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§ 47 Dnr 2021/43 800 KS 
 
Kultur- och  fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige  
att  anta förslag på Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024 

enligt BILAGA. 

att  upphäva Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för 
kultur- och fritidsnämnden antagna av kommunfullmäktige 2001-02-26 §11 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 198 ge kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott i uppdrag att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidsprogram för 
Borgholms kommun 2022-2024. Utskottet har under året arbetar fram ett förslag. 
Utbildningsnämnden/utbildningsförvaltningen har varit delaktiga vad gäller biblio-
tek, fritidsgårdar, kultur & skola samt kulturskola.  

Förslaget på kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 skickades i början av oktober ut 
på remiss till bland annat socialnämnden, utbildningsnämnden, miljö-och bygg-
nämnden, Borgholm energi, föreningar i kommunen och alla gruppledare i kom-
munfullmäktige. Förslaget har även publicerats på kommunens hemsida och Face-
book. 1 november 2021 var sista dag att lämna remissyttrande. 

Remissyttrande har lämnats av: 
Långlöts hembygdsförening 
miljö-och byggnadsnämnden 
PRO Borgholm 
Räpplinge hembygdsförening 
Sandviks byalag 
socialnämnden 
utbildningsnämnden 
Ölands hembygdsförbund 
Öland kust till kust förening 

Kommunsekretaren har meddelat att enligt den nya uppdelningen av kommunens 
styrdokument ska det heta Kultur- och fritidstrategi för Borgholms kommun 2022-
2024.  

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun antog 2001-02-26 § 11 Kultur- och fri-
tidspolitiska mål för Borgholms kommun samt mål för kultur- och fritidsnämnden. 
Dessa mål bör upphävas när den kultur- och fritidspoliska strategin antas. 
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Beslutsunderlag 
Remiss; Kultur- och fritidspolitisk plan för Borgholms kommun 2022-2024 
Inkomna remissyttranden 
Beslut kommunfullmäktige 2020-12-07 § 198 
Beslut kommunfullmäktige 2001-02-26 §11 

Konsekvensanalys 
Syftet med kultur- och fritidsstrategin är att formulera en gemensam vilja kring kul-
tur- och fritidsfrågorna, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en 
beredskap för framtiden och stimulera till utveckling. 

I budget för 2022 finns medel avsatta för att kunna genomföra delar av kultur- och 
fritidsstrategin.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott går igenom och diskuterar samtliga in-
komna remissyttranden. En del förslag/synpunkter tas med i strategin, andra kom-
mer att finnas med i handlingsplanen som kommer att arbetas fram när strategin är 
antagen. Sammankallande konstaterar att det finns ett förslag till kultur- och fritids-
strategi för Borgholms kommun 2022-2024. 

Yrkanden 
Marcel van Luijn (M)yrkar att det inte ska stå att Borgholms kommun vill att kultur-
skolan ska vara avgiftsfri för alla barn och unga. 

Propositionsordning 
Sammankallande Sara Kånåhols (V)ställer proposition på yrkanden och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar att det i strategin ska stå att 
Borgholms kommun vill att kulturskolan ska vara avgiftsfri för barn och unga. 

Reservation 
Marcel van Luijn (M) reserverar sig mot beslutet att kulturskolan ska vara avgiftsfri 
för barn och unga. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen före-
slå kommunfullmäktige anta Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-
2024 samt att upphäva Kultur- och fritidspolitiska mål för Borgholms kommun samt 
mål för kultur- och fritidsnämnden antagna av kommunfullmäktige 2001-02-26 § 11. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

INLEDNING 
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull 
samhällsutveckling genom att främja en sund och god miljö för människor, djur och 
natur. Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa 
trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.  

Borgholms kommun har redan idag ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. I 
kommunens alla delar finns arenor för fritidsaktiviteter och idrott, samlingslokaler för 
kulturella arrangemang och bibliotek. Möjligheter finns att locka gamla och nya 
kommuninnevånare men också besökare från när och fjärran för att delta i 
kommunens kultur- och fritidsliv.  

