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Dnr 2018/230 805 KS

Ansökan om bidrag till KreaHus i Gärdslösa
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att
uppmana föreningen att samarbeta med redan etablerade föreningar till exempel hembygdsföreningen eller IOGT NTO.
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. Föreningen kunde ej närvara 2019-01-11 utan bjöds istället in till dagens möte.
Beslutsunderlag
Ansökan från kulturföreningen Bijsta Lumo.
Dagens sammanträde
Representant från föreningen informerar kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
om tankar och planer för föreningens verksamhet.
Skickas till
Kulturföreningen Bijsta Lumo
Kultursekreteteraren
Fritidschefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/228 805 KS

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott träffar, oftast varje år, de kulturföreningar som erhåller verksamhetsbidrag. Föreningarna redogör för den verksamhet som
genomförts, kommer att genomföras och framtidsplaner.
Dagens sammanträde
Ölands Hembygdsförbund är en paraplyorganisation för Ölands 32 hembygdsföreningar med ca 10.000 medlemmar. Förbundet bildades år 1953 och är ett fristående
hembygdsförbund och medlem i Svenska hembygdsförbundet. Förbundet äger och
driver Ölands museum Himmelsberga, som invigdes år 1959.
Vid dagens sammanträde träffar utskottet representanter för Ölands hembygdsförbund och Ölands museum Himmelsberga. Ordförande och verksamhetschef informerar om 2018 års verksamhet, planerna för 2019, ekonomi och långsiktig planering.
Ölands hembygdsförbund kommer att ha årsmöte i april 2019.
Skickas till
Ölands hembygdsförbund
Ölands museum Himmelsberga
Kultursekretaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/49 821 KS

Riktlinjer för drift och regler för användning av konstgräsplanen på
Borgholms idrottsplats
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen
att

anta förslag till ” Riktlinjer för drift och regler för användning av konstgräsplanen på Borgholms idrottsplats”.

Riktlinjer för drift och regler för användning av konstgräsplanen på Borgholms idrottsplats
Borgholms kommun, fritidsavdelningen, ansvarar för konstgräsplanens drift och
skötsel.
Drift och skötsel av konstgräsplanen sker vid behov helgfria vardagar mellan klockan 07:00-15:00, gäller även snöröjning.
Regler för användning av konstgräsplanen
Det lag som tränat/spelat match ansvarar för att det är rent och snyggt både på och
vid sidan av planen samt i omklädningsrummen om de använts.












All rökning inom spelområdet (innan för staketet) är förbjudet.
Snus, tuggummi och godis är förbjudet att använda inom spelområdet.
Skor ska rengöras före inträde på planen för att inte jord och smuts ska dras in på
planen.
Skor ska vara godkännda för konstgräs, skor med skruvdobbar är ej tillåtna
Efter träning/match ska målburarna placeras på angiven plats.
Målburar får absolut ej flyttas utan att hjulen är nerfällda.
Det är ej tillåtet att fästa eller ta in något som kan skada konstgräset.
Det är ej tillåtet att själva utföra linjering på konstgräset.
Sporttejper och annat skräp ska plockas bort från mattan när träning/spel är avslutat.
Alla drycker måste hällas ut utanför konstgräsytan! (utom rent vatten).
Skador på planen ska omedelbart rapporteras till fritidsavdelningen.
Följs inte dessa regler och skada uppstår, kan förening bli ersättningsskyldig
Ärendebeskrivning
Fritidschef Jan-Åke Johansson påtalade för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott behovet av riktlinjer för drift och regler för användning av konstgräsplanen på
Borgholms idrottsplats. Utskottet bad fritidschefen arbeta fram förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag; Riktlinjer för drift och regler för användning av konstgräsplanen på Borgholms idrottsplats
Bedömning
För att kunna hålla den budget som finns för konstgräsplanen kan endast drift ske
helgfria vardagar mellan 07:00 och 15:00.
Konsekvensanalys
Ska drift av konstgräsplanen ske på andra tider än helgfria vardagar mellan 07:00
och 15:00 måste mer pengar budgeteras till drift av konstgräsplanen.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar tillsammans med fritidschefen
förslag på ”Riktlinjer för drift och regler för användning av konstgräsplanen på
Borgholms idrottsplats”.
Skickas till
Fritidschefen för vidare befordran till föreningar som använder konstgräsplanen
Borgholm Energi
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/78 443 KS

Namninsamling mot skötseln av konstgräsplanen i Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

avsluta ärendet då de problem som påtalas i skrivelsen redan är åtgärdade.

Ärendebeskrivning
2018-02-16 inkom namninsamling ”Protestlista om konstgräsplanen i Borgholm”.
De som skrivit på listan vill att Borgholms kommuns skall ta tag i saken och åtgärda
och underhålla konstgräsplanen på Borgholm IP. De som skrivit på anser att konstgräsplanen är dålig, sköts dåligt och de får ont och får skador när de spelar på
konstgräset i Borgholm. Cirka 80 personer har skrivit på listan.
Borgholm Energi har sedan hösten 2017 i samråd med fritidschefen ansvaret för
skötsel av konstgräsplanen. De problem som påtalas i skrivelsen är åtgärdade.
Beslutsunderlag
Protestlista
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar med fritidschefen och konstaterar att de problem som påtalas redan är åtgärdade.
Skickas till
Fritidschefen för vidare befordran till berörda.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Diarieenhet

Kultur- och fritidsutskottets föreningsbesök
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar

att

ge tjänstepersonerna i uppdrag att undersöka de förslag på föreningar och
verksamheter att besöka som diskuterats under dagens möte
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott besöker varje år ett antal av kommunens föreningar och kulturverksamheter.
Dagens sammanträde
Utskottet diskuterar vilka föreningar/verksamheter som ska besökas 2019.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

§ 12

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-15

12
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Meddelanden
Dagens sammanträde
Kultursekreterare Maria Johanson meddelar att;
Ölands Filmveckan invigs onsdag 20 februari på Centrumbion i Löttorp. Under filmveckan kommer det att visas film från Gräsgård i söder till Löttorp i norr. Ölands
Filmvecka är ett samarrangemang mellan Borgholm och Mörbylånga kommun, filmföreningarna på Öland och Ölands Turist.
Den nya lekplatsen i Bäckmans park kommer att invigas under våren. Troligtvis
kommer representanter från vänorten Rockford till invigningen.
Regler för marknadsföring, sponsring och bidrag håller på att arbetas fram.
18 mars 2019 är sista dag för att lämna förslag på vem som ska få Borgholms kommuns kulturpris 2018.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/56 828 KS

Runstens gymnastiksal
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar

att ge fritidschefen i uppdrag att diskutera Runstens gymnastiksal med
kommunens fastighetschef.
Dagens sammanträde
Två av utskottets ledamöter har kontaktas av kommunmedborgare angående
Runstens gymnastiksal. Utskottet diskuterar Runstens gymnastisal med fritidschefen.
Skickas till
Fritidschefen
Fastighetschefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

