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Dnr 2019/192 048 KS

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

uppdra till fridschefen att kontakta föreningen Skidunionen i Borgholm.

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 kultur- och fritidsutskottet för fortsatt utredning och vidare dialog med Skidunionen (Ölands skidklubb, Svenska Skidförbundet samt intressenter ur näringsliv, turismentreprenörer).
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2019-10-17 bjuda in kommunstyrelsens arbetsutskott för fortsatt beredning av ärendet.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-15.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01.
Kommunstyrelsens arbetstutskott 2019-10-08 § 245.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar frågan tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott och fritidschefen.
Skickas till
Skidunionen i Borgholm
Fritidschef
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/216 003 KS

Översyn av riktlinjer och regler för bidrag till föreningar i Borgholms
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelen föreslå
kommunfullmäktige
att
anta ”Policy för bidrag till föreningar”.
Vidare beslutar kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslå kommunstyrelsen
att

arrangemangsbidrag under 5 tkr delegeras till tjänsteperson, att beviljas
löpande under året.

att

Studieförbundsbidraget fördelas utifrån de olika förbundens totala
verksamhetsvolym i kommunen.

att

med ovan nämnda förändringar samt vissa redaktionella ändringar anta
”Riktlinjer för bidrag till föreningar”.

Ärendebeskrivning
Både kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott har beslutat att
uppdra åt kommunledningen att göra en översyn av riktlinjer och regler för bidrag,
sponsring och marknadsföring i Borgholms kommun.
Det är viktigt att förtydliga för kommunens medborgare vilka typer av bidrag som
finns att söka, vad som krävs för att få ett bidrag och hur det sedan ska redovisas.
Det är även önskvärt att få en bättre process för att hantera inkomna ansökningar
samt ge ett väl genomarbetat beslutsunderlag till politiken för att komma ifrån dagens ofta snabba beslut som ger dålig överblick över budgeten samt gör det oklart
om pengarna verkligen går till det de är tänkta för.
Styrdokumenten ska underlätta besluten och bättre garantera att de bidrag som
kommunen delar ut används till att skapa aktiviteter, mötesplatser, kulturella upplevelser och en meningsfull fritid för Borgholms invånare och besökare.
Ett ytterligare syfte är att förtydliga skillnaden på bidrag, sponsring och marknadsföring. Se vidare policy för marknadsföring och sponsring.
Förändringar;
• Ungt kulturbidrag utgår (det har endast varit en icke berättigad sökande under tiden det har funnits). Unga uppmanas istället att söka arrangemangsbidrag och kommer att prioriteras vid bedömning om bidrag.
• De bidrag som socialnämnden har administrerat övergår till kommunstyrelsen att
administrera i enlighet med de nya riktlinjerna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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• Uppväxlingsprojekt ska inte kunna ges till en privatperson, bidrag ska alltid gå till
en förening.
• Aktivitetsstöd 65+ - kallas i riktlinjerna för verksamhetsbidrag till sociala föreningar
(Sveriges bästa äldreomsorg, dnr KS 2016/243)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-13
Förslag; Policy för föreningsbidrag Borgholms kommun
Förslag Riktlinjer för föreningsbidrag Borgholms kommun
Konsekvensanalys
I och med att policyn och riktlinjerna antas utgår tidigare fattade beslut om regler till
kulturell verksamhet, KS 2000-12-11 § 170, bidragsregler för föreningar KFN, bidrag
till studieförbundens verksamhet, KFN 2001-03-06 § 31, bidragsregler ungt kulturbidrag, KFN 2017-01-24 § 10. Riktlinjerna för uppväxlingsprojet, KS 2018-04-24 § 86
uppdateras.
I och med att riktlinjerna antas kan även uppdrag nr. 12 i ärendet med dnr KS
2016/243 om Sveriges bästa äldreomsorg, KF 2019-08-19 § 166 ”att uppdra till
kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer för aktivitetsbidrag för äldre (65+)” anses genomfört.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar tillsammans med fritidschef
och kultursekreterare förslagen. Förutom en del mindre redaktionella ändringar i texten anser utskottet att arrangemangsbidrag under 5 tkr bör delegeras till tjänsteperson, att beviljas löpande under året samt att Studieförbundsbidraget ska fördelas utifrån de olika förbundens totala verksamhetsvolym i kommunen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/236 805 KS

Bidrag till studieförbunden 2019 (avser 2018 års verksamhet)
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

fördela bidraget till studieförbunden 2019
(avser 2018 års verksamhet) enligt följande;
ABF 38.512 kr
Bilda 8.925 kr
Folkuniversitetet 10.802 kr
Medborgarskolan 5.738 kr
Ibn Rushd Östra 12.515 kr
NBV 27.337 kr
Sensus 4.732 kr
Studiefrämjandet 4.141 kr
Studieförbundet vuxenskolan 62.298 kr
Totalt 175.000 kr

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har i budget 2019 avsatt 175.000 kr att fördelas mellan de studieförbund som hade verksamhet i kommunen 2018.
Beslutsunderlag
Ansökningar från studieförbunden.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelning av bidrag till studieförbunden 2019 och de förändringar som skett mellan 2018 och 2019.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Studieförbunden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/233 805 KS

Ansökan om Ungt kulturbidrag 2019
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att

under förutsättning att konserten genomförs bevilja 6.600 kronor i Ungt
kulturbidrag till Amelia Andersson och bandet Full Send.

