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§ 1 Dnr 2019/192 048 KS

Utveckling av snöanläggning, med skidlekplats och belysning

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsens ge Tillväxtenheten i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att göra Mejeriviken till ett allaktivitetsområde och ta fram en utvecklingsplan. 

Ärendebeskrivning
Föreningen Skidunionen i Borgholm föreslår i skrivelse 2019-09-15 att en skidan-
läggning med skidlekplats och belysning iordningsställs inom ramen för ett allaktivi-
tetsområde vid Mejeriviken. Skidunionens förslag bygger på att tillgodose behovet 
av ett tillgängligt allaktivitetsområde för alla hela året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-08 § 245 ställa sig positiv till 
anläggande av en skidanläggning vid Mejeriviken i Borgholm samt överlämna ären-
det till kultur- och fritidsutskottet för fortsatt utredning och vidare dialog med Skiduni-
onen (Ölands skidklubb, Svenska Skidförbundet samt intressenter ur näringsliv, tu-
rismentreprenörer).
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterade frågan tillsammans med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-02.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-15.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01.
Kommunstyrelsens arbetstutskott 2019-10-08 § 245.

Dagens sammanträde
Representanter för föreningen Skidunionen redogör för förslaget. 
Förslaget utgår från en av Svenska skidförbundets målsättningar att det ska finnas 
en skidanläggning (konstsnö) i varje kommun samt forskning som visar att männi-
skor är mycket mer fysiskt aktiva och motionerar mera om anpassade anläggningar 
finns inom ett rimligt avstånd från hemmet och arbetsplatsen. 

Föreningen, utskottet och tjänstepersoner diskuterar alternativa platser för en ski-
danläggning i kommunen, elljusspår, strategisk planering och långsiktighet. Att göra 
Mejeriviken till ett ”allaktivitetsområde” där man redan från början planerar för en 
flexibel användning av till exempel en belyst asfaltslinga året om.  

Utskottet diskuterar ett helhetstänk vad gäller området kring Mejeriviken. Vilka möj-
ligheter finns, vad måste tas hänsyn till, om det är möjligt redan på planeringsstadiet 
försöka hitta flera användningar av samma område. Tillväxtenheten bör få i uppdrag 
att se över hela området långsiktigt. 

Skickas till
Skidunionen i Borgholm
Kommunstyrelsen
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§ 2

Tillväxtchef Anders Magnusson informerar

Dagens sammanträde
Tillväxtchef Anders Magnusson informerar kommunstyrelsens kultur- och fritidsut-
skott om kommunledningsförvaltningens organisationsförändringar. Ansvaret för ga-
ta/park övergår till kommunen och blir en del av tillväxtenheten. Jan-Åke Johansson 
slutar som fritidschef och blir chef för gata/park och fortsätter som chef för Borg-
holms slott. Fastighets- och ekonomiavdelningen tar över ansvaret för alla byggna-
der/hallar. Kultursekreterare Maria Johanson kommer fortsättningsvis att ansvara för 
samordning av fritidsfrågorna. 

______________
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§ 3 Dnr 2020/37 805 KS

Förslag på överenskommelse mellan Borgholms kommun och RF-SISU 
Småland angående stöd till utveckling av idrottsföreningar.

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
teckna överenskommelse med RF-SISU Småland om 50 tkr i verksamhetsbidrag för 
år 2020. 

Ärendebeskrivning
RF SISU Småland (tidigare SISU idrottsutbildarna) har skickat förslag på överens-
kommelse angående stöd till utveckling av idrottsföreningarna. 
RF-SISU Småland är idrottens studieförbund och utbildningsorganisation. Från och 
med 2007 erhåller RF-SISU Småland sitt statsbidrag från utbildningsdepartementet 
istället för folkbildningsrådet. RF SISU Småland erhåller ett årligt verksamhetsbi-
drag. 50 tkr finns avsatt i budget 2020. Verksamhetsrapportering till kommunens 
sker skriftligen. 

Beslutsunderlag
Förslag på överenskommelse 
Smålandsidrottens verksamhetsinriktning 2018-2019
SISU idrottsutbildarna Distriktens basverksamhet

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar överenskommelsen. Kommu-
nens föreningar får mångdubbelt tillbaka tack vare detta bidrag . 

Skickas till
RF-SISU Småland
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 4 Dnr 2019/241 048 KS

Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
föreslå kommunstyrelsen/budgetberedningen att i budget 2021 avväga att avsätta 
300 tkr i bidrag till Ölands Ryttarförenings ridhusbygge. 

Ärendebeskrivning
Ölands ryttarförening har på sin anläggning i Tryggestad ett ridhus som i dagsläget 
främst används av föreningens medlemmar för enskilda träningar under tak. Tidiga-
re bedrevs även tävlingar och arrangerande träningar (i små grupper) men på grund 
av byggnadens usla skick är inte detta möjlig längre. Föreningen har i dagsläget 85 
medlemmar där ca 50 % är barn och ungdomar under 25 år. Medlemmarna är allt 
ifrån hobbyryttare till elitryttare (landslagsryttare). Majoriteten är flickor/kvinnor (76 st 
– 9 st pojkar/män). 

Ridhuset, tidigare en begagnad flygplanshangar, uppfördes 1994. Föreningens sty-
relse beslutade i början av 2019 att det befintliga ridhuset ska rivas och ett nytt byg-
gas. Att renovera det befintliga huset skulle bli alltför kostsamt. Smålands Ridsport-
förbund dömde ut det befintliga ridhuset våren 2019. Ridhusetbygget startade i sep-
tember 2019 och beräknas vara klart innan mars 2020. 

Nybyggnationens mål och syfte är att möjliggöra regelbundna utvecklings-, kompen-
tenshöjande och inkluderande aktiviteter året runt i många år framöver. Ridhuset är 
en mycket viktig investering för att föreningen ska kunna leva vidare som ideell verk-
samhet. Ridhuset kommer även vara tillgängligt för andra. Manegen kommer vara 
tillgänglighetsanpassad.

Föreningen har ett sparat kapital (714 tkr)för byggnation samt fått lånelöfte 
(1 400tkr) från Ölandsbank. Föreningen har sökt ett flertal bidrag. 

Ölands Ryttarförening ansöker om 646.625 kronor i bidrag för att kunna slutföra 
uppförande av ridhuset i Tryggestad. 

Beslutsunderlag
Ölands Ryttarförenings ansökan om bidrag för finansiering av ridhus
Budget Ridhusbyggnation Tryggestad 2:12

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan tillsammans med 
tjänstepersonerna. Utskottet anser att det är angeläget att stödja byggandet av an-
läggningar för idrott där majoriteten är flickor. Ridhuset som nyligen byggdes i Löt-
torp fick kommunalt stöd. Enligt budgetchefen finns det i 2020 års budget inte utrym-
me för att ge ett ekonomiskt stöd till Ölands Ryttarförening. Utskottet föreslår att 
budgetberedningen i budget för år 2021 avväger att avsätta 300 tkr i bidrag till 
Ölands Ryttarförenings ridhusbygge.
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Skickas till
Ölands Ryttarförening
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Budgetberedningen

______________
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