 för gymna-
sieelever. 
 
Konsult skall anlitas för att utbilda personalen i värderingsfrågor och förhåll-
ningssätt.  
 
Mattias Gadd är ansvarig för musikprojektet. 
 

_______________ 
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§  17 Dnr. 8/07 
 
 
MUSIKPROJEKTET - MUSIKHUS 
 
Förvaltningschefen informerar nämnden om att avtal tecknats mellan Torsås 
kommun och studieförbundet NBV Sydost för perioden 2008-04-01--12-31. 
Avtalet innebär att NBV anställer Mattias Gadd som studieorganisatör med 
huvudinriktning på musik och arbete med funktionshindrade. NBV kommer att 
fakturera Torsås kommun för en del av Mattias lön, ca 160.000 kronor exklu-
sive eventuella resekostnader. 30.000 kronor av de 190.000 kronor som är 
anslagna till projektet används för inköp av instrument. Verksamheten kommer 
att bedrivas i TM:s lokaler. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Informationen antecknas till protokollet. Mattias Gadd inbjuds till nästa 
nämndsammanträde. 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ingå till kommunstyrelsen med hemställan 
om anslag på 20.000 kronor av de 300.000 kronor som kommunstyrelsen för-
fogar över för fritidsverksamhet i kommunen till inköp av ytterligare instru-
ment till musikprojektet. 

 
_______________ 
Exp. Ks
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§  18 Dnr. - 
 
 
BALANSERADE STYRKORT 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 24 januari 2008 
utarbetat förslag till balanserade styrkort för nämndens ansvarsområde. 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Förslaget fastställes och bilägges akten. 
 

_________________   
Exp. Ks 
 

 
 
 
 
 
 
§  19 Dnr. -  
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007 
 
Förvaltningschefen redogör för föreliggande förslag till verksam-
hetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden enligt akt. 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer nämndens verksamhetsberättelse  
och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. 
 

____________ 
Exp. Ks 
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§  20 Dnr.  11/08 
 
 
VISION TORSÅS 
 
Inga-Britt Karlsson (s), ordförande Folkets Hus, har inkommit med 
skrivelse angående samarbete mellan Folkets Hus, Stage4you, 
Korrespondensgymnasiet och kultur- och fritidsnämnden när det 
gäller film- och bioverksamhet. I skrivelsen föreslås att en filmgrupp, 
bestående av gymnasieungdomar, fritidsledare och en representant 
från Folkets Hus, bildas för att visa film gratis för ungdomar 20 gång-
er under år 2008. Målsättningen för projektet är att skapa ett ökat 
filmintresse hos barn och ungdomar och på sikt stimulera till eget 
filmskapande. 
 
Ansökan om medel skall vara Svenska Filminstitutet tillhanda senast 
den 30 april. 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ingå till kommunstyrelsen med hemställan 
om anslag på 40.000 kronor för det biljettintäktsbortfall som blir följden av 
försöksverksamheten. 
 

_____________ 
Exp. Ks 
 
 
 
 
 


