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§ 26 Dnr 2021/49 805 KS 
 
Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  tacka föreningarna för allt engagemang i kommunens föreningsliv. Trots 

pandemin känns det hoppfullt för framtida föreningsverksamhet i kommunen. 
  

Ärendebeskrivning 
Kulturföreningar som bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet 
kan söka verksamhetsbidrag. Ett verksamhetsavtal tecknas mellan kommunstyrel-
sens kultur- och fritidsutskott och föreningen.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott gör årligen avstämningar med kultur-
föreningar som beviljas verksamhetsbidrag. 2021 kommer avstämningarna göras 
digitalt.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Till dagens möte har följande föreningar bjudits in för en digital avstämning; 
IOGT NTO Friska Viljor – bion i Löttorp 
Föreningen Gärdslösa prästgård 
Ölands Riksteaterförening. 

Bion i Löttorp har på grund av restriktionerna endast kunnat visa ett fåtal filmer. Ett 
normalt år visas flera filmer under sommaren. Sommaren 2020 var bion i princip helt 
stängd. Intäkterna från visningarna under sommaren är viktiga för resten av året. 
Föreingen är beredd att öppna upp verksamheten så fort det är möjligt. Problemet 
för bioverksamheten är att det inte varit några filmpremiärer under pandemin. Tack 
vare bidrag, både kommunala och statliga, har föreningen klarat ekonomin ganska 
bra.  

Föreningen Gärdslösa prästgård hade en utsåld föreläsning den 8 mars 2020 sedan 
kom pandemin och prästgården stängdes. Under pandemin har föreningens med-
lemmar inte haft fysiska möten. Enstaka medlemmar har hela tiden sett till prästgår-
den och tagit hand om det som måste göras. Antikvariet har sålt böcker via nätet. 
Föreningen har planer för sommaren som med kort varsel kan verkställas. Med-
lemmarna visar ett stort engagemang för verksamheten och vill komma igång igen. 
Eftersom prästgården varit stängd har intäkterna minskat. Tack vare bidrag och i 
slutet av året ett arv klarar föreningen ekonomin.  

Ölands riksteaterförening fick ställa in all verksamhet våren 2020. Under hösten 
hann föreningen visa ett par föreställningar med 50 personer i publiken innan allt 
åter ställdes in. Föreningen hoppas kunna genomföra sina planer för hösten 2021. 
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Både riksteatern och Byteatern sänkte sina gager när publikantalet fick begränsas. 
Tack vare sänkta gager och mycket publik 2019 klarar föreningen ekonomin. Före-
ningen önskar kunna köpa in en större och mer kostsam föreställning någon gång. 
Styreslen har haft telefon- eller promenadmöten.  

______________
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§ 27 Dnr 2020/225 867 KS 
 
Borgholms kommuns kulturpris 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  tillfråga Lisbeth Lennartsson och Kenth Jönsson om de kan vara i juryn för 

Borgholms kommun kulturpris. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun delar sedan 2006 årligen ut ett kulturpris på 10 000 kronor. 
Priset delas ut till enskild person, grupp, organisation eller förening som är bosatt 
eller huvudsakligen verksam inom kommunen. Priset delas ut som erkänsla för 
värdefulla insatser inom kulturområdet.  
Enligt de av kommunfullmäktige antagna reglerna för Borgholms kommuns kultur-
pris ska det vara två utomstående jurymedlemmar med när utskottet beslutar om 
vem eller vilka som ska få priset. 

Borgholms kommun har via KommunNytt, hemsida och Facebook uppmanat all-
mänheten att lämna förslag på vem eller vilka som ska få Borgholms kommuns kul-
turpris 2020. 14 förslag har skickats in.  

Beslutsunderlag 
Regler för Borgholms kommuns kulturpris 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott går igenom de förslag som lämnats och 
diskuterar vilka som ska tillfrågas om de kan tänka sig vara jurymedlemmar. Utskot-
tet beslutar tillfråga Lisbeth Lennartsson och Kenth Jönsson. 

