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

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  fördela 2021 års driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksam-

het utifrån antalet aktiviteter 2020. 

att  kontinuerligt följa föreningarnas verksamhet och ekonomiska situation under 
året 

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.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2021-03-09 § 11 ge tjänste-
personerna i uppdrag att räkna på driftbidrag till föreningar med barn- och ung-
domsverksamhet utifrån både 2019 och 2020 års aktiviteter.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Vid dagens sammanträde presenteras beräkningar av driftbidrag till föreningar med 
barn- och ungdomsverksamhet utifrån antalet aktiviteter år 2018, 2019 och 2020 
samt en uppdaterad anläggningslista. Antalet aktiviteter variarar alltid lite mellan de 
olika åren. Vissa anläggningar har byggts till andra har förändrat användningen av 
vissa ytor. Utskottet konstaterar att trots pandemin kunde föreningarna genomför 
flertalet av sina aktiviteter 2020. Driftbidraget till föreningar med barn- och ung-
domsverksamhet 2021 ska fördelas baserat på antalet aktiviteter 2020.  

Beslut skickas till 
Fritidsassistenten  
______________
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§ 18 Dnr 2021/62 805 KS 
 
Bidragsschablon 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar anta följande  
 
Bidragsschablon för år 2021 
 
Lokalt aktivitetsstöd 50 kronor per sammankomst 
 
Driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
Omklädningsbyggnad  40 kronor per m2  
Klubbrum   20 kronor per m2   
 
Fotbollsplan representation 15.000 kronor per styck max 1 per förening 
Fotbollsplan gräs, träning 6.000 kronor per styck 
Elljus   1.000 kronor per plan 
 
Ridhus manege  43 kronor per m2 
Utomhusbana  2,50 kronor per m2 
Spiltor och boxar   100 kronor per styck  
 
Friidrottsbana  2.000 kronor per förening 
 
Vandringsled /motionsspår 2.000 kronor, max 1 per förening 
 
Driftbidraget för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är maximerat 
till 70 kronor per sammankomst 
 
Bidrag till föreningsägda samlingslokaler  
75 kronor per m2 max 45.000 kronor per samlingslokal 
  

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 fatställs årligen utifrån kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts budgetför-
utsättningar.  

För drift och underhålla till föreningsägda samlingslokaler utgår bidrag per 
kvadratmeter av lokalens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen utifrån bud-
getförutsättningarna.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun.  
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Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar bidragsschablon för år 2021. 

Beslut skickas till 
Fritidsassistent 
______________
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§ 19 Dnr 2021/57 805 KS 
 
Extra hyresbidrag till föreningar som hyrde externa lokaler 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
att  inte bevilja extra hyresbidrag (full hyrestäckning) för år 2020 till Borgholms 

budoklubb, Sikehamns hästsportklubb och Borgholm-Räpplinge-Högsrums 
skytteförening med motivering att föreningarnas likviditet var god vid årsbok-
slutet. 

Ärendebeskrivning 
Tre föreningar, Borgholms budoklubb, Sikehamns Hästsportklubb och Borgholm-
Räpplinge-Högsrums skytteförening ansöker om bidrag till hela hyresbeloppet för 
år 2020. Föreningarna hyrde externa lokaler. De föreningar som för sin barn- och 
ungdomsverksamhet hyrde kommunala lokaler 2020 har beviljats hyresfrihet hela 
året.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2021-03-09 § 14 att uppma-
na Borgholms budoklubb och Sikehamns hästsportklubb att komplettera sina an-
sökningar med bokslut/kassaredovisning för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Ansökningar från föreningarna, inklusive bokslut/kassaredovisning för år 2020 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott går igenom ansökningarna och bokslu-
ten. Alla tre föreningar hade god likviditet enligt 2020 års bokslut. Kultur- och fritids-
utskottet uppmanar föreningarna att tala med sina hyresvärdar om eventuell sänk-
ning av hyran. Utskottet kommer följa utvecklingen under år 2021. Det finns inga 
medel i kultur- och fritidsutskottets budget för extra bidrag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 20 Dnr 2021/82 800 KS 
 
Öppet brev - nu skriker vi 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har tagit del av det öppna brevet – Nu 
skriker vi från Svenska Basketbollförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska 
handbollsförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Volleybollförbundet 
och lagt det till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Svenska Basketbollförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Handbolls-
förbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska Volleybollförbundet vädjar i 
ett öppet brev till Sveriges kommuner att utifrån den alarmerande statistiken avse-
ende LOK-stödet som publicerats snarast fatta beslut om att 
- kommunerna stödjer våra föreningar i deras nystart genom ekonomiskt stöd 
och/eller reducerade taxor/0-taxa resten av 2021. 
- kommunerna ger föreningarna samma förutsättningar för alla att träna oavsett ål-
der och om det är i en privat eller kommunal anläggning. 
- möjlighet inom kort öppna upp för läger, matcher, turneringar, som är en drivkraft 
för många.  

Beslutsunderlag 
Öppet brev – Nu skriker vi från Svenska Basketbollförbundet, Svenska Gymnastik-
förbundet, Svenska Handbollsförbundet, Svenska Innebandyförbundet och Svenska 
Volleybollförbundet 

Beslut skickas till 
Svenska Gymnastikförbundet 
______________
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§ 21 Dnr 2021/60 339 KS 
 
Skrivelse om önskemål Grillplats Rälla 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
att  definiera vad en kommunal grillplats är, göra en inventering av behov, place-

ring, skötsel och ansvar för grillplatser i kommunen samt ta fram kostnader 
för investering i och drift av grillplats.  

att  använda Rälla grillplats som ett pilotprojekt. 

