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§ 36 Dnr 2021/37 805 KS 
 
Projektbidrag våren 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja BUS – lokalföreningen i Mörbylånga 10 000 kronor i bidrag till mark-

nadsföring av Barnkulturfestivalen på Himmelsberga. Bidraget beviljas under 
förutsättning att festivalen genomförs.  

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.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2021-04-09 § 28 be Nätver-
ket för barnkultur på Öland komplettera sin ansökan. Till dagens möte har Eva 
Forssell, en av initiativtagarna till Barnkulturfestivalen, bjudits in.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Ansökningarna 
Beslut kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-04-09 § 28 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar barnkulturfestivalen tillsam-
mans med Eva Forssell. Barnkulturfestivalen kommer att genomföras på Himmels-
berga 11-12 september 2021. Målgruppen är barn och familjer. Det kommer att vara 
fri entré till festivalen. Projektägare är föreningen BUS – barn och unga Sverige, 
lokalföreningen i Mörbylånga.  Ambitionen är att det ska vara en årligen återkom-
mande festival.  

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Nätverket för barnkultur på Öland /BUS barn och unga lokalförening Mörbylånga 
______________
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§ 37 Dnr 2021/49 805 KS 
 
Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  tillsammans med Mörbylånga kommun teckna ett gemensamt verksamhets-

avtal med Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga för år 
2021. Sammankallande Sara Kånåhols får i uppdrag att underteckna avtalet. 

att  bevilja Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga 200 000 
kronor i verksamhetsbidrag för år 2021. 

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 har tillsammans med Mörbylånga 
kommun diskuterat gemensamt verksamhetsavtal med Ölands hembygdsförbund 
och Ölands museum Himmelsberga. 

Tjänstepersonerna har arbetat fram förslag på gemensamt avtal. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Till dagens möte har Per-Olof Johansson, ordförande i kultur- och tillväxtnämnden 
Mörbylånga kommun, Eleonor Rosenqvist kultur- och fritidschef Mörbylånga kom-
mun, Sam Samuelsson, administratör Mörbylånga kommun, Ellinor Jonsson, ordfö-
rande Ölands hembygdsförbund och Julius Winberg Sääf, verksamhetsansvarig 
Ölands museum Himmelsberga bjudits in. Förslag på gemensmat avtal diskuteras.  
Ellinor Jonsson och Julius Winberg Sääf redogör för föregående års verksamhet och 
planerna för året. Tjänstepersonerna får i uppdrag att skriva klart det gemensamma 
avtalet utifrån dagens diskussioner.  

Efter de gemensamma överläggningarna diskuterar kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott 2021 års bidrag till Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Him-
melsberga.  

Beslut skickas till 
Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga 
Mörbylånga kommun  
______________
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§ 38 Dnr 2021/74 048 KS 
 
Extra föreningsbidrag 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  avslå ansökan från sångaren och musikern Toni Holgersson med motivering 

att Borgholms kommun inte har något bidrag eller arbetsstipendium som kul-
turutövare kan söka.  

Ärendebeskrivning 
Sångaren och låtskrivare Toni Holgersson, folkbokförd i Borgholms kommun, söker 
bidrag/krisstöd för att kunna köpa in utrustning som gör det möjligt för honom att 
arbeta hemifrån med skivan som var på gång, webbsända musik och samarbeta 
med andra musiker. På grund av inställda spelningar har han under pandemin 
tvingats sälja av en del av sin musikutrustning.  
Enligt ansökan behöver Toni köpa följande utrustning: 
IPad Pro kostnad ca 18.000 kronor 
En bra mic kostnad ca 4.000 kronor 
Ljudkort kostnad ca 2.000 kronor 
 
Toni Holgersson beviljades våren 2020 50.000 kronor i bidrag från Konstnärs-
nämnden. Eftersom Toni fick bidrag på våren kunde han inte söka bidrag på hös-
ten skriver han i ansökan.  

Intresseorganisationen Sveriges kompositörer och textförfattare beslutade 2020 
tilldela sångaren och musikern Toni Holgersson årets stipendium till Evert Taubes 
ära. Stipendiesumma 40.000 kronor. 

2021-05-11 – samtal (samordnare kultur och fritid) med Toni Holgersson där han 
meddelar att han endast behöver ljudkort, sladdar och en bra mic kostnad ca 8.000 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Toni Holgersson 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Bedömning 
Borgholms kommun har i dagsläget inte något bidrag eller arbetsstipendium som 
kulturutövare kan söka för att få ekonomisk hjälp under den pågående pandemin.  

Det finns kommuner och regioner som har avsatt pengar för att enskilda kulturutö-
vare ska ges möjligheter till konstnärligt arbete och försörjning under Corona-pan-
demin. Kulturutövarna får ansöka om ett arbetsstipendium. Stipendiet brukar vara 
på mellan 20.000 kr och 30.000 kronor.  
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Konsekvensanalys 
I tjänsteskrivelse daterad 2021-04-22 föreslås att ansökan avslås med moti-
vering att Borgholms kommun inte har något bidrag/arbetsstipendium som 
kulturutövare kan söka eller anslå medel och införa möjligheten för kulturar-
betare att söka arbetsstipendium antingen permanent eller under den på-
gående pandemin.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan. Utskottet konstate-
rar att det i dagsläget inte finns möjlighet för kulturarbetare att söka arbetsstipendi-
um varför ansökan avslås. 

Beslut skickas till 
Toni Holgersson 
______________
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§ 39 Dnr 2021/43 800 KS 
 
Kultur- och  fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-2024 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07§ 34 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 struktur, innehåll och priorite-
ringar i det kultur- och fritidspolitiska programmet. 

Utskottet beslutar bjuda in utbildningschefen och ordförande i utbildningsnämnden 
till nästa möte.  

______________
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§ 40  
 
Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  godkänna redovisningen av delegationsbesluten.  

 

Dagens sammanträde 
Samordnare för kultur- och fritid meddelar följande delegationsbeslut: 
Arrangemangsbidrag har beviljats  
(om allmänna nationella /lokala råd och riktlinjer tillåter) 
Konstnärsgillet mellersta Öland 4 000 kronor konstutställning med måleri, keramik, 
skulptur. 
Borgholms båtklubb – Kulturbåtsbryggan 4 000 kronor till informationsskyltar 

Beslut skickas till 
Konstnärsgillet mellersta Öland 
Borgholms båtklubb – Kulturbåtsbryggan  
______________
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