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§ 1.

Dnr 2018/68-869 KS

Remiss; ”Kultur att växa i – Kulturplan landstinget i Kalmar län 2022”.
Kalmar läns landstings kulturnämnd har remitterat förslag till ny kulturplan för
länet ”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022”. Planen har tagits fram i
dialog med kommunerna, länsstyrelsen, regionala kulturaktörer, organinsationer och övriga intresserade. Eventuella yttrande ska lämnas senast 3 april
2018.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-20 delegera till kommunstyrelsen kultur- och fritidsutskott att avge yttrande.
Cheferna för kulturskolan och biblioteket har ombetts läsa och lämna eventuella synpunkter på kulturplanen.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar den remitterade kulturplanen. I mars 2017 hade utskottet ett dialogmöte med representanter från
landstingets kulturnämnd.
Justerandes sign
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Beslut
Borgholms kommun avger följande yttrande;
”Kultur att växa i” är en ordrik plan som inte alltid är helt lätt att förstå. Ibland
känns planen mer som en verksamhetsberättelse än som en kulturplan. Kulturplanen är för lång.
Borgholms kommun uppskattar att det i kulturplanen tydligt framgår att kulturpolitisk samverkan och dialog är en del av den regionala kulturpolitikens
struktur. Utbildning för länets kulturpolitiker, återkommande möten mellan
den regionen och kommunen samt årligt seminarium är efterfrågat.
Stycket om Jämställdhet på sidan 18 bör förtydligas.
I kulturplanen står på flera ställen att det är viktigt att kommunerna köper och
ger bidrag till föreningar som köper föreställningar/program av de regionala
kulturverksamheterna, vilket är helt rätt. Vi vill bara påpeka att även om
kommunerna vill är det inte alltid ekonomiskt möjligt att köpa så mycket som
önskas.
På sidan 43 står det att Region Kalmar län stödjer kulturarv och kulturmiljö
genom anslag till Kalmar läns museum, Kalmar läns hembygdsförbund och
The Glass Factory. Borgholms kommun ifrågasätter varför Ölands hembygdsförbund inte erhåller regionalt stöd? Ölands hembygdsförbund är inte
en del av Kalmar läns hembygdsförbund utan ett självständigt förbund med
ett aktivt och levande museum, Himmelsberga.
Borgholms kommun håller helt med om att kulturresorna för skolelever är
värdefulla och att det vore önskvärt om de kunde omfatta alla kulturverksamheter i länet, såväl regionala som lokala.
I kommunfakta saknas Borgholms Bio under Biografer.
_____________________________

§2

Dnr 2018/55-867 KS

Borgholms kommuns kulturpris 2017.
Borgholms kommun har sedan 2006 årligen delat ut ett kulturpris. Via annonsering uppmanas alla som vill lämna förslag på kandidater till kulturpriset.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar tillsammans med två
lämpliga kulturpersoner vem eller vilka som ska få priset.
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
Justerandes sign
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tillfråga Kenth Jönsson och Eva-Lena Israelsson om de kan tänka sig
att ingå i kulturprisjuryn.

_____________________________

§3

Dnr 2017/233-805 KS

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2018.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar verksamhetsbidrag till
kulturföreningar 2018. Utskottet kommer att besluta om fördelning verksamhetsbidrag på sammanträdet i maj.
En ny förening Konstnärgillet mellersta Öland har sökt verksamhetsbidrag för
2018. Utskottet diskuterar ansökan.
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

bjuda in föreningen Ölands Allmogedansare till utskottets möte.

att

Föreningen Konstnärsgillet mellersta Öland uppmanas söka kulturprogrambidrag 2018.

_____________________________

§4

Dnr 2016/246-041 KS

Föreningsbidrag 2018.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidstutskott har i 2018 års budget fått 150 tkr
i utökat föreningsbidrag. Tjänstemännen presenterar sammanställning över
fördelning av föreningsbidrag de senaste åren.
_____________________________

§5
Information från fritidsverksamheten.
Fritidschefen informerar om;
-

Justerandes sign

Åkerbobadet i Löttorp
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-

Konstgräsplanen i Borgholm

-

Sporthallen på Slottsskolan

-

Omklädningsbyggnaden vid utetennisbanorna

-

Borgholms Tennishall

_____________________________

§6
Nästa sammanträde.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott sammanträden den 16 maj 2018
klockan 15:00.
_____________________________

§7
Delegationsbeslut.
Kultursekretaren meddelar följande delegationsbeslut;
Föreningen KonstMaj rundan 10 tkr – Öppna ateljéer i maj
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslutet.

_____________________________

§8
Information från kulturverksamheten.
Kultursekreteraren informerar om;

Justerandes sign

-

Ölands Filmvecka som genomfördes 21-28 februari.

-

Ölands Litteraturvecka som kommer att genomföras 21-29 april.

-

Projektet Unika Historiska Kalmar.
Utdragsbestyrkande
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Projektet Mer för fler tillsammans med kulturskolan och biblioteket.

_____________________________

§9
Studiebesök.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott besöker
-

Borgholms Klätterklubb i Borgholms Tennishall där den nya klätterväggen
snart är monterad.

-

Kulturskolan som precis flyttat in i de nyrenoverade lokalerna i Kronomagasinet. Kulturskolans rektor visar utskottet runt. Nästa etapp i renoveringen är fasaden och utemiljön.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