 

Beslut skickas till 
Lisbeth Lennartsson 
Kenth Jönsson 
______________
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§ 28 Dnr 2021/37 805 KS 
 
Projektbidrag våren 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja följande projektbidrag våren 2021; 

Konstnärsgillet mellersta Öland 4 000 kronor 
Jazzakademin södra Öland 5 000 kronor 
Ölands museum Himmelsberga 25 000 kronor 
Chorus Mixtus 4 000 kronor (för framträdanden vid bland annat Valborg) 
Jürgen Ewel inköp av böcker för ett värde av 5 000 kronor 

att  avslå ansökan från Sandviks båtklubb med motivering att projektbidrag inte 
är avsett för drift och underhåll. Föreningen uppmanas söka bidrag om de vill 
genomföra något arrangemang eller projekt.  

att be föreningarna Fornverkstan och Nätverket för barnkultur på Öland kom-
plettera sina ansökningar. 

att  Skedemosse kulturklubbs ansökan tas upp tillsammans med föreningens 
ansökan om arrangemangsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Projektbidrag kan sökas av förening som har för avsikt att genomföra enskilda pro-
jekt. Med projekt menas en avgränsad aktivitet med en tydlig början och slut och 
som har ett definierat mål. Projektbidrag kan sökas två gånger per år. 

Följande föreningar har sökt projektbidrag våren 2021: 
Konstnärsgillet mellersta Öland – Barnens konstsalong 
Sandviks båtklubb – föreningsstöd för att täcka kostnader för drift och underhåll 
Skedemosse kulturklubb – ljudanläggning för utomhusbruk 
Jazzakademin södra Öland – Samjazz 
Ölands museum Himmelsberga – utställning Ölands kvinnor 
Chorus Mixtus – Jubileum år 2021 
Jürgen Ewel – ”Glimtar från konstliv och annat” – bok om Åkerbokonstnärerna 
Nätverket för barnkultur på Öland - Barnkulturfestival 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Ansökningarna 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar skillnaden mellan arrange-
mangsbidrag och projektbidrag. Det är inte alltid lätt att dra gränsen mellan de olika 
bidragsformerna.  
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Utskottet önskar komplettringar från Fornverkstan och Nätverket för barnkultur på 
Öland. Dessa ansökningar kommer att tas upp vid ett senare tillfälle. 

Skedemosse kulturklubb ansöker om både projekt- och arrangemangsbidrag. Dessa 
ansökningar slås samman till en ansökan om arrangemangsbidrag.  

Sara Kånåhols deltar inte i diskussion och beslut i detta ärende på grund av jäv. 
Lars Ljung är sammankallande i detta ärende.  

Beslut skickas till 
Föreningarna 
Ekonomiavdelningen för utbetalning av bidrag. 
______________
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§ 29 Dnr 2021/50 868 KS 
 
Arrangemangsbidrag våren 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  följande föreningar beviljas arrangemangsbidrag våren 2021; 

Skedemosse kulturklubb 10 000 kronor för föreläsningar 2021 
Öland Chamber players 20 000 kronor för festival. 

att  delegera till samordnare för kultur och fritid fördelning och samordning av bi-
drag till gemensam marknadsföring av konstlandskapet Öland i maj. 

Ärendebeskrivning 
Föreningar som har för avsikt att anordna ett arrangemang som är öppet för alla i 
kommunen och som bidrar till ett rikare och varierat utbud för kommunens invånare 
och besökare, kan söka arrangemangsbidrag. 

Arrangemangsbidrag fördelas två gånger per år. 

Följande föreningar har sökt arrangemangsbidrag våren 2021; 
Skedemosse kulturklubb – föreläsningar 
Åkerbokonstnärerna – Öppen ateljé i maj 2021 
Ölands Chamber Players – festival 

Ölands Turist, de båda kommunerna och konstgrupper/konstnärer på ön planerar 
för (om det tillåts) gemensam marknadsföring av ”Konstlandskapet Öland” 12-16 
maj 2021.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Ansökningarna 
 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökningarna om arrange-
mangsbidrag våren 2021. Utskottet konstaterar att det inte alltid är enkelt att dra 
gränsen mellan projekt- och arrangemangsbidrag.  

Skedemosse kulturklubb har ansökt om både projekt- och arrangemansbidrag för fö-
reläsningar under sommaren 2021.  

Eftersom det i dagsläget inte går att säga om det går att genomföra satsningen på 
gemensam marknadsföring av konstlandskapet Öland ger utskottet samordnare för 
kultur och fritid delegation på fördelning och samordning av bidrag till arrangemang-
et. Åkerbokonstnärernas ansökan ingår i detta.  
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Beslut skickas till 
Föreningarna 
Ekonomiavdelningen för utbetalning av bidrag 
______________
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