
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH 
FRITIDSUTSKOTT
Sammanträdesdatum
2020-08-24

Paragrafer
18-24

 Plats och tid Akvariet stadshuset i Borgholm 13:00-15.00
 Beslutande ledamöter Sara Kånåhols (V)

Lars Ljung (S)
Marcel van Luijn (M)

 Övriga närvarande Maria Johanson, sekreterare

 Justerare Marcel van Luijn

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2020-09-07

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Maria Johanson

Sammankallande ……………………………………………………………………………………………...
Sara Kånåhols

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Marcel van Luijn

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-09-08 Datum då anslaget tas ned 2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltingen

1



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 18 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen 2018/97 109 3

§ 19 Översyn av taxor och avgifter (kultur och fritid) inför budget 2021 4

§ 20 Skrivelse 20200514 till region Kalmar län och kommuner från 
studieförbunden gällande kommande bidrag.

2020/104 805 5 - 6

§ 21 Borgholms blues rock festival ansöker om bidrag för inställd festival 2020/88 805 7

§ 22 Föreningen Ölands bowls klubb söker bidrag till mattor. 2020/134 805 8

§ 23 Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län 2020/136 106 9

§ 24 Information från föreningarna 10

2



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-24 18
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§ 18 Dnr 2018/97 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott anser
att en Fritidsbank bör kopplas till kommunens Återbruksverksamhet. Det är en natur-
lig koppling och även en möjlighet att erbjuda sysselsättning för flera personer. In-
nan kommunens Återbruksverksamhet är etablerad skulle Fritidsbanken kunna star-
ta i mindre skala i annan lokal om det inte medför alltför stora kostnader. 

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges 2019-12-09 beslut § 253 ska socialnämnden och kom-
munstyrelsen i samråd med Smålandsidrotten planera och driven en Fritidsbank i 
kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-04 § 31 ge kommunchefen i 
uppdrag att göra en inventering av lämpliga lokaler för fritidsbank. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 253 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en 
fritidsbank i kommunen.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidutskott tittar tillsammans med kommunchefen på 
eventuella lokaler för fritidsbank. 

Skickas till
Kommunchefen
Ekonomiavdelningen/fastighetsavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

______________
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§ 19 Dnr 2020/23-041 KS

Översyn av taxor och avgifter (kultur och fritid) inför budget 2021

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att föreslå budgetberedningen följande förändringar vad gäller taxor och avgifter 
inför år 2021
Kallbadhuset 
Årskort 650 kr
Familjekort 1.100 kr (för två namngivna vuxna på samma adress)
Dagbiljett barn upp till 15 år i vuxens sällskap 20 kr
Hyra av bastuavdelningen 2 timmar 150 kr
Hyra av bastuavdelningen 3 timmar 200 kr 

Borgholms tennishall och tennisbanorna vid Borgholms idrottsplats
Tennisbana 130 kr/timme
Tennisbana (förening i kommunen) 90 kr/timme

Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter ses över inför budget 2021.

Beslutsunderlag
Taxor och avgifter 2020.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott går igenom de taxor och avgifter som 
gäller 2020 för kultur och fritid. Det har framförts önskemål om ett familjekort vad 
gäller Kallbadhuset. För att underlätta föreslås ett enhetspris för att hyra bastuavdel-
ningen 2 respektive 3 timmar. Barn under 15 år får endast besöka Kallbadhuset till-
sammans med någon vuxen. Taxan för att hyra en tennisbana (både ute och inne) 
har inte höjts på flera år. 

Skickas till
Budgetberedningen

______________
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§ 20 Dnr 2020/104 805 KS

Skrivelse 20200514 till region Kalmar län och kommuner från studieför-
bunden gällande kommande bidrag.

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att det i budget avsatta bidraget till studieförbunden (175 tkr) kommer att fördelas 
mellan studieförbund med verksamhet i Borgholms kommun.
att 2021 kommer den budgetpost som avsätts till studieförbundsbidrag fördelas 
procentuellt lika som bidraget 2020. 

Ärendebeskrivning
Kalmar Läns Bildningsförbund är folkbildningens regionala samverkansorganisation 
i länet. Medlemmar är åtta studieförbund, fem folkhögskolor, en regional folkbild-
ningsorganisation och länsbiblioteket i Kalmar. Bildningsförbundet är också regionalt 
organ för Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation.

Kalmar Läns Bildningsförbund skriver till region Kalmar län och länets alla kommu-
ner angående studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i och 
med Coronakrisen.
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker genom fysiska möten människor 
emellan. Med rådande läge har studieförbunden kommit överens om att all folkbild-
ningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans tillsvidare ska utföras så. Fy-
siska träffar ska endast genomföras efter en noggrann prövning enligt Folkhälso-
myndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar. 

Folkbildningsrådet har enligt Kalmar Läns Bildningsförbund fattat flera kloka beslut 
för att underlätta för studieförbundens folkbildning under pandemin. All studieför-
bundsverksamhet kan nu genomföras på distans. Utgångspunkten är att 2020 års 
statsbidrag ska utgå till studieförbunden även om verksamhet påverkas av och 
minskar i och med Coronapandemin. Folkbildningsrådets styrelse har också beslutat 
göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte på-
verkar fördelningen av kommande års statsbidrag. För studieförbunden har dessa 
beslut en avgörande betydelse. 