Kultur- och fritidslivet i Borgholm ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas 
förutsättningar för alla att delta oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell 
läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort.  

Ett rikt och levande kultur- och fritidsliv är en viktig förutsättning för en plats 
attraktivitet. Det har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande för 
både kommunens medborgare och för besökare. 

Samarbete och samverkan, både internt i kommunen och externt med föreningar, 
studieförbund, näringsliv, lokala nätverk, andra kommuner och institutioner är viktigt 
för utvecklingen av Ölands kultur- och fritidsliv. I utvecklingen av Ölands kultur- och 
fritidsliv bör samarbete med Mörbylånga kommun integreras i ett ”hela 
Ölandperspektiv”. 

Varför en kultur- och fritidsstrategi  
Denna strategi utgår ifrån den redan befintliga kultur- och fritidsverksamheten och 
pekar ut ett antal speciella satsningar som ska göras. Syftet med strategin är att 
formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och fritidsfrågor, ta tillvara de 
resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och 
stimulera till utveckling. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige 

Kommunens styrmodell 
En styrmodell för Borgholms kommun beslutades under början av 2018. 
Styrmodellen beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet 
är att ange den politiska viljeinriktningen, att visionen och målen uppnås samt att 
god ekonomisk hushållning säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband 
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som 
önskas uppnås. 

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vision till det 
dagliga arbetet i verksamheterna. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det 
viktigt att kommunens gemensamma värderingar: välkomnande, utvecklande och 
tillsammans, genomsyrar verksamheterna. 
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Vision 
Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta 
över. Nu och för framtiden.  

Strategiska mål 
Vägledande för Borgholms kommun är Agenda 2030, som består av 17 mål, 
antagna av FN.  

VÅRA VERKSAMHETER OCH ANSVARSOMRÅDEN 

 
Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna delas i huvudsak mellan kommunstyrelsen 
och utbildningsnämnden.  

Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden 
allmän fritidsverksamhet biblioteksverksamhet 
allmän kulturverksamhet fritidsgårdsverksamhet 
badplatser kulturskolan 
bidrag till föreningar  
Borgholms slott  
cykel- och vandringsleder  
idrotts- och fritidsanläggningar  
inköp av konst och konstnärlig 
gestaltning 

 

lekplatser  
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott med tre 
ledamöter och tre ersättare från kommunstyrelsen. Enligt antagen arbetsordning 
ska kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bereda de ärenden gällande kultur 
och fritid som ska handläggas av kommunstyrelsen samt besluta i de ärenden som 
framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. 

KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA 
I alla stadier av livet är det viktigt att alla ges möjlighet att ta del av kultur och fritid 
som innehåller både kvalitet i utbudet och rika möjligheter till eget utövande och 
skapande. Kultur- och fritidsverksamheterna ska bidra till förhöjd livskvalitet och 
aktivt medborgarskap oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och 
kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell 
läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort. Alla som 
bor och verkar i Borgholms kommun ska må bra och ha en god hälsa. Borgholms 
kommun ska vara en hälsosam och hållbar kommun. Målet är att skapa en attraktiv 
kommun att växa upp i, att återvända till, att bo och vara verksam i samt att åldras i.  

Barnkonventionen slår fast att alla barn och unga har rätt till fritid, lek och vila och 
rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Stöd till idrotten riktas främst till 
breddidrott för barn och unga med målet att alla ska kunna delta. Idrott för barn ska 
vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov och förutsättningar.  

Borgholms kommun har Sveriges äldsta befolkning. 35,7 procent av invånarna äldre 
än 65 år. Borgholm vill vara en kommun som det är attraktivt att åldras i. En 
satsning på kultur- och fritidsaktiviteter för 65+ förhöjer livskvaliteten, ökar den 
sociala gemenskapen och gör att fler får en aktiv och meningsfull fritid.  

Lättillgängliga grönområden, cykel-och vandringsleder, öppna skolgårdar, flexibla 
spontanidrottsplatser och lekplatser ska locka fler, i alla åldrar, att röra sig mer i 
vardagen och känna en livslång rörelseglädje. 

