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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås, 2011-11-08, 17.30 – 17.45    
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Marie Jansson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Henrik Nilsson Bokor, S 
 Sören Bondesson, S 
 Lena Gustafsson, V tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Mårtensson, S 
 Monica Fredriksson, TP 
       
   
Övriga deltagande Jan Darrell, kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Hans Larsson, S, ej tjänstgörande ersättare  
 Roger Isberg, S ej tjänstgörande ersättare  
 Ewy Svensson, M ej tjänstgörande ersättare      
 Margareta Ohlin, FP ej tjänstgörande ersättare      
  
Utses att justera Christofer Johansson, C       
  
Justeringens  Räddningsstationen i Torsås, 2011-11-08 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 283  

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    

 Justerande Christofer Johansson        
   

   

  ANSLAG/BEVIS 
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Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2011-11-08   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-11-09 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-12-01 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 4  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-11-08 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 283  
 
§ 283               Leaderprojekt – Biografutveckling och digital upprustning av  

                        biografer      
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KS § 283/11 
AU § 346/11 11/KS0102 
Leaderprojekt – Biografutveckling och digital upprustning av 
biografer      
 
Ärendebeskrivning 
 
Centrumbiografen har under de fyra senaste åren haft en framgång i publik-
hänseende även om föreningen inte fått lönsamhet på verksamheten. 
 
Till nästa år kommer troligen inga analoga filmkopior att produceras utan för 
att kunna visa ny film måste en digital utrustning anskaffas. Prislappen för en 
sådan är cirka 750 000 kronor. De offerter som erhållits innefattar också 
utrustning för ny filmduk och ny ljudanläggning, som behövs för att film- 
bolagen ska godkänna att film visas med den nya tekniken. Den totala 
investeringskostnaden hamnar på drygt 1 050 000 kronor. 
 
Tillsammans med Film i Glasriket har en ansökan lämnats in till Leader om 
biografutveckling på landsbygden som har godkänts och biografen i Torsås 
erhåller 105 000 kronor. Bidraget förutsätter att folketshusföreningen lämnar 
en egen medfinansiering upp till 105 000 kronor, vilket förväntas finansieras 
genom sponsorintäkter och bidrag från personalstiftelsen från Faurecia enligt 
nedan. Svensk Filmindustri kommer att under 2012 släppa till medel för detta 
ändamål, men även om Torsås Folketshusförening lyckas med en sådan 
ansökan, fodras ändå egen finansiering. Finansieringsmodell som tagits fram av 
Film i Glasriket föreligger. 
 
En medfinansiering måste finnas med i ansökan till SFI. Om Torsås kommun 
ställer upp som medfinansiär innebär det en kostnad på upp till 210 000 
kronor. 
 
Faurecias personalstiftelse har röstat om att 15 procent av vinsten på 
försäljning av deras semesterhus ska skänkas till Folkets Hus för att digitalisera 
biografen. 
 

Arbetsutskottet beslutar 2011-11-08: 
 
att notera redovisade från Inga-Britt Karlsson gällande biografutveckling och  
     digital upprustning av biografen.  
 

Fortsättning 
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Fortsättning § 283/11, Leaderprojekt – Biografutveckling och 
digital upprustning av biografer      
 
Yrkande och proposition 
 
Eva-Kristina Berg, C yrkar att Torsås kommun täcker upp med ett räntefritt 
lån för föreningens egna medfinansiering upp till 105 000 kronor enligt 
finansieringsmodellen dock längst 3 år. 
 
Roland Swedestam, S yrkar på dock längst 5 år. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Eva-Kristina Bergs, C yrkande och 
Roland Swedestams, S yrkande finner han att kommunstyrelsen har beslutat 
enligt Roland Swedestams, S yrkande. 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att bevilja en medfinansiering upp till 210 000 kronor för utveckling samt  
     digital upprustning av biografen, 
 
att Torsås kommun täcker upp med ett räntefritt lån för föreningens egna   
     medfinansiering upp till 105 000 kronor enligt finansieringsmodellen dock  
     längst 5 år, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
-----  
Sändlista 
Torsås Folketshusförening 
Ekonomikontoret 

 
 
 