Kalmar Läns Bildningsförbund vänder sig nu till Region Kalmar län och alla kommu-
ner i länet med en önskan att alla beslutar i linje med Folkbildningsrådets besked:
- Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl 
generella bidrag som bidrag till projektverksamheter:
- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av statsbidrag 
till studieförbunden kommande år.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Kalmar Läns Bildningsförbund.
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Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar skrivelsens från Kalmar Läns 
Bildningsförbund. Utskottet konstaterar att 2020 finns 175 tkr avsatt för bidrag till 
studieförbunden. Denna pott kommer att fördelas utifrån 2019 års verksamhet. 2021 
kommer den budgetpost som avsätt till studieförbundsbidrag fördelas procentuellt li-
ka som bidraget 2020. Utskottet vet i dagsläget inte vilken summa som kommer att 
finnas i budget 2021. 

Skickas till
Kalmar Läns Bildningsförbund
Budgetberedningen/Ekonomiavdelningen

______________
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§ 21 Dnr 2020/88 805 KS

Borgholms blues rock festival ansöker om bidrag för inställd festival

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att avvakta med beslut till senare i höst då en helhetsbild av vilka föreningar som 
drabbats av Coronapandemin kan sammanställas. 

Ärendebeskrivning
Borgholms blues rock festival ansöker i mail om bidrag på grund av att de 2020 
tvingas ställa in festivalen. Föreningen har inget kapital men utgifter för hemsida och 
domän, biljetter som ska betalas tillbaka och försäkring, totalt ca 10 tkr. 
Föreningen Borgholms blues rock festival planerar att genomföra en festival första 
helgen i augusti 2021. Föreningen har kompletterat ansökan med bokslut för år 
2019.

Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen
Borgholms kommuns riktlinjer för bidrag till föreningar 

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar bidrag till föreningar som på 
olika sätt drabbats av Corona.  För att få en helhetsbild vill utskottet avvakta och be-
sluta i frågan senare under hösten. 

Skickas till
Borgholms blues rock festival
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

______________

7



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-24 22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr 2020/134 805 KS

Föreningen Ölands bowls klubb söker bidrag till mattor.

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att köpa in ett bowlsset till föreningen Öland bowls klubb. 

Ärendebeskrivning
Öland bowls klubb bildades 8 mars 2020. Föreningens syfte är att skapa ett alter-
nativ för ungdomar som inte vill hålla på ned fotboll eller innebandy. I dagsläget har 
klubben sju medlemmar. Medlemsavgiften för vuxna är 500 kr. Styrelsen kommer 
att fatta beslut om medlemsavgiften för ungdomar kommande möte. Föreningen 
tänker starta träningar i Rälla sporthall i oktober månad. 

Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Ölands bowls klubb.
Årsmötesprotokoll Öland bowls klubb.
Stadgar Öland bowls klubb.

Bedömning
Den tidigare fritidschefen har på delegation köpt varsitt bowlsset till föreningarna i 
Borgholm och Böda. Köps ett bowlsset även till förenigen Ölands bowls klubb kom-
mer det att finns det möjlighet att spela bowls även i södra delen av Borgholms kom-
mun eftersom föreningen har för avsikt att spela i Rälla sporthall. Om föreningens 
verksamhet upphör eller förändras tillfaller bowlssetet Borgholms kommun. Ett 
bowlsset kostar ca 14 tkr. Inköpet kan finansieras inom fritidsverksamhetens budget. 

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan.  

Skickas till
Föreningen Öland bowls
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 23 Dnr 2020/136 106 KS

Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län – information.

Ärendebeskrivning
Kalmar kommun erbjuder Borgholms kommun att medverka i projektet Unika histo-
riska Kalmar län 2021-2023. 
Kalmar kommun har sedan 1 augusti 2017 drivit projektet Unika historiska Kalmar 
Öland tillsammans med Borgholms och Mörbylånga kommun samt regionala och 
nationella parter. Projektet avslutades 31 juli 2020. Efter återkommande diskussio-
ner i styrgruppen för Unika historiska Kalmar Öland har det framkommit önskemål 
om att ansöka om ett nytt länsomfattande projekt med samma inriktning. Ambitionen 
är att ansöka om ett EU-finansierat projekt som sträcker sig från 1 januari 2021 till 
28 februari 2023. Om Kalmar kommun får positiva signaler när de lämnar in ansö-
kan kommer de eventuellt att mjukstarta projektet redan i september 2020.

Primär målgrupp är små och medelstora företag inom kulturarvs- och besöksnäring-
en samt andra relevanta aktörer inom kulturarv.

Dagens sammanträde
Sekreteraren informera kultur- och fritidsutskottet om erbjudandet. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott kommer att besluta om Borgholms kommun ska medverka i pro-
jektet.  

______________

9



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-24 24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 Diarieenhet

Information från föreningarna

Dagens sammanträde
Innan sommaren skickade förvaltningen ut en enkät med frågor om hur föreningarna 
påverkats av den pågående Corona pandemin. Sekretaren redogör för svaren som 
kommit in. Kultur- och fritidsutskottet kommer under hösten fortsätta dialogen med 
föreningarna och följa upp hur pandemin påverkar deras verksamheter. 

______________
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