Borgholms kommun vill… 

 prioritera barn- och ungdomsverksamheten 

 inventera behovet av och förbättra förutsättningarna för kultur- och 
fritidsverksamhet för 65+ 

 integrera barnkonventionen i verksamheterna och förankra den i föreningslivet 

Se även  

Äldreomsorgsplan 2021-2024 inklusive hälso- och sjukvården 

 

KULTUR  
Kulturen har ett egenvärde. Den ger oss upplevelser, insikter, kunskap, bidrar till 
engagemang i olika frågor, hjälper oss att bearbeta känslor, skapar glädje och 
gemenskap, bidrar till personlig utveckling och ökad förståelse för varandra. Att 
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delta i kulturliv eller kulturskapande ger ökat välbefinnande och bättre hälsa. 
Kulturell verksamhet har en unik förmåga att få en bygd att upplevas som vital och 
levande. Rätten till kultur är så viktig att den finns med i den svenska grundlagen. 
Där står det: Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Kulturens demokratiska grund 
utgår från de nationella kulturpolitiska målen och Agenda 2030. 

Kultursektorn ska vara en naturlig del av besöksnäringen i Borgholms kommun och 
på hela Öland. Människor ställer idag allt högre krav på genuina upplevelser som 
bygger på platsens kultur, historia och naturtillgångar.  

Konst och kultur påverkas av den digitala utvecklingen i samhället. Digitala tjänster 
och verktyg ger nya möjligheter att bo och verka på Öland. Det ger också möjlighet 
att nå ut till nya målgrupper. Den digitala tekniken bidrar även till att skapa nya 
former för kulturellt skapande. 

För att stärka kommunens konkurrenskraft behöver det skapas goda förutsättningar 
för nya och växande företag. Här kan kultur vara en viktig resurs. Entreprenörskap 
och kultur/konstnärskap har många beröringspunkter eftersom dessa ytterst handlar 
om att tänka nytt och skapa.  

Borgholms kommun vill… 

 att kulturen ska bidra till att skapa en attraktiv och trivsam kommun 

 tillsammans med ideella krafter och andra aktörer erbjuda kommunens invånare 
och besökare ett brett utbud av kulturella aktiviter på olika platser under hela året 

 att kulturen ska verka och utvecklas i dialog med besöksnäringen på Öland 

 

LEVANDE KULTURARV 
Kulturarv är vad tidigare generationer skapat och hur vi idag uppfattar, tolkar och för 
det vidare. Ett kulturarv har inga direkta tidsgränser vilket gör att det skapas av 
både dåtid, nutid och framtid. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt 
förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är 
kulturarv och vad det betyder. 

Det gemensamma ansvaret är att främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används, utvecklas och görs tillgängligt för alla. Kulturarvet bidrar till identitet och 
självbild, ger kunskaper om det förflutna och perspektiv på samtiden. Kulturarvet 
ska förvaltas för en hållbar samhällsutveckling. 

Att vårda kulturarvet och hålla det levande i människors medvetande är en grund för 
livskvalitet och hållbar utveckling. Kulturarvet handlar om själva livet, nu, i förfluten 
tid och i framtiden. Den miljö som människan byggt upp omkring sig i form av 
bebyggelse, landskap, föremål, traditioner och sitt sätt att leva och fortsätta att 
forma och påverka oss. 

Varje plats på Öland har sina speciella förutsättningar, styrkor och utmaningar. 
Därför är också varje plats värdefull för helheten och kulturarvsverksamheten ska 
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utformas och utvecklas utifrån ett ”hela-Öland-perspektiv”. Det är en styrka att 
Ölands kulturarv är rikt och mångsidigt. Härmed skapas möjlighet till ett kvalitativt 
och varierat utbud av upplevelser. De som bor och verkar på Öland ska känna att 
det öländska kulturarvet är deras kulturarv. Besökanden på ön ska uppleva att 
Öland har ett unikt kulturarv. Hembygdsrörelsen på Öland är en viktig part i arbetet 
med kulturarvet.  

