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Dnr 2019/192 048 KS

Utveckling av snöanläggning, med skidlekplats och belysning
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

bjuda in kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt beredning av ärendet.

Ärendebeskrivning
Skidunionen i Borgholm föreslår i skrivelse 2019-09-15 om att iordningsställa en
skidanläggning med skidlekplats med belysning inom ramen för ett allaktivitetsområde vid Mejeriviken. Målsättning med anläggningen inom allaktivitetsområdet är
att tillgodose behovet av vinteraktiviteter med konstsnöanläggningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-08 § 245 ställa sig positiv till anläggande
av en skidanläggning vid Mejeriviken i Borgholm samt överlämna ärendet till kulturoch fritidsutskottet för fortsatt utredning och vidare dialog med Skidunionen
(Ölands skidklubb, Svenska Skidförbundet samt intressenter ur näringsliv, turism
entreprenörer).
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-15.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01.
Kommunstyrelsens arbetstutskott 2019-10-08 § 245
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott önskar diskutera frågan tillsammans
med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Skidunionen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/208 868 KS

Utvärdering Ungt kulturbidrag
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå
att

möjligheten att söka ”Ungt kulturbidrag” inte förlängs efter försöksperioden
2017-2019.

Ärendebeskrivning
2015-12-15 biföll kommunstyrelsen ett medborgarförslag att instifta ”Ungt kulturbidrag” i Borgholms kommun. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott tog fram
regler. 50 tkr per år avsattes i budget 2017-2019. Fryshuset och ungdomssamordnaren skulle arbeta med att förankra ”Ungt kulturbidrag” bland kommunens ungdomar. Kommunstyrelsen beslutade även att bidraget ska utvärdes efter tre år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 238 2015-12-15
Ansökningar till Ungt kulturbidrag
Bedömning
”Ungt kulturbidrag” har funnits i tre år. Endast en ansökan har kommit in under dessa tre år. Ansökan var inte giltig eftersom den inte kom från en person under 25 år
skriven i Borgholms kommun. I kommunstyrelsens beslut stod att Fryshuset och
Ungdomssamordnaren skulle arbeta med att förankra ”Ungt kulturbidrag” bland
kommunens ungdomar. Under åren 2017-2019 har det funnits ungdomssamordnare periodvis. Fritidsgårdarna och kulturskolan har hjälpt till att försöka förankra
”Ungt kulturbidrag” bland kommunens ungdomar.
Efter tre år kan konstateras att intresset bland ungdomar att själva arrangera saker
inte varit så stort. Kanske finns det ett större intresse bland ungdomar att själva arrangera saker i en kommun där det finns en gymnasieskola. Att det endast funnits
en ungdomssamordnare delar av försöksperioden spelar också roll. Det gäller att
det finns någon som kan hjälpa och stötta ungdomarna att själva arrangera aktiviteter. Kanske kan ”Ungt kulturbidrag” införas igen om några år.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

2019 års Kulturarvsseminarium i Oskarshamn
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att utskottet deltar i årets kulturarvsseminarium i Oskarshamn 2019-11-12.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

