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§1

Sammanträdesdatum
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2019-01-11

1

Dnr 2018/230 805 KS

Ansökan om bidrag till KreaHus i Gärdslösa
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

bjuda in representant från föreningen till ett sammanträde under våren 2019.

Ärendebeskrivning
Kulturföreningen Bijsta Lumo ansöker om bidrag för ”KreaHus för barn och ungdomar” (6 till 15 år). På KreaHus ska barn och ungdomar få möjlighet att sätta fart på
kreativiteten genom lekar, konstaktiviteter, återvinning och återanvändning av diverse material.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2018-11-28 § 24 bjuda in representant från föreningen till utskottets sammanträde 2019-01-11.
Beslutsunderlag
Ansökan från kulturföreningen Bijsta Lumo.
Dagens sammanträde
Representant från föreningen var inbjuden till dagens sammanträde, men meddelade precis innan sammanträdets början att hen tyvärr inte kunde komma till mötet.

Skickas till
Kulturföreningen Bijsta Lumo
Kultursekreteteraren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/128 041 KS

Budget och verksamhetsplan 2019 kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott; Årsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

ge tjänstepersonerna i uppdrag att arbeta fram förslag på aktiviteter och
eventuella nyckeltal.

Beslutsunderlag
Kultur - verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
Fritid - verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg informerar kommunstyrelsens
kultur- och fritidtutskott om ”Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 20202021”
Från och med 1 juli 2018 tillhör fritid ekonomi- och fastighetsavdelningen – ansvar
1013. Kultur är sedan 1 januari 2019 en del av tillväxtenheten – ansvar 1105. Både
kultur och fritid tillhör kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen.
Kommunfullmäktige antog 2018 en styrmodell. Styrmodellen beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med styrmodellen är att ange den
politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska
finnas ett samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs
och de resultat som önskas uppnå.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen ”Med gemensmamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något
vi är stolta över. Nu och för framtiden” till det dagliga arbetet i verksamheterna. För
att styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma
kärnvärden; välkomnande, utvecklande och tillsammans genomsyrar verksamheterna.
Utifrån styrmodellen bryts visionen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation
samt hållbarhet. De övergripande målen är beslutade av kommunfullmäktige.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kultursekreteraren
Fritidschefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/136-106 KS

Information; Projektet Unika historiska Kalmar Öland
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott tackar projektledaren för informationen.
Ärendebeskrivning
Unika historiska Kalmar Öland är ett treårigt (2018 - 2020) samarbetsprojekt för att
lyfta kulturarvet. Kalmar kommun är projektägare. Övriga aktörer och medfinansiärer
är Mörbylånga och Borgholms kommun, Kalmar läns museum, Statens Fastighetsverk, Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Destionation Kalmar,
Landstinget i Kalmar län samt Linnéuniversitetet. 2016 – 2017 genomfördes en förstudie.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-05-30 § 211 att Borgholms kommun ska delta i projektet.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde informerar projektledaren kommunstyrelsens kultur- och
fritidsutskott om Unika historiska Kalmar Öland. Projektet ska skapa en struktur för
långsiktigt hållbart samarbete. Med utgångspunkt i historien ska projektet skapa former för att berätta nya och gamla historier som ger sammanhang och perspektiv.
Projektets mål är att
- stärka regionens profil inom kulturarv/historia.
- samla aktörer och aktiviter. Skapa former för samarbete.
- ta fram en övergripande berättelse och digital innovation.
”Unika historiska Kalmar Öland ger dig Sveriges rikaste historiska utbud. Här får du
möjlighet att själv upptäcka berättelser i äkta miljöer. Historia och ny teknik skapar
upplevelser, förståelse för utvecklingen och perspektiv på framtiden. Du kommer nära människornas livsöden – från forntid till nutid. Unika historiska Kalmar Öland –
här finns mer än en bra historia”.
Skickas till
Projektledare Unika historiska Kalmar Öland
Kultursekreterare
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4
Information; Tillväxtchef Anders Magnusson
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Från 1 januari 2019 finns en tillväxtenhet inom kommunledningsförvaltningen i Borgholms kommun. Anders Magnusson, ny tillväxtchef, informerar kommunstyrelsens
kultur- och fritidsutskott om tillväxtenheten. Tillväxtenheten ska arbeta med samhällsutveckling, strategisk tillväxt och hållbar miljö. Den nya tillväxtenheten kommer
att hantera mark- och exploateringsärenden, infrastruktur, näringsliv, hållbarhetsfrågor, kultur samt folkhälsofrågor.
Skickas till
Tillväxtchef Anders Magnusson
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5
Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Dagens sammanträde
Kultursekreterare Maria Johanson meddelar följande delegationsbeslut;
Konstnärsgillet mellersta Öland 5 tkr i kulturprogrambidrag för tre olika utställningar.
IOGT NTO Friska Viljor 2 tkr i kulturprogrambidrag för kulturkvällar på torpet i Persnär 2018.
Borgholms Bios vänner förlustgaranti 11 tkr (10.050 kr blev förlusten) för konsert
med Claes Jansson.
Åkerbokonstnärerna 7 tkr i kulturprogrambidrag för utställningen Öppen ateljé.
Borgholms Bios vänner 5 tkr kulturprogrambidrag för julkonsert.
Skickas till
Kultursekreteraren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6
Meddelanden
Dagens sammanträde
Kultursekreterare Maria Johanson meddelar att julen dansas traditionsenligt ut på
Borgholms torg lördag 12 januari klockan 14:00. Sara Kånåhols, sammankallande i
utskottet kommer att hälsa alla välkomna.
Ölands Filmvecka kommer att genomföras 20-27 februari 2019.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