 

Borgholms kommun vill… 

 att kulturarvet bevaras, utvecklas och används 

 göra kulturarvet mer tillgängligt 

 verka för att kulturarvet är väl underhållet 

 att kulturarvet ska vara en del av den utveckling som skapar tillväxt, identitet och 
attraktionskraft för Borgholms kommun och hela Öland 

 arbeta för att skapa ett sammanhållet öländskt historiskt museum 

 stärka och förtydliga kulturmiljöerna i översiktplanen 

 verka för att hålla hög arkitektonisk kvalitet vid bevarande och byggande 

 

BORGHOLMS SLOTT 
Borgholms slott är en av Sveriges mest kända kulturhistoriska nationalbyggnader 
och en värdefull del av vårt lands kulturarv. Statens Fastighetsverk förvaltar 
Borgholms slott. Borgholms kommun hyr fastigheten och bedriver sedan många år 
en bred publik verksamhet i den. Barnens slott, konserter, utställningar och andra 
evenemang lockar varje år ett stort antal besökare. 

Historiskt sett utgör slottet en förutsättning för Borgholms tillkomst och utveckling. 
För kommunen, dess invånare, näringsliv och föreningsliv är slottet med sin 
attraktionskraft betydelsefull i en mängd olika perspektiv; som stark symbol, 
inkomstbringande varumärke, motor för besöksnäringen och unik miljö för 
rekreation och upplevelser. 

Borgholms slott och Statens Fastighetsverk har tillsammans genomfört omfattande 
insatser för att utveckla slottets attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål. Nu 
står slottet inför uppgiften att förädla de resurser och upplevelser som skapats på 
senare år samt ge liv åt ett mer välkomnande närområde. En viktig del i det fortsatta 
utvecklingsarbetet är att skapa förutsättningar för besökare med olika 
funktionsvariationer så även de får möjlighet att besöka slottets andra våning.  

Statens Fastighetsverk och Borgholms slott/Borgholms kommun har i 
utvecklingsplanen ”Mot högre höjder” enats kring åtta mål för åren 2019-2023. 
Utvecklingsplanen ligger väl i linje med kommunens tre kärnvärden välkomnande, 
utvecklande och tillsammans och kommunfullmäktiges mål.  

Borgholms kommun vill… 
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  öka tillgängligheten till slottet och dess värden 

  säkerställa fortsatt hållbar utveckling av Borgholms slott genom strategiska 
samarbeten 

  att slottet är förebild och motor i arbetet med att utveckla Öland till en starkare 
kulturhistorisk destination 

  säkerställa slottets attraktivitet genom ständig förnyelse och utveckling av hela 
slottsområdet 

Se även 

”Mot högre höjder” Utvecklingsplan Borgholms slott 2019-2023 

 

KONST, DESIGN OCH KREATIVT SKAPANDE 
Öland har en lång tradition som bas för konstnärer, författare och formgivare. Med 
tiden har detta värdefulla kulturarv befästs och bevarats och runt om på ön finns ett 
stort antal verksamma konstnärer, konsthantverkare och författare. Det är lätt att 
förstå att konstnärerna inspireras av det unika och omtalade ljus som kan upplevas 
på Öland.  

Runt om på hela Öland finns ett stort antal privat- och föreningsägda gallerier, 
konsthallar och utställningslokaler öppna ateljéer och ett flertal konstrundor 
arrangeras av lokala konstnärskollektiv och andra kulturföreningar. Konstnatten 
under Ölands skördefest är väletablerad sedan flera år tillbaka. 

Varje år ges det ut ett antal romaner, diktsamlingar, barn- och faktaböcker av 
öländska författare eller med ölandsanknytning. Lokal design märks främst hos de 
keramiker som är verksamma på ön med allt från småskalig produktion till 
internationellt etablerade varumärken. 

En gemensam nämnare är att den öländska naturen ofta inspirerar till form, färg och 
funktion.  

