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Ansökan om bidrag till kulturverksamheten 2019 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare behandlat en begäran från Stiftelsen Johan 
August Gustafssons Träskulpturer i Segerstad, om ett fortsatt samarbete och 
dialog med kommunen. Ärendet återremitterades med uppdraget att 

uppmana stiftelsen att komma in med en formell ansökan om ekonomiskt 
stöd. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 9 oktober 2018, § 200. 
Ansökan om bidrag till kulturverksamheten 2019 med balans- och 

resultatrapporter, inkommen den 19 november 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 15 februari 2019.    

Överväganden 

En bakgrund till den ursprungliga begäran från Stiftelsen J.A.G.S  Trä-
skulpturer i Segerstad, är den tidigare överenskommelse som funnits mellan 

stiftelsen och kommunen. Stiftelsen har förbundit sig att tillhandahålla 
turistinformation om södra Öland och världsarvet Södra Ölands 

odlingslandskap i utbyten mot en årlig ersättning uppgående till 
20 000 kronor. 

Stiftelsen har nu inkommit med en formell ansökan om bidrag till sin 

kulturverksamhet för 2019. Förutom samlingen av träskulpturer arbetar 
museet med utställningar där nu levande öländska konstnärer är prioriterade 

samt samarbetar med olika andra aktörer på sydöstra Öland och ingår i 
projektet ”Fågelvägen”. Efter presentationen i TV:s Antikrunda vill museet 
nu inleda ett samarbete med Kalmar auktionsverk genom föreläsningar och 

fri värdering av föremål. 

Ansökan om bidrag gäller marknadsföring genom annonser, aktiviteter och 

information uppgående till 15 000 kronor, ett bidrag för lokalerna på 
10 000 kronor samt bidrag till försäkringar med 6 000 kronor, totalt 
31 000 kronor. 

Stiftelsens arbete med att upplåta museilokalerna för utställningar av 
öländska konstnärer har möjligheter att utvecklas ytterligare, inte minst av 

skälet att det finns ett behov av arenor för kulturutövare. Museets 
lokalisering till sydöstra Öland bidrar också till att lokalen är av intresse för 
kulturverksamheten. 

Med en justering i nuvarande bidragsregler så att begreppet föreningsägda 
lokaler också kan omfatta till exempel en stiftelse som äger lokaler och som 

kan användas för bredare kulturändamål, skulle stiftelsen redan i augusti 
2019, ansöka om ett bidrag för 2020. 
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I avvaktan på en sådan förändring bedömer förvaltningen det som rimligt att 

kommunstyrelsen beviljar stiftelsen de 10 000 kronor som i ansökan avser 
lokalen. Kultur-verksamheten kan i samband härmed också ges i uppdrag att 
belysa hur museilokalerna i högre utsträckning kan användas för att 

åskådliggöra öländska konst- och kulturutövare. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Bevilja stiftelsen J.A.G.S  Träskulpturer i Segerstad 10 000 kronor som 
bidrag för lokalkostnader. 

2. Beloppet ska belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

3. Uppdra till kulturverksamheten att utreda hur museet i högre 
utsträckning också kan användas som utställningsarena för öländska 

konst- och kulturutövare. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

J.A.G.S  Museum i Segerstad. 
Kultur- och fritidsverksamheten 