§ 26

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-10-17

26

Dnr 2019/162 805 KS

Kulturprojektbidrag hösten 2019
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att bevilja följande föreningar kulturprojektbidrag hösten 2019;
Gärdslösa kulturgrupp 10.000 kr till boken om Störlinge
Ranstads vägförening 2.500 kronor till skriften om Ranstads fritidsområde
Alböke hembygdsförening 15.000 kr till hembygdsbok med bilder
Ölands historiska teater 20.000 kr startbidrag samt för projektet Hugg i sten
Ärendebeskrivning
Kulturprojektbidrag kan sökas av förening som har för avsikt att genomföra enskilda
projekt. Med projekt menas en avgränsad verksamhet med start, förlopp och avslut.
Ett projekt ska ha ett mål.
Beslutsunderlag
Ansökningar från föreningarna
Regler för projektbidrag
Bedömning
Fyra föreningar har sökt kulturprojektbidrag för hösten 2019.
Gärdslösa kulturgrupp för bok om Störlinge by. Föreningens målsättning är att utveckla intresset för kultur, forskning och dokumentation av byarna i Gärdslösa socken och därigenom bevara dess historia till kommande generationer.
Ranstads vägförening för skrift om Ranstads fritidsområde på norra Öland. Syftet
är att sprida kunskap om föreningens tillkomst, historia och skötsel från början fram
till idag.
Alböke hembygdsförening för en ny hembygdsbok, den senaste gavs ut 1951.
Hembygdsboken kommer att i bild och text beröra områdena kyrkan och församlingen, föreningsliv, skola, näringarna lantbruk, stenbrytning, fiske, turism och handel.
Ca 370 bilder kommer att finnas i boken.
Ölands historiska teater är en ny ideell förening kopplad till Ölands hembygdsförbund (den historiska grenen från Ölandsoperan bildar föreningen Ölands historiska
teater). Föreningen har som verksamhetsidé att på autentiska platser sätta upp skådespel som skildrar historiska händelser. Målet är att varje år genomföra en Forntidsvecka som inleds och avslutas med historiska skådespel.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar inkomna ansökningar.
Dagens sammanträde
Representant från föreningen Ölandsoperan informerar kommunstyrelsens kulturoch fritidsutskott om varför föreningen Ölands historiska teater bildats och hur det är
tänkt att verksamheten ska bedrivas. Föreningen kommer att bedriva verksamhet på
hela Öland.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mörbylånga kommun har beviljat 35.000 kr i bidrag.
Föreningen Ölandsoperan kommer att finnas kvar., men inte arrangera historiska
skådespel.

Skickas till
Gärdslösa kulturgrupp
Ranstads vägförening
Alböke hembygdsförening
Ölandsoperan
Ölands historiska teater
Ekonomiavdelningen
Kultursekreteraren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/181 808 KS

Mörbylånga kommun erbjuder deltagande i Inkubatorn Kreativa Öland
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

köpa två platser till ”Inkubatorn kreativa Öland” av Mörbylånga kommun läsåret 2020/2021.

att

30 tkr avsätts i Tillväxtenhetens budget (15 tkr per år från vardera kultur och
näringsliv) 2020 och 2021

att

en utvärdering görs hösten 2020 inför budgeten 2021 för att eventuellt avsätta medel även till läsåret 2021/2022