Konst i det offentliga rummet medverkar till att skapa karaktär och sammanhang, ge 
estetiska upplevelser som kan vara rogivande, stimulerande och ger möjlighet till 
reflektion.  Syftet med kommunens konstinköp är att förbättra den offentliga miljön 
för allmänheten och skapa en bra arbetsmiljö för anställda i kommunen, att skapa 
identitet till platser samt väcka intresse för konst hos allmänhet och personal. 
Konstinköp är även ett verktyg för kommunen att stödja konstnärernas kreativa 
skapande. 

Enprocentsregeln 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 byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. 
Majoriteten av Sveriges kommuner och regioner tillämpar principen. 

Borgholms kommun vill… 

 fortsätta utveckla Inkubatorn kreativa Öland 
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

 stötta och stödja kulturella och kreativa näringar (KKN)  

 att 1% regeln ska tillämpas vid alla kommunala ny-, om- och tillbyggnationer 

 förvalta, utveckla och visa ett för Öland representativt utbud av konst, 
konsthantverk och design till glädje för invånare i kommunen, anställda i kommunen 
och besökande på ön 

 

BIBLIOTEK 
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet 
i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” (Bibliotekslagen).  

 

Biblioteket är en av de få öppna platserna i samhället där alla oavsett ålder, kön, 
etnicitet eller utbildning kan ta del av den service som finns, lokalt och globalt, 
analogt och digitalt. Här sker möten mellan människan och ordet, mellan kunskap 
och fantasi, mellan besökaren och bibliotekarien. Här finns möjlighet att sjunka ner i 
nyhetsflödet bland alla tidningar och tidskrifter eller en stund för det fria 
botaniserandet eller de målmedvetna studierna.  

 

Bibliotekets verksamhet ska präglas av samverkan och inspirerande möten där alla 
har lika värde, är delaktiga och bemöts med respekt. För att nå ut till olika 
målgrupper måste verksamheten arbeta med att hitta nya vägar för att synliggöra 
och marknadsföra biblioteket och anpassa verksamheten efter besökarnas behov. 
Biblioteket är en kulturbärare som speglar den tid som varit, verkar i samtiden och 
blickar mot framtiden. Biblioteket ska ses som en verksamhet – inte bara en fysisk 
plats.  

 

Biblioteken är tillgängliga för alla men ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 
prioriterade grupperna, barn och unga, personer med funktionsvariationer, personer 
med annat modersmål än svenska, de nationella minoriteterna och de i digitalt 
utanförskap.  

Verksamheten som bedrivs på kommunens skolbibliotek är en grundbult i 
demokratin och nödvändig för det livslånga lärandet. Samtliga elever i Borgholms 
kommun har tillgång till skolbibliotek med utbildad bibliotekarie.  

Huvudbiblioteket i Borgholm är sedan hösten 2021 ett ”meröppet” bibliotek. Det 
innebär att biblioteket kan används även när personal inte finns på plats. Biblioteket 
i Rälla kommer införa ”meröppet” 2022 och det nya biblioteket i Löttorp när  det står 
klart. 
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

Borgholms kommun vill… 

 utveckla samarbetet mellan skolbibliotekarier, pedagoger och elever  

 planera för en upprustning och renovering av huvudbiblioteket i Borgholm  

 utveckla bibliotekets digitala verksamheter 

 fortsätta erbjuda öppna och lättillgängliga mötesplatser på biblioteken i kommunen 

Se även 

Biblioteksplan Borgholms kommun 2021-2025 

 

FÖRENINGAR OCH FÖRENINGSSTÖD 
Kultur- och fritidslivet i kommunen vilar till stor del på ideella krafter.  I Borgholms 
kommun är kultur-, idrotts- och föreningslivet betydelsefullt och högt prioriterat. De 
ideella föreningarna utgör basen i kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Det är 
därför viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte att 
utveckla förutsättningarna för deras verksamheter. De kommunala bidragen är till 
för att stödja föreningarnas verksamhet genom att täcka en del av den totala 
kostnaden. Det finns ca 200 föreningar registrerade i kommunen.  

