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§ 1 Dnr 2020/174 869 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  ge sekretaren i uppdrag att undersöka kulturplanens utvecklingsområden.  

att  ge sekretaren i uppdrag att ta fram en ungefärlig tidsplan och struktur för kul-
tur- och fritidsprogrammet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 § 146 Kulturplan för Borgholms kommun. 
Planen gäller till och med år 2020. Eftersom pandemin (COVID-19) har förhindrat 
förvaltningen att slutföra planen har frågan om att förlänga den ett år väckts. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 
att  gällande Kulturplan förlängs ett år och gäller även för år 2021. 

att  de medel som finns budgeterade för kulturplanens genomförande 2020 flyttas 
till 2021. 

att  kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram för-
slag på ett kultur- och fritidsprogram för Borgholms kommun 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Kulturplan - antagen KF 2017-09-18 § 146. 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2020-10-12 § 28 Kulturplan för Borg-
holms kommun. 
Kommunstyrelsen 2020-11-24 § 176 Kulturplan för Borgholms kommun. 

 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar gällande kulturplan av vad de 
medel som finns avsatta för genomförande kan användas till.  

Utskottet diskuterar även hur arbetet med att ta fram ett kultur- och fritidsprogram 
ska läggas upp. 

______________
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§ 2 Dnr 2021/20 805 KS 
 
Kul och reko (social plattform) ansöker om kulturstöd för "Ingen fara" - 
en fredslåt 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  inte bevilja kulturstöd till Kul och reko med motivering att det inte är en före-

ning i Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kul & Reko, en social plattform; två ideella organisationer, entreprenörer och små 
företagare som vill marknadsföra sig ansöker om 10.000 kronor i kulturstöd. Före-
ingen söker kulturstöd för att göra en musikvideo i kommunen. 10.000 kronor hjäl-
per den att betala kostnader. Plus att det stödjer deras ideella organisation Bbe-
abridge som verkat sedan 2012. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om kulturbidrag från Kul & Reko, en social plattform 
Riktlinjer för bidrag till föreningar Borgholms kommun 

 
Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan. Sekreteraren har 
mailat kul & reko frågor men inte fått något svar.  

Beslut skickas till 
Kul & reko  
______________
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§ 3 
 
Föreningsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  ge sekreteraren i uppdrag att se över gällande bidragsschablon samt 

att  ta fram förslag på riktlinjer för investeringsbidraget. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar föreningsbidrag. Gällande bi-
dragsschablon behöver ses över och revideras. Borgholms kommun har beslutat in-
föra ett investeringsbidrag 2021. Kultur- och fritidsutskottet ska arbeta fram förslag 
på riktlinje för investeringsbidraget.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
 
______________
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§ 4  
 
Sammanträdesdagar 2021 (kommunstyrelsens kultur- och fritidsut-
skott) 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  ha sammanträde 

16 februari klockan 13.30 
8 mars klockan 13.30 
9 april klockan 10.00 

Beslut skickas till 
Förvaltningssekreterare 
Kommunikatör 
______________
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