Ärendebeskrivning
2017 startade Mörbylånga kommun ”Inkubatorn kreativa Öland”. Inkubatorverksamheten löper under två terminer med start i september och avslut i maj. Inkubatorn kreativa Öland vänder sig i nuläget till personer i Mörbylånga kommun som
funderar på att starta eller vill vidareutveckla en verksamhet med kreativ inriktning.
Det kan vara något kulturellt, konstnärligt hantverksmässigt, musikaliskt, matmässigt, grafiskt eller annan kreativ verksamhet. De som inte redan startat ett företag
förväntas göra det inom ramen för inkubatorn. Det viktiga är att den som ansöker
har viljan och motivationen att utveckla och testa sin kreativa verksamhet.
Mörbylånga kommun erbjuder Borgholms kommun att köpa platser i Inkubatorn
Kreativa Öland 2020-2021. En plats kostar 30 tkr.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott fick en presentation av Inkubatorverksamheten 2019-09-06 och beslutade att ge kultursekreteraren och näringslivutvecklaren i uppdrag att utreda frågan vidare och återkomma till utskottet.
Beslutsunderlag
Tillväxtverkets rapport 0275 – Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa.
Sveriges inkubatorer 2018
Ledare Barometern 2018-02-12 – ”Kreativa talanger kan utvecklas bättre på landsbygden”
Information Inkubatorn kreativa Öland
Näringslivsstrategi Borgholms kommun 2017-2022
Kulturplan Borgholms kommun -2020
Bedömning
Det finns olika definitioner av kulturella och kreativa näringar, KKN. Tillväxtverket
beskriver näringsområdet som företag med kulturskapande eller andra kreativa
processer som sin affärsidé eller som sin råvara. Det finns också företag som bygger vidare på andras skapande, exempelvis genom distribution och handel eller
genom utveckling av digitala tjänster med kulturellt innehåll.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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De kulturella och kreativa näringarna (KKN) växer och skapar sysselsättning över
hela Sverige. Det tillkommer fler företag i alla regioner. Under år 2016 bidrog KKN
till BNP med cirka 3,1 procent. Produktionen sker genom cirka 130 000 verksamheter med cirka 187 000 sysselsatta. Andelen KKN-företag i regionerna är över 8
procent i genomsnitt (Småland och öarna 4 procent). EU kommer att satsa stort på
KKN i sitt forsknings- och innovationsprogram Horizon under 2021- 2027.
De kulturella och kreativa företagens marknader är ur ett geografiskt perspektiv
mycket annorlunda än för genomsnittet av företag, med mycket längre räckvidd. De
tycks ha färre geografiska begränsningar än genomsnittet av företag, vilket ger de
kulturella och kreativa företagen goda möjligheter att växa. Nära dubbelt så många
av de kulturella och kreativa företagen exporterade, jämfört med genomsnittet av
företag.
Varuexporten från kulturella och kreativa näringar ökade från drygt 16 miljarder
kronor år 2010 till nästan 21 miljarder kronor år 2016, mätt i faktiska värden. Detta
representerar en betydligt starkare ökning än för näringslivet i genomsnitt.
Det finns fler soloföretag i gruppen kulturella och kreativa näringar än i genomsnittet av företag. Enligt databasen Kreametern är 81 procent av samtliga kulturella
och kreativa företag soloföretag. Andelen soloföretag ökar över tid. Arbetsmarknaden blir allt mer decentraliserad i och med att fler personer jobbar som frilansare,
egenföretagare eller enskilda konsulter.
I Barometerns ledare den 12 februari 2018 skrev Louise Bringselius
”Det finns många exempel på att många av Sveriges kreativa supertalanger idag
söker sig till mindre städer, glesbygd eller till och med landsbygd för inspiration och
lugn i sitt arbete”
Andelen kvinnor är större inom kulturella och kreativa näringar än genomsnittet, 38
procent jämfört med 28 procent.
Borgholms kommun har mycket goda förutsättningar för att locka fler KKN företag
till kommunen. Ett sätt att få fler att våga starta eller utveckla sitt företag är att erbjuda möjligheten att under ett läsår delta i Inkubatorn Kreativa Öland. De företagare som redan deltagit i inkubatorn håller på att starta ett nätverk för att fortsätta
hålla kontakten med de andra som deltagit genom åren.

Konsekvensanalys
Inkubatorn kreativa Öland är en etablerad och erkänd verksamhet med nära koppling till Capellagården och Ölands folkhögskola. Det är ett bra alternativ att istället
för att starta en egen inkubator i Borgholms kommun köpa platser av Mörbylånga
kommun. Enligt Mörbylånga kommun har ett par företagare från Borgholm undersökt möjligheten att få delta i inkubatorn.
Dagens sammanträde
Efter att ha deltagit i Regionsamverkans syd Sveriges uppföljningskonferens om kulturella och kreativa näringar och lyssnat till Mörbylånga kommuns erfarenheter av
två läsår med inkubatorverksamhet anser utskottet att inkubatorverksamheten bör
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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prövas även i Borgholms kommun. Det är ett mycket bra alternativ att köpa platser
av Mörbylånga kommuns redan etablerade verksamhet. Tillväxtenheten kan inom
befintlig budget för kultur respektive näringsliv finansiera två platser läsåret
2020/2021 (under förutsättning att budgeten inte förändras).
Skickas till
Mörbylånga kommun
Ekonomiavdelningen
Näringslivsutvecklaren
Kultursekreteraren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/93-868 KS

Delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut
Kulturprogrambidrag har beviljats
Åkerbokonstnärerna utställning Skördefesten 3.500 kr
Konstnärsgillet mellersta Öland utställning Skördefesten 1.500 kr
Åkerbokonstnärerna Öppen ateljé 9.500 kr
Konstmajrundan öppen ateljé 10.000 kr
Konstnärsgillet mellersta Öland utställning Kristi Himmelsfärdshelgen 2.100 kr
Borgholms båtklubb kulturbryggan aktiviter kring kulturbåtsbryggan 6.000 kr
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

