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§ 30 Dnr 2020/225 867 KS 
 
Borgholms kommuns kulturpris 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar tillsammans med jurymedlem-
marna Lisbeth Lennartsson och Kenth Jönsson 
att  2020 års kulturpris ska tilldelas Sven Ekberg. 

 
Motivering: 
Sven Ekberg tilldelas Borgholms kommun kulturpris 2020 för mångårigt en-
gagemang och flera värdefulla insatser inom kulturområdet. Sven var en av 
initiativtagarna till Ölands Skördefest. Han har under flera år lyft och mark-
nadsfört den öländska matkulturen. I höst kommer den tredje och avslutande 
dokumentärfilmen i Ölandstriologin, ett kulturhistoriskt mycket värdefullt do-
kument som i ord och bild berättar vår lokala historia. 

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. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2021-04-09 § 27 tillfråga 
Lisbeth Lennartsson och Kenth Jönsson om de kan vara med i juryn för Borgholms 
kulturpris.  

Beslutsunderlag 
Regler för Borgholms kommuns kulturpris 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar tillsammans med jurymed-
lemmarna de inskickade förslagen. 

Beslut skickas till 
Borgholms kommuns kulturpristagare 2020 Sven Ekberg 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 31 Dnr 2021/49 805 KS 
 
Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja följande kulturföreningar verksamhetsbidrag 2021 

Friska Viljor av IOGT NTO (bion i Löttorp) 30 000 kronor 
Föreningen Gärdslösa prästgård 45 000 kronor 
Sjöfararkusten 10 000 kronor 
Ölands Allmogedansar 12 000 kronor 
Ölands kulturminnesförening 80 000 kronor 
Ölands Riksteaterförening 45 000 kronor 

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 Ölands kulturminnesförening bjudit in för en digital avstämning. 

Representanter för Ölands kulturminnesförening berättar att detta märkliga år, med 
pandemi och ständigt nya restriktioner, blev helt annorlunda än vad de någonsin ti-
digare upplevt som kulturvårdande förening och ägare till Borgholms stadsmuseum. 
Museets ordinarie öppethållande och alla utställningar och evenemang blev tvungna 
att ställas in. Nationaldagsfirandet den 6 juni, liksom all Sommar-standup och barn-
teater och föreningens deltagande i Ljus på Kultur vecka 44 ställdes in. 
 
Men trots detta har många kunnat utnyttja erbjudandet att använda museets träd-
gård för borgerlig vigsel. Tidsresor för skolungdom på högstadiet, kunde genomfö-
ras under två dagar i september på Stadsmuseet i samarbete med Kalmar Läns 
Museum. Deras personal, lärare från Slottsskolan i Borgholm och medlemmar från 
förening och styrelse, lotsade som brukligt eleverna etthundra år tillbaka i tiden. 
Trädgården har skötts helt och hållet med ideella krafter under säsongen. Museets 
byggnader har fått välbehövligt underhåll. Utskottet tackar för informationen och för 
allt engagemang i föreningen.  
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Föreningarna Ölands Allmogedansare och Sjöfararkusten har skickat skriftliga redo-
visningar som utskottet tagit del av.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelning av verksamhetsbi-
drag 2021. Bidrag till Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga 
kommer att diskuteras tillsammans med representanter från Mörbylånga kommun 
innan beslut tas. 

Beslut skickas till 
Föreningarna 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 32 Dnr 2021/50 868 KS 
 
Arrangemangsbidrag våren 2021 
 

Dagens sammanträde 
Sekretaren meddelar att det inte blir någon gemensam marknadsföring av Konst-
landskapet Öland 13-16 maj på grund av skärpta regionala restriktioner. 

______________
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§ 33 Dnr 2021/110 805 KS 
 
Verksamhetsbidrag till sociala föreningar 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  fördela verksamhetsbidrag till sociala föreningar 2021 enligt följande; 

FUB Öland 5 000 kronor 
Neuroförbundet Kalmar län 3 000 kronor 
Personskadeförbundet RTP södra Kalmar län 2 000 kronor 
Reumatikerföreningen Öland 3 000 kronor 
Ölands Demensförening 2 000 kronor 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsbidrag till sociala föreningar 
Organisationer vars verksamhet vänder sig till grupper och individer med behov av 
stöd och hjälp utifrån sin sociala situation och där verksamheten innebär kvalifice-
rat stöd till dessa målgrupper. Verksamhetsbidrag går till föreninar som organiserar 
och driver frågor för 
- pensionärer 
- personer med funktionsvariation 
- att minska förtryck och våld i samhället 
- ett ökat engagemang i sociala frågor 
- en förbättrad folkhälsa: 
Bidraget kan även omfatta föreningar med verksamhet på hela Öland. 

Följande föreningar har sökt bidrag: 
FUB Öland 
Neuroförbundet Kalmar län 
Personskadeförbundet RTP södra Kalmar län 
Reumatikerföreningen Öland 
Ölands Demensförening. 

Från och med år 2022 kommer verksamhetsbidrag till sociala föreningar fördelas 
av socialnämnden. Det finns 15 000 kronor att fördela. Dessa pengar kommer att 
föras över till socialnämnden 2022. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelning av verksamhetsbi-
drag till sociala föreningar.  

Beslut skickas till 
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Ekonomiavdelningen 
Föreningarna 
______________
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§ 34 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 2022-2024. 

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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§ 35 
 
Mötesdagar 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott sammanträder 
27 maj klockan 13.30 
16 juni klockan 10.30 
11 november klockan 16.00 
______________
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