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§ 30 Dnr 2020/211 805 KS 
 
Undersökning; Hur har Coronapandemin påverkat föreningarna 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  föreslå följande fördelning av 200 000 kronor i extra bidrag  
Bygdegårdarna 7 000 kr per gård (14 gårdar) 
Bredsättra sockenstuga 2 000 kr 
Böda IK, Högby IF, Persnäs AIF samt IFK Borgholm 10 000 kr per förening 
IOGT NTO Friska viljor 10 000 kr till bion i Löttorp 
Runstens väv och Löttorps vävstuga 10 000 kr per förening 
Föreningen Gärdslösa prästgård 30 000 kr. 

Marcel van Luijn deltog på grund av jäv inte i diskussion vad gäller extra bidrag till 
idrottsföreningarna. 

att  extra bidrag till Folkets Hus Borgholm diskuteras 2021. 

att bjuda in Rödakorsföreningarna till ett möte med utskottet 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har skickat ut en enklare undersökning 
om hur Coronapandemin påverkat kommunens föreningar. Cirka 70% av förening-
arna har svarat. Det är mycket olika hur pandemin påverkat föreningslivet. En del 
föreningar har inte kunnat ha någon verksamhet sedan i mars, en del har kunnat 
genomföra det mesta och ett fåtal har haft mer verksamhet.  

Föreningar som har lokaler för uthyrning har drabbats hårt. Det har varken gått att 
genomföra egna arrangemang eller hyra ut lokalerna. Många av kommunens före-
ningar får delar av sina inkomster genom att ställa upp och hjälpa till som till exem-
pel parkeringsvakter vid större arrangemang. Eftersom det under sommaren inte 
genomfördes några större arrangemang har flera föreningar inte fått beräknade in-
täkter.  

Det är inte bara ekonomiskt föreningslivet drabbats. Många föreningar har tappat 
medlemmar eftersom det inte genomförts några aktiviteter. Finns en oro för att 
medlemmar inte kommer tillbaka. Många saknar den sociala gemenskap som finns 
i föreningslivet. Det är viktigt att träffa andra och göra saker tillsammans för att 
minska isolering och ensamhet.  

Flera föreningar oroar sig för vad som kommer att hända 2021. Kommer de att 
kunna bedriva verksamhet, genomföra arrangemang, kommer medlemmarna till-
baka, kommer de klara ekonomin? 
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Beslutsunderlag 
Svar från kommunens föreningar. 
Ansökningar om extra bidrag från föreningar. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott konstaterar att föreningarna i Borg-
holms kommun har påverkats av Coronapandemin på flera olika sätt. Flera före-
ningar har sökt och erhållit statligt eller annat stöd för sin verksamhet. Lokalägande 
föreningar har kostnader för bland annat el och vatten även om det inte kunnat be-
drivas någon verksamhet i lokalerna. Föreningar som får inkomster av arrange-
mang och tävlingar har inte fått det 2020.  

Dagens sammanträde 
Sammankallande Lars Ljung meddelar att utskottet fått i uppdrag att ta fram förslag 
på fördelning av 200 000 kronor i ett extra bidrag till föreningarna 2020. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelning av extra bidrag. 
Om kultur- och fritid får något budgetöverskott 2020 önskar utskottet överföra detta 
till 2021 för att kunna stötta föreningarna extra även 2021.  

Förslag till fördelning av 200 000 kronor: 
De 14 bygdegårdarna får 7 000 kr per gård 
Bredsättra sockenstuga 2 000 kr 
Böda IK, Högby IF, Persnäs AIF samt IFK Borgholm 10 000 kr per förening 
IOGT NTO Friska viljor 10 000 kr till bion i Löttorp 
Runstens väv och Löttorps vävstuga 10 000 kr per förening 
Föreningen Gärdslösa prästgård 30 000 kr 

Extra bidrag till Folkets hus i Borgholm kommer att diskuteras 2021. 

Marcel van Luijn deltog på grund av jäv inte i diskussion vad gäller extra bidrag till 
idrottsföreningarna. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 31 Dnr 2020/210 805 KS 
 
Bidrag till studieförbunden 2020 (avser 2019 års verksamhet) 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att fördela bidraget till studieförbunden 2020 
 (avser 2019 års verksamhet) enligt följande; 
 ABF 33 707 kronor 
 Bilda 8 694 kronor 
 Folkuniversitetet 8 076 kronor 
 Medborgarskolan 7 241 kronor 
 Ibn Rushd 7 789 kronor 
 NBV 31 357 kronor 
 Sensus 4 421 kronor 
 Studiefrämjandet 5 119 kronor 
 Studieförbundet vuxenskolan 60 651 kronor 
         Kulturens 7 945 kronor 
 Totalt 175.000 kr  

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har i budget 2020 avsatt 175 000 kronor att fördelas 
mellan de studieförbund som hade verksamhet i kommunen 2019. 

Beslutsunderlag 
Ansökningar från studieförbunden. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelning av bidrag till studie-
förbunden 2020 

 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Studieförbunden 
 
______________
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§ 32 Dnr 2020/174 869 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun 
 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-24 § 176 kommunfullmäktige att gällande Kul-
turplan förlängs ett år och gäller även för år 2021. Att de medel som finns budgete-
rade för kulturplanens genomförande 2020 flyttas till 2021 samt att kommunstyrel-
sens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och 
fritidsprogram för Borgholms kommun 2022-2024. 

 
______________
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§ 33 Diarieenhet 
 
Sammanträdesdagar 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

 

att  nästa sammanträde blir måndagen den 25 januari 2021 klockan 14.00. 

________________________________  
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§ 34 Dnr 2020/223-805  KS 
 
Bidrag till Ölands hembygdsförbund och Ölands museum Himmelsber-
ga 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsens ar-
betsutskott  
att  tillsammans inleda diskussioner med Mörbylånga kommun om bidrag till 

Ölands hembygdsförbund och Ölands museum Himmelsberga ska flyttas till 
Ölands kommunalförbund.  

 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar bidrag till Ölands Hembygds-
förbund och Ölands museum Himmelsberga. Utskottet anser att bidrag till Ölands 
hembygdsförbund och Ölands museum Himmelsberga är en gemensam fråga för de 
båda Ölandskommunerna och borde beslutas av Ölands kommunalförbund.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår att det inleds diskussioner med 
Mörbylånga kommun om att överföra bidrag till Ölands hembygdsförbund och 
Ölands museum Himmelsberga till Ölands kommunalförbund.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
______________
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§ 35 Diarieenhet 
 
Överföring av eventuellt budgetöverskott kultur och fritid från 2020 till 
2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå  
att  det eventuella budgetöverskott som blir på kultur- och fritid 2020 överförs till 
2021 för att kunna användas till extra bidrag till föreningarna i kommunen 2021.  

Dagens sammanträde 
2020 har varit ett mycket annorlunda år för alla, inte minst för föreningslivet. Flera 
föreningar har uttryckt stor oro för vad som kommer att hända 2021. Kommer de 
kunna fortsätta driva sin verksamhet? 2021 kommer föreningslivet behöva minst lika 
stor stöttning som 2020.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott önskar att det eventuella budgetöver-
skott som blir på kultur- och fritid 2020 överförs till 2021 för att kunna användas till 
extra bidrag till föreningarna i kommunen under 2021.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Budgetberedningen 
______________
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