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Plats och tid Biblioteket i Torsås torsdagen den 20 november 2014 kl 15.15 – 17.15 
     
Beslutande Kjell Mattsson, KD, ordförande 

Roger Isberg, S 
Jill Jonsson, S, tjänstgörande ersättare för Maria Karlsson, C, § 44, 48 
 

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

Magnus Lönn, Södra Möre Konstförening § 43 
Kerstin Sandholm, Torsås Teaterförening § 44 
 
 

       
Utses att justera Roger Isberg, S 

 

       
  
Justeringens    Bildningsförvaltningen tisdagen den 25 november 2014 
plats och tid  
 
Underskrifter   .............................................................................................................. Paragrafer Sekreterare       Paragraf 43 – 48 

  Hanna Grahn 
 

 

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

 
 

 Justerande        

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

   

  ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  

  
Kultur- och fritidsutskottet    

Sammanträdesdatum 2014-11-20         nedtagande kk 
     
Datum för anslags  
Uppsättande 

2014-11-25      Datum för anslags 
nedtagande 

2014-12-17 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Bildningsförvaltningen i 
Torsås 

   lol 

    
    
Underskrift Hanna Grahn   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 43 – 48 

 
        
§ 43 Information från Södra Möre Konstförening 

 
§ 44 Information från Torsås Teaterförening 

 
§ 45 Läsfrämjandeplan 

 
§ 46 Skolkulturplan 
 
§ 47 Kurs och konferens 
 
§ 48 Information från kultur- och fritid 
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KoFu § 43/14     
Information från Södra Möre Konstförening 
 
Ärendebeskrivning 
Magnus Lönn, ordförande i Södra Möre Konstförening, berättar om 
föreningen och dess verksamhet. 
Föreningen med 120 medlemmar har som mål att presentera professionell 
konst i Torsås kommun och anser att de ur ett kommunalt perspektiv berikar 
både kommunen, dess invånare och besökande turister genom konsten. 
Cirka tio utställningar genomförs per år i Torsås bibliotek samt cirka tre 
konstutställningar i Bergkvara Konsthall. Det finns även ett samarbete med 
Bergkvara skola där elever erbjuds ta del av utställningar av kända illustratörer.  
Under sommaren 2014 besökte cirka 500 personer Konsthallen i Bergkvara. 
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-11-20: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Magnus Lönn, Södra Möre Konstförening 
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KoFu § 44/14     
Information från Torsås Teaterförening 
 
Ärendebeskrivning 
Kerstin Sandholm, ordförande i Torsås Teaterförening, berättar om föreningen 
och dess verksamhet. 
Torsås Teaterförening, som är en lokalförening under Riksteatern, har i 
dagsläget 79 medlemmar, men har som mål att öka medlemsantalet till 100 
personer.  
Föreningens styrelse väljer ut och köper in de föreställningar som visas under 
året. Under 2014 har fyra vuxenföreställningar och två familjeföreställningar 
köpts in. Vid en teaterföreställning hjälper ofta styrelsens medlemmar till med 
bland annat mediakontakt, att rodda samt upptryckning av biljetter och 
affischer. 
Torsås Teaterförening, som gärna samarbetar med andra föreningar, söker 
sponsorer som vill stödja verksamheten och där med öka utbudet av 
föreställningar till kommunens invånare. Som en liten förening är det svårt att 
hitta bra talteaterföreställningar med fler än en skådespelare till ett acceptabelt 
pris. Ekonomin är en svårighet för föreningen som strävar för att erbjuda 
invånarna i Torsås kommun ett brett utbud inom teaterns värld. För att kunna 
erbjuda föreställningar som lockar publik och där med genererar inkomster till 
framtida satsningar så behöver både moderna likväl som klassiska 
föreställningar, gärna med bra scenografi, ges.  
 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-11-20: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
Kerstin Sandholm, Torsås Teaterförening 
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KoFu § 45/14   14/BIN0161 
Läsfrämjandeplan 
 
