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§ 8  
 
Digitalt möte med Mörbylånga kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar ge tjänstepersonerna i uppdrag  
att  ta fram förslag på gemensamt verksamhetsavtal med Ölands hembygdsför-

bund/Ölands museum Himmelsberga. 

att  ta fram förslag på hur ett första gemensamt öländskt kulturforum skulle kun-
na läggas upp. 

att ta fram förslag på hur kommunerna gemensamt skulle kunna arbeta med di-
gitalisering av kulturarvet.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har bjudit in Per-Olof Johansson ordfö-
rande i Mörbylånga kommuns kultur- och tillväxtnämnd och Elenor Rosenqvist kul-
tur- och fritidschef i Mörbylånga kommun till ett digitalt möte för att diskutera ge-
mensamma frågor. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar tillsammans med represen-
tanter för Mörbylånga kommun bland annat bidrag till Ölands hembygdsför-
bund/Ölands museum Himmelsberga. De båda Ölandskommunerna bör ta fram ett 
gemensamt avtal där det framgår vad de kommunala bidragen ska användas till.  

Frågan om bidrag till Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga ska 
flyttas till Ölands kommunalförbund diskuteras. 

Mörbylånga kommun har beslutat att genomföra kulturforum. Skulle det en gång per 
år vara möjligt att ha ett gemensamt öländskt kulturforum?  

Borgholms kommun har haft funderingar kring digitalisering av kulturarvet. Skulle 
det kunna bli ett gemensamt Ölandsprojekt? 

 

Beslut skickas till 
Mörbylånga kommun – kultur- och tillväxtenheten 
______________
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§ 9 Dnr 2021/43 800 KS 
 
Kultur- och  fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar  
att  äska 500 000 kronor till genomförande av det kultur- och fritidspolitiska pro-

grammets 2022, samt även 2023 och 2024.  

att  ge tjänstepersonerna i uppdrag att komma fram till vilka av utbildningsnämn-
dens verksamheter som ska finnas med i programmet.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 att ge kommunstyrelsens 
kultur- och fritidsutskott i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritids-
program för Borgholms kommun 2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Beslut KF §198-2020 

 

Dagens sammanträde 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet kommer utgå från kommunens vision, 
kärnvärden och mål. För att kunna genomföra programmet kommer det behövas 
en budget. Eftersom 2022 års budget kommer beslutas innan programmet är klart 
diskuterar utskottet äskande av medel till programmets genomförande dels 2022 
men också för hela programperioden 2022-2024. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har bjudit in utbildningsnämndens ord-
förande Benny Wennberg till dagens digitala möte för att informera om och diskute-
ra innehållet i det kultur- och fritidspolitiska programmet. Eftersom det kultur- och 
fritidspolitiska programmet över kommunövergripande kommer en del av utbild-
ningsnämndens verksamheter bland annat bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar 
finnas med.  

 

Beslut skickas till 
Budgetberedningen 
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen 
______________
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§ 10 Dnr 2021/62 805 KS 
 
Bidragsschablon 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  kommunalt lokalt aktivitetsstöd betalas ut med 50 kronor per sammankomst 

att  bidrag till föreningsägda samlingslokaler betalas ut med 75 kronor per 
kvadratmeter max 45 000 kronor per gård. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar gällande bidragsschablon 
och fördelning av bidrag 2021. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
 

Dagens sammanträde 
Två bidrag brukar betalas ut under mars månad – kommunalt lokalt aktivitetsstöd 
och bidrag till föreningsägda samlingslokaler. Utskottet kommer under våren att se 
över schablonen men betalar ut dessa bidrag enligt föregående års schablon. Vid 
eventuell förändring kommer bidraget att regleras.  

Beslut skickas till 
Fritidsassisten 

 
______________
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§ 11 Dnr 2021/66 805 KS 
 
Driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  ge tjänstepersonerna i uppdrag att räkna på driftbidraget till föreningar med 

barn- och ungdomsverksamhet utifrån både 2019 och 2020 års aktiviteter. 

Ärendebeskrivning 
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka driftbidrag. Bidraget ut-
går enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och föreningsägda anlägg-
ningar, om inte annat avtal om reglering av dessa kostnader föreligger. Schablo-
nen fastställs årligen utifrån kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts budget-
förutsättningar. Det finns en högsta gräns för bidraget, baserat på antalet samman-
komster. Bidraget betalas ut två gånger per år.  

Föreningarna behöver inte ansöka om bidrag för redan godkända anläggningar. 
Nya anläggningar eller andra förändringar som påverkar bidraget ska godkännas 
av kultur- och fritidsutskottet. Anmälan om förändringar ska göras omgående.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar driftbidrag till föreningar med 
barn- och ungdomsverksamhet. På grund av Coronapandemin 2020 kunde flera 
föreningar inte bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare år. Utskottet 
ger tjänstepersonerna i uppdrag att räkna på driftbidraget utifrån både 2019 och 
2020 års aktiviteter.  