Ärendebeskrivning 
Många Rällabor genom Stefan Wiberg har skickat in en skrivelse med önskemål 
om utegrillplatser i Rälla. I skrivelsen framförs önskemål om att kommunen ordnar 
två stycken grillplatser i Rälla, en nära pumphuset och en i anslutning till lekplatsen 
i östra området. Enligt skrivelsen ligger de föreslagna grillplatserna så att samtliga 
Rällabor och besökare lätt kan få tillgång till dem. Även skola och förskola har möj-
lighet att nyttja dem om de önskar. 

Fler kommuner runt om i länet och landet har satsat på grillplatser, vilket uppskat-
tats av invånare och besökare. Det vore fint om Borgholm också hade möjlighet att 
hänga på det har initiativet skriver Rällaborna. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse – Önskemål om utegrillplatser 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar skrivelsen. Det är mycket po-
sitivt att många fler är ute i naturen. En inventering av grillplatser i kommunen skulle 
behöva göras. Var finns det grillplatser redan idag, var skulle det behövas grillplat-
ser? Vem ansvarar för befintliga grillplatsers skötsel? Var bör det finnas kommunala 
grillplatser?  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 22  
 
Budget 2022 - kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar  
att  hos budgetberedningen äska en permanent utökning av utskottets budget för 

bidrag med 300 000 kronor från och med år 2022 för att kunna höja några av 
bidragen.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott fördelar varje år bidrag till flera utav 
kommunens föreningar både på kultur- och fritidssidan. Det senaste årets pandemi 
har påverkat föreningarna en hel del, inte minst ekonomiskt. För att behålla det ak-
tiva föreningsliv vi har i kommunen behöver föreningarna bidrag från kommunen 
mer än någonsin. Flera bidrag har haft samma nivå i många år trots att kostnader-
na för föreningarna ökat. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har tillsammans med tjänstepersonerna 
tittat på fördelningen av föreningsbidrag och konstaterar att en del bidrag inte höjts 
på väldigt många år. Den pågående pandemin påverkar också föreningarnas möj-
ligheter att få in extra inkomster.  Utskottet önskar att från och med 2022 kunna höja 
några av bidragen till föreningarna.  

Beslut skickas till 
Budgetberedningen  
______________
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§ 23  
 
Konstnärlig gestaltning 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar påminna om  
att  1%-regeln ska tillämpas då Åkerboskolan och Ekbacka ska byggas.  

Ärendebeskrivning 
Enligt den av kommunfullmäktige 2017-09-18 antagna Kulturplanen för Borgholms 
kommun ska vid kommunala nybyggen och vid mer omfattande renoveringar 1%-
regeln för konstnärlig utsmyckning tillämpas. 

Enligt Wikipedia 
Enprocentsregeln (skrivs även 1%-regeln eller enprocentregeln) är en ekonomisk 
princip för investeringar som innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och 
tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i bygg-
nadsanknuten konstnärlig gestaltning. 

Enprocentregeln kom i Sverige till genom ett statligt kulturpolitiskt initiativ i början 
på 1930-talet, bland annat på initiativ av dåvarande ecklesiastikministern Arthur 
Engberg, som utmynnade i utredningen "Betänkande och förslag angående bere-
dande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer", SOU 1936:50, och an-
togs första gången av riksdagen 1937 med syfte att skapa ett ekonomiskt utrymme 
för konst i planering och byggande av offentliga miljöer. Staten ville ge ekonomiska 
förutsättningar för att utveckla kulturella och social värden i de offentliga miljöerna, 
men också bereda nya möjligheter för konstnärer inom bild- och formområdet att 
vara med och gestalta de nya miljöer som byggdes för nya offentliga institutioner. 

Enligt statliga Konstnärsnämnden som vid flera tillfällen har undersökt använd-
ningen av enprocentregeln i stat, regioner och kommuner så har användningen av 
regeln ökat mellan 2012 och 2018. 

"Enprocentsregeln tillämpas som regel i 41 procent av kommunerna och 55 pro-
cent av regionerna. I jämförelse med 2012 är det en ökning med 8 procent för 
kommunerna och 18 procent för regionerna. Det är inte så många fler kommuner 
som antagit regeln, men hanteringen av enprocentsregeln har fördjupats och ut-
vecklats. Regionerna förmedlar kunskap och arrangerar seminarier för kommuner-
na, och kommuner stöttar också varandra i arbetet med att utveckla rutiner kring 
den offentliga konsten". 
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Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar vikten av att påminna om att 
1%regeln ska tillämpas när Åkerboskolan och Ekbacka ska byggas.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Fastighetsavdelningen 
______________
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§ 24 Dnr 2020/174 869 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  prioritera följande områden ur kulturplanen för genomförande 2021 

- digitalisering av kulturarvet 
- information om Köpingsviks vikingatida handelsplats 
- konstnärlig utsmyckning i Byxelkroks hamn 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2017-09-18 § 146 Kulturplan för Borgholms kommun -
2020. På grund av rådande pandemi har kommunfullmäktige beslutat förlänga pla-
nen till 2021. I kultur- och fritidsutskottets budget finns 200 000 kronor avsatta till 
planens genomförande 2021. 

Beslutsunderlag 
Kulturplan Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar vad som ska genomföras 
2021.  

______________
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§ 25 Dnr 2021/43 800 KS 
 
Kultur- och  fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-2024 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 ge kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidspolitiskt pro-
gram för Borgholms kommun 2022-2021. 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunfullmäktige § 198 2020-12-07 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar programmets struktur, inne-
håll, målgrupper och långsiktig planering. 

 
______________
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