Ärendebeskrivning 
Bildningsnämnden beslutar 2014-03-10 § 11 att ge bildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en läsfrämjandeplan enligt kultur- och fritidsutskottets 
vision och mål 2014-2015. 
Statens Kulturråd kräver aktuella biblioteksplaner för erhållande av inköpsstöd 
till litteratur. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-11-20: 
Karin Seebass, enhetschef, presenterar förslag på läsfrämjandeplan enligt akt.  
Läsfrämjandeplanen beskriver folkbibliotekets samarbete mellan BVC, förskola 
och grundskola i Torsås kommun samt särskilda insatser för barn med 
funktionshinder, särskilda insatser för barn med annat modersmål än svenska, 
insatser som främjar barns delaktighet och eget skapande och folkbibliotekets 
uppsökande arbete och andra aktiviteter gentemot barn och ungdomar på 
fritiden. 
 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna läsfrämjandeplan samt  
 
att genomföra en revidering av befintlig biblioteksplan. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 46/14   14/BIN0162 
Skolkulturplan 
 
Ärendebeskrivning 
Hösten 2013 antogs strategin RELEVANT av Regionförbundets styrelse 
RELEVANT tar sin utgångspunkt i grundskolans läroplan och är unik i sitt 
slag i Sverige. De kommunala skolkulturplanerna skall samspela med den 
regionala strategin och från och med hösten 2014 innehar Regionförbundet 
samordningsansvaret för skol-kulturfrågor. 
 
Bildningsnämnden beslutar 2014-03-10 § 11 att ge bildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram en skolkulturplan enligt kultur- och fritidsutskottets vision 
och mål 2014-2015. 
 
Alla barn och elever i Torsås kommun ska ha lika möjlighet att möta kultur i 
olika former. Kulturen ska gå som en ”röd tråd” och integreras i skolans 
arbete. 

 
Syftet med skolkulturplanen är: 

 att stärka kulturens roll i förskola och skola, 

 att integrera kulturpedagogik i förskola och skola, 

 att garantera alla elever minst en kulturupplevelse per läsår, 

 att garantera alla barn och elevers tillgång till all kultur som 
konsumenter, deltagare och producenter inom ramen för läroplanen, 

 att garantera alla barn och elevers tillgång till olika kulturformer inom 
ramen för läroplanen samt 

 att pedagoger skall få regelbunden kompetensutveckling inom kultur. 
 

Kultur- och fritidsutskottets behandling 2014-11-20: 
Karin Seebass, enhetschef, presenterar förslag på skolkulturplan enligt akt.  

 

Kultur- och fritidsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta: 
att godkänna läsfrämjandeplan samt 
 
att skapa förutsättningar i budgetarbetet för att förverkliga skolkulturplanen. 
------- 
Sändlista: 
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KoFu § 47/14   14/BIN0110 
Kurs och konferens 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsutskottet delges 
 
Konferensen Glasklart- inspiration till samverkan mellan skola och kulturliv 
för ökad måluppfyllelse i skolan, lokal identitet och regional utveckling. 
 
Kostnad: 195 kr/person  
När: 11 december kl 09.00 
Plats: The Glass Factory, Boda glasbruk 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-11-20: 
att uppmana skolledning att deltaga i konferensen Glasklart. 
------- 
Sändlista: 
Anders Ohlsson, rektor 
Inger Sandbäck, biträdande rektor 
Thomas Simonsson, biträdande rektor 
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KoFu § 48/14    
Information från kultur- och fritid 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, informerar om: 
 

 att familjedag har arrangerats på Torsås bibliotek den 15 november då 
cirka 80 barn och vuxna deltog och tillsammans firade födelsedagarna 
av katterna Findus och Pelle Svanslös. 

 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 2014-11-20: 
att notera informationen. 
------- 
Sändlista: 
 
 

 