Borgholms kommun vill… 

 fortsätta stötta och stödja föreningar, studieförbund och lokala nätverk 

 med hjälp av det nya investeringsbidraget ge föreningar möjlighet att investera i 
sina anläggningar 

 uppmuntra föreningar att samverka med andra föreningar, kommunala 
verksamheter, näringsliv och besöksnäring 

Se även 

Policy för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

 

IDROTT, BAD OCH ANLÄGGNINGAR 
I Borgholms kommun finns ett varierat utbud av anläggningar och lokaler 
(kommunala, förenings- och privatägda) med god tillgänglighet som tillgodoser en 
mångfald av aktiviteter. Badhus, bowls- och boulebanor, bygdegårdar, cykelbanor, 
fotbollsplaner, fritids- och friidrottsanläggningar, gym, gymnastiksalar, kallbadhus, 
lekplatser, padelbanor, ridhus, skatepark, sporthallar, tennisbanor, utegym med 
mera.   

Anläggningarna är geografiskt spridda för att nå fler av kommunens invånare och 
besökare. Det finns ca 25 kommunala badplatser och ett antal privatägda bad och 
campingplatser med olika faciliteter i kommunen.  

14



Borgholms kommun 
Datum 
2021-11-09 

Diarienummer 
2021/43 800 
 

Sida 
11(13) 

 
 
Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

Målet är att genom en bred samverkan arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och 
rörelse för alla hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet 
i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina 
förutsättningar. Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all 
idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är därför 
viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling. Anläggningar och idrottsmiljöer ska 
upplevas trygga, tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta 

Borgholms kommun vill… 

 starta en Fritidsbank/ ett fritidsbibliotek i kommunen 

 fortsätta utveckla aktivitetsområdet Mejeriviken i Borgholm  

 prioritera underhåll av kommunala anläggningar 

 uppgradera idrottshallarna 

 stötta spontanidrott 

 främja daglig motion och livslång rörelseglädje  

 medverka till att det skapas fler lekplatser 

 utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden 

Se även 

Strategi för badplatser och offentliga toaletter 

 

FRILUFTSLIV OCH REKREATION 
Definition av begreppet friluftsliv  

”Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.” (SFS 2010:2008) 

 

Friluftsliv är en kostnadseffektiv satsning, med relativt små medel kan 
samhällsnyttan bli stor genom att insatserna når alla kommunens invånare och 
besökare oavsett ålder, kön, etnicitet eller bakgrund. Få aktiviteter har sådan bredd 
och få arenor har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Dessutom genererar naturen 
god folkhälsa både psykiskt och fysiskt, med eller utan ansträngning. De flesta 
former av friluftsliv betyder fysisk aktivitet, som i sig har många positiva 
hälsoeffekter på både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också innebära 
mer stillsamma enskilda möten med naturen som ger möjlighet till avkoppling, 
rekreation och återhämtning. 

En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska 
vara tillgänglig för alla i vår boende- och vardagsmiljö. Forskningen lyfter att gröna 
strukturer behöver inkluderas i den fysiska planeringen och naturen måste vara 
tillgänglig och nåbar.  
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

Borgholms kommun vill… 

 i samverkan med andra berörda myndigheter och föreningar satsa på kommunens 
cykel- och vandringsleder i det unika öländska natur- och kulturlandskapet 

 att gröna strukturer inkluderas i den fysiska planeringen 

 satsa på och underhålla befintliga platser för utomhusaktiviteter till exempel 
rastplatser, grillplatser, lekplatser, utegym med mera.  

Se även 

Cykelstrategi för Borgholms kommun 2020-2025 

 

SKOLA & KULTUR  
Borgholms kommuns kulturgaranti syftar till att integrera kulturpedagogik i förskola, 
förskoleklass, grundsärskola och grundskola genom estetiska lärprocesser samt 
säkra barns och elevers tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjligheter 
som åskådare, deltagare och producenter. Det är en permanent kommunal 
verksamhet som går som en röd tråd genom hela förskolan, förskoleklassen, 
grundsärskolan och grundskolan.  

Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen avsätter årligen