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

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  remittera kultur- och fritidspolitiskt program till nämnder, partigupper, före-

ningar med flera. 

att  remissupplagan av det kultur- och fritidspolitiska programmet kommer att fin-
nas på kommunens hemsida för att alla som önskar ska få möjlighet att läm-
na synpunkter.  

att remissyttranden på det kultur- och fritidspollitiska programmet ska lämnas 
senast 1 november 2021.  

 

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 går igenom förslaget till det kultur- och 
fritidspolitiska programmet. Efter vissa justeringar skickas förslaget ut på remiss.  

______________
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§ 45 Dnr 2021/141 868 KS 
 
Arrangemangsbidrag hösten 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja föreningen Borgholms bios vänner 6.000 kronor i bidrag för  konser-

terna den 1 och 2 oktober. Bidraget beviljas under förutsättning att konserte-
ra genomförs.  

att bevilja Åkerbokonstnärerna 10.000 kronor i bidrag till Öppen ateljé under 
Ölands skördefest. 

att  förlänga ansökningstiden för arrangemangsbidrag och projektbidrag till 1 no-
vember 2021.  
 

Ärendebeskrivning 
Föreningar som har för avsikt att anordna 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. Samarrangemang, där olika före-
ningar samverkar kring ett arrangemang, kommer att premieras. Bidraget kan del-
vis finansiera annonsering, marknadsföring och andra omkostnader, dock ej per-
sonalkostnader. 

Arrangemangsbidrag fördelas två gånger per år. 

Föreningarnas Borgholms bios vänner och Åkerbokonstnärerna har sökt arrange-
mangsbidrag hösten 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Ansökningarna 

Bedömning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar tillsammans med samordna-
re för kultur och fritid möjligheten att söka bidrag hösten 2021. I och med de lättade 
restriktionerna från och med 29 september kommer förhoppningsvis fler föreningar 
vilja genomföra arrangemang. Utskottet behandlar på dagens möte de ansökningar 
som avser arrangemang i september och början av oktober. För att möjliggöra för 
föreningar att genomföra arrangemang under hösten förlänger utskottet ansök-
ningstiden till 1 november.  
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Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökningarna från förening-
arna Borgholms bios vänner och Åkerbokonstnärerna. Föreningen Borgholms bios 
vänner ansöker om bidrag för fyra konserter. De konserter som är planerade att ge-
nomföras under skördefesten diskuteras på dagens möte. Övriga kommer att tas 
upp på novembermötet. 

Beslut skickas till 
Föreningarna 
Ekonomiavdelningen för utbetalning 
______________
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§ 46  
 
Delegationsbeslut våren 2021 

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

Dagens sammanträde 
Samordnare för kultur och fritid meddelar följande delegationsbeslut våren 2021.  
Konstnärsgillet mellersta Öland utställning juni 4.000 kr 
Borgholms båtklubb – kulturbåtarna 4.000 kr 
Långlöts hembygdförening – dansföreställning 4.000 kr 
Borgholms bios vänner – konsert 5.000 kr 

______________
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