Ärendebeskrivning
Ungt kulturbidrag är för dig som är ung och som vill anordna en utställning, en konsert eller något annat kulturevenemang. Om du har en idé som du vill göra verklighet av, en hobby du vill dela med dig av eller helt enkelt vill arrangera något så är
ungt kulturbidrag något för dig! Ungt kulturbidrag är till för att ditt projekt ska kunna
bli verklighet, men det är du som själv ska göra jobbet.
Alla som är upp till 25 år gamla och skrivna i Borgholms kommun kan söka. Det behöver inte vara någon förening som söker bidraget.
Vad kan man söka för?
Ungt kulturbidrag kan sökas för kulturprojekt eller arrangemang som har fri entré
och är öppna för alla som vill ta del av arrangemanget. Arrangemanget ska ske i
Borgholms kommun. Ett projekt/arrangemang kan maximalt få 10.000 kronor i bidrag.
Amelia Andersson med gruppen Full Send ansöker om ungt kulturbidrag för ”En
konsert på Folkets hus i Borgholm”. Sex ungdomar från kulturskolan vill genomföra
en konsert med fri entré på Folkets hus i Borgholm den 18 januari. Eventuella intäkter kommer att skänkas till barncancerfonden.
Beslutsunderlag
Regler för ungt kulturbidrag i Borgholms kommun
Ansökan om bidrag
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan. Utskottet anser att
det är ett mycket bra initiativ av ungdomarna. Kultursekreteraren har diskuterat med
budgetchefen och fått klartecken att bevilja detta bidrag trots att ansökan inkommit
sent.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Sökande
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Mötesdagar 2020
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
följande mötesdagar 2020;
3 februari klockan 13.00
6 april klockan 13.00
12 maj klockan 9.00 – heldag
7 september klockan 13.00
12 oktober klockan 13.00
30 november klockan 13.00
Skickas till
kommunsekreteraren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Meddelanden
Sista dag att nominera kandidater till Borgholms kommuns kulturpris 2019 är 15
mars.
Rapport från möte med Inkubatorn kreativa Öland.
Rapport från möte om Ölands filmvecka 2020.
Träff med Ölands idrottskrets 2020.
Utbyte/träff med Mörbylånga kommuns kultur- och tillväxtnämnd
Styrelsens för E-ons miljöfond beslutade 2019-11-13 tilldela Borgholms kommun
50.000 kronor för projektet ”Konstnärlig gestaltning av Lilla Triangeln i Borgholm”.
Inbjudan till projektet Unika historiska Kalmar Ölands seminarium ”Vilket värde har
kulturarvet”.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/237 003 KS

Policy och riktlinjer för marknadsföring och sponsring
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
att
anta ”Policy för marknadsföring och sponsring”.
Vidare beslutar kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslå kommunstyrelsen
att

med vissa redaktionella ändringar anta ”Riktlinjer för marknadsföring och
sponsring”

Ärendebeskrivning
Policyn för marknadsföring och sponsring ska säkerställa att kommunen är tydlig
och transparent vid alla olika typer av samarbeten. Marknadsföring av Borgholms
kommun syftar till att öka attraktionskraften så att fler vill besöka, bosätta sig och
verka i kommunen. Marknadsföring ska rikta sig till privatpersoner och företag, möjliga inflyttare och företag, för eventuell etablering samt till befintliga och möjliga besökare i kommunen.
Sponsring är en typ av marknadsföring som innebär att kommunen ger stöd till en
aktivitet som normalt ligger utanför kommunens verksamhet. Sponsringen är ett ömsesidigt utbyte, där kommunen ger stöd kontant eller genom vara, tjänst eller service
och i sin tur får en motprestation, som kan vara att synas på olika sätt i samband
med den sponsrade aktiviteten. Kommunens vinst med sponsringen är att vinna
marknadsföringsmässig nytta och stärka varumärket genom att kopplas samman
med ett visst projekt eller aktivitet.
För att sponsringen ska vara tillåten för en kommun måste insatsen och motprestationen/förväntat resultat stå i rimlig proportion till varandra. Sponsring skiljer sig på
det sättet från bidrag, gåvor eller donationer. Om dessa står det mer i kommunens
riktlinjer för föreningsbidrag.
I Borgholms kommun gäller att såväl sponsring som mottagande av sponsring måste ske i enlighet med kommunens kommunikationsstrategi, övergripande styrdokument och bestämmelser, till exempel i fråga om likabehandling, jämställdhet och god
ekonomisk hushållning. All sponsring ska ske restriktivt och präglas av öppenhet
och rättsäkerhet. Vid alla sponsringsaktiviteter gäller riktlinjerna för kommunens grafiska profil och logotyp. All sponsring i Borgholms kommun ska regleras i skriftligt
avtal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-18
Förslag ”Policy för marknadsföring och sponsring”
Förslag ”Riktlinjer marknadsföring och sponsring”
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar förslagen.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

