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§ 13 Dnr 2019/246 867 KS

Borgholms kommuns kulturpris 2019

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att Borgholms kommuns kulturpris 2019 tilldelas Tove Folkesson. 
Motivering
Tove Folkesson har ett vackert språk och fin gestaltning av hur det kan vara att leva 
på Öland idag. Folkesson har ett samtida uttryck, hon skriver om livet här och nu 
och vågar vara utlämnande. 
Vidare beslutar utskottet 
att ge ett postumt hedersomnämnde till den nyligen bortgångne lokala musikprofilen 
Urban Krantz.
Motivering
Med detta hedersomnämnde vill kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott lyfta 
fram Urban Krantz mångåriga kämpande för att åter sätta vinylskivan och därmed 
den klassiska skivaffären på kartan. Krantz var en välkänd musikprofil inte bara i 
Borgholm utan vida omkring. Han bevarade och förde vidare en del av musikens 
kulturarv. 

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun delar sedan 2006 årligen ut ett kulturpris på 10 tkr. Priset delas 
ut till enskild person, grupp, organisation eller förening som är bosatt eller huvudsak-
ligen verksam inom kommunen. Priset delas ut som erkänsla för värdefulla insatser 
inom kulturområdet. 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna reglerna för Borgholms kommuns kultur-
pris ska det vara två utomstående jurymedlemmar. Kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott har tillfrågat Kenth Jönsson och Lisbeth Lennartsson om de kan vara 
med i juryn. 

Beslutsunderlag
Borgholms kommun har via KommunNytt, hemsidan och Facebook uppmanat all-
mänheten att lämna förslag på vem eller vilka som ska få Borgholms kommuns kul-
turpris 2019. 30 förslag har skickats in.
Regler för Borgholms kommuns kulturpris

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar tillsammans med jurymedlem-
marna Kenth Jönsson och Lisbeth Lennartsson de inlämnade förslagen.

Skickas till
Borgholms kommuns kulturpristagare 2019
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 14 Dnr 2019/235 805 KS

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2020 (redan godkända)

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att bevilja följande verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2020;

Friska Viljor av IOGT NTO bion i Löttorp 30 tkr
Föreningen Gärdslösa prästgård 45 tkr
Sjöfararkusten 10 tkr
Ölands Allmogedansare 12 tkr
Ölands Hembygdsförbund 200 tkr
Ölands Kulturminnesförening 80 tkr
Ölands Riksteaterförening 45 tkr
att ge samordnaren för kultur och fritid i uppdrag att utforma verksamhetsavtalen 

efter utskottets önskemål.
att sammankallande Sara Kånåhols undertecknar avtalen.
att 2021 genomföra en översyn av samtliga verksamhetsbidrag. 

Ärendebeskrivning
Kulturföreningar som bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet kan 
söka verksamhetsbidrag. Ett verksamhetsavtal tecknas mellan kommunstyrelsens 
kultur- och fritidsutskott och föreningen.

Följande föreningar är godkända:
Friska Viljor av IOGT NTO bion i Löttorp
Föreningen Gärdslösa prästgård
Sjöfararkusten
Ölands Allmogedansare
Ölands Hembygdsförbund
Ölands Kulturminnesförening
Ölands Riksteaterförening.

Beslutsunderlag
Borgholms kommuns riktlinjer för bidrag till föreningar
Föreningarnas redovisningar

Bedömning
Den pågående Coronapandemin har påverkat och kommer att påverka föreningar-
nas verksamhet. Årsmöten har inte kunnat genomföras och flera arrangemang har 
redan ställts in. Många av de aktiva i föreningarna är över 70 år och tillhör någon 
riskgrupp. Trots detta försöker föreningarna fortsätta bedriva viss verksamhet, sköta 
och underhålla sina fastigheter och vara den viktiga träffpunkt de är för många i 
samhället. Nytänkande och kreativitet gör att föreningsmedlemmarna kan engagera 
sig hemifrån. 
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Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar verksamhetsbidrag för år 
2020. Eftersom det råder mycket speciella omständigheter i år anser utskottet att al-
la föreningar ska få samma bidrag som år 2019. 2021 kommer utskottet att genom-
föra en översyn av samtliga verksamhetsbidrag. 