Beslut skickas till 
Fritidsassisten 
Samordnare kultur och fritid 
______________
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§ 12 Dnr 2021/63 805 KS 
 
Lokalt aktivitetsstöd för ungdomar hösten 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  betala ut aktivitetsstödet för hösten 2020 enligt gällande schablon. 

att  se över det lokala aktivitetstödet under året.  

Ärendebeskrivning 
Det kommunala lokala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7-25 år och avser att 
anslutas till och komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet, baserat på antalet 
sammankomster i föreningen. Sammankomsten ska uppfylla alla de krav som gäl-
ler för erhållande av statligt lokalt aktivitetstöd. Bidraget utbetalas per samman-
komst och bidraget storlek beslutas årligen utifrån kultur- och fritidsutskottets bud-
getförutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar det lokala aktivitetsstödet för 
hösten 2020. En del av kommunens föreningar har inte kunnat bedriva samma 
verksamhet som tidigare år. Utskottet kommer under året att göra en översyn av ak-
tivitetsstödet. Aktivitetsstödet för hösten 2020 betalas ut enligt gällande schablon. 

Beslut skickas till 
Fritidsassistent 
Samordnare kultur och fritid 
______________
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§ 13 Dnr 2021/59 824 KS 
 
Bidrag till föreningsägda samlingslokaler 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  betala ut 2021 års bidrag till föreningsägda samlingslokaler enligt beslut med 

75 kronor per kvadratmeter, max 45 000 kronor per gård.  

Ärendebeskrivning 
För drift och underhåll till föreningsägda samlingslokaler utgår bidrag per kvadrat-
meter av lokalens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen utifrån budgetförut-
sättningarna. Bidraget till godkända föreningar betalas automatiskt ut en gång per 
år. Godkända föreningar behöver inte ansöka om bidrag. Det finns en högsta gräns 
för bidraget, baserat på antal kvadratmeter enligt gällande schablon. Schablonen 
beslutas årligen av kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar bidrag till föreningsägda sam-
lingslokaler. Det årliga bidraget brukar betalas ut i mars. Utskottet kommer under 
året att se över samtliga bidrag. 

Beslut skickas till 
Fritidsassistent 
Samordnare kultur och fritid 
______________
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§ 14 Dnr 2021/57 805 KS 
 
Extra hyresbidrag till föreningar som hyrde externa lokaler 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  uppmana Borgholms budoklubb och Sikehamns hästsportklubb att komplet-

tera sina ansökningar med bokslut/kassaredovisning för år 2020. 

Ärendebeskrivning 
Tre föreningar, Borgholms budoklubb, Sikehamns Hästsportklubb och Borgholm-
Räpplinge-Högsrum Skytteförening ansöker om bidrag till hela hyresbeloppet för år 
2020. Föreningarna hyr externa lokaler. De föreningar som för sin barn- och ung-
domsverksamhet hyrde kommunala lokaler 2020 har beviljats hyresfrihet hela år 
2020.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökningarna. Utskottet 
önskar att Borgholms budoklubb och Sikehamns hästsportklubb kompletterar sina 
ansökningar med bokslut/kassaredovisning för 2020.  

Beslut skickas till 
Fritidsassistent 
 
______________
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§ 15 Dnr 2021/65 805 KS 
 
Investeringsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
att anvisa 500 000 kronor från konto 1300 till Investeringsbidrag till föreningar. 
att från och med 2022 överföra medel för investeringsbidrag till kommunstyrel-

sens kultur- och fritidsutskotts budget. 
att ge kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott i uppdrag att utforma riktlinjer 

för investeringsbidrag till föreningar, i tillämpbara delar samma riktlinjer som 
Mörbylånga kommun.  

Ärendebeskrivning 
 
Marcel van Luijn (M) föreslog i motion 2019-10-04 att undersöka möjligheter 
att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21§ 180 lämna motionen till kommunstyrel-
sen för beredning. 

Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 2020-04-06 § 12 har berett ärendet och 
föreslagit att motionen ska bifallas. 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige i enlighet med kultur och fritidsut-
skottets förslag att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investe-
ringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun och att om det finns ekonomiskt ut-
rymme återinföra möjligheten för föreningar att söka investeringsbidrag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 119-2020 att bifalla motionen att un-
dersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun 
samt att om det finns ekonomiskt utrymmer återinföra möjligheten för föreningar att 
söka investeringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Motionen. 
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 180 
Kommunstyrelsens 2020-05-26 § 98  

Kommunfullmäktige  2020-06-15 § 119-2020 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar investeringsbidrag till före-
ningar i Borgholms kommun. Alla föreningar ska kunna söka investeringsbidrag. 
Mörbylånga kommun har redan ett investeringsbidrag. Utskottet föreslår att de båda 
Ölandskommunerna har liknande riktlinjer för investeringsbidrag.  
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Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomi- och fastighetsavdelning 
Budgetberedningen 
______________
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§ 16  
 
Nästa möte 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  nästa möte blir den 26 mars 2021 klockan 9.00-12.00  

______________
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