Skickas till
Kulturföreningar som beviljats verksamhetsbidrag
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 15 Dnr 2020/56 805 KS

Verksamhetsbidrag till nya kulturföreningar  2020

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att  avslå ansökan om verksamhetsbidrag från STF Öland. 
att uppmana STF Öland att vid behov söka arrangemansbidrag för arrangemang 

i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
STF Öland ansöker om verksamhetsbidrag för kulturföreningar. STF är en av Sveri-
ges största ideella organisationer med cirka 242 000 medlemmar. STF Öland är en 
del av det finmaskiga nät av lokalavdelningar som med engagerade eldsjälar visar 
vägen ut i naturen och in i kulturen. Föreningen bildades 1983 och har ca 200 med-
lemmar. 2019 deltog 422 personer i STFs aktiviteter.

Beslutsunderlag
Ansökan från STF Öland
Borgholms kommuns riktlinjer för bidrag till föreningar

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan från STF Öland. Ut-
skottet anser att föreningen inte ska beviljas verksamhetsbidrag men vid behov kun-
na söka arrangemangsbidrag för arrangemang i Borgholms kommun.  

Skickas till
STF Öland

______________
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§ 16 Dnr 2020/88 805 KS

Borgholms blues rock festival ansöker om bidrag för inställd festival

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att avvakta med beslut eftersom bokslutet för föreningen Borgholms blues rock 

festival 2019 inte är klart.

Ärendebeskrivning
Borgholms blues rock festival ansöker i mail om bidrag på grund av att de 2020 
tvingas ställa in festivalen. Föreningen har inget kapital men utgifter för hemsida och 
domän, biljetter som ska betalas tillbaka och försäkring, totalt ca 10 tkr. Föreningen 
Borgholms blues rock festival planerar att genomföra en festival första helgen i au-
gusti 2021. På grund av Corona pandemin har föreningens ordförande inte kunnat 
träffa revisorn så det finns inget bokslut för 2019. 

Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen
Borgholms kommuns riktlinjer för bidrag till föreningar 

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan från föreningen 
Borgholms blues rock festival. Utskottet avvaktar med beslut till föreningens bokslut 
för 2019 är klart. Föreningen uppmanas komplettera ansökan med bokslut 2019. 

Skickas till
Föreningen Borgholms blues rock festival

______________
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§ 17 Dnr 2020/89 805 KS

Fördelning av extra bidrag till föreningar som hyr ut lokaler

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att fördela det extra bidraget till föreningar som hyr ut lokaler enligt följande:

Albökegården 4.410 kr
Borgholm IOGT lokalen 7.770 kr
Bredsättra sockenstuga 840 kr
Böda IK 2.170 kr
Böda Högby Källa soc. Förening 1.260 kr
Egbygården 2.870 kr
Folkets hus Borgholm 10.000 kr
Föragården 6.370 kr
Gärdslösa IOGT 6.650 kr
Klockaregården Högsrum 5.320 kr
Källa bygdegård 4.480 kr
Långlöts bygdegård 3.290 kr
Löttorps bygdegård 6.020 kr
Norrgårdens bygdegård 4.060 kr
PAIF, Persnäsgården 5.460 kr
Rungården 5.600 kr
Räpplingegården 3.430 kr

Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-28 § 74 avsätta 80 tkr till föreningar med sam-
lingslokaler. Bidraget ska fördelas mellan föreningar som kommunen tidigare beviljat 
bidrag till. 

Åtgärder för att mildra effekterna av de förändrade förutsättningarna för det lokala 
föreningslivet till följd av coronaviruset COVID-19 har diskuterats i krisledningssta-
ben och mellan kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter.

Ett av förslagen för att underlätta för föreningar som förlitar sig på intäkter från lo-
kaluthyrning har varit direkta ekonomiska bidrag.

Beslutsunderlag
§ 74 kommunstyrelsen 2020-04-28

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelning av bidrag till före-
ningar som hyr ut lokaler.  
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Skickas till
Föreningar som hyr ut lokaler 
Ekonomiavdelningen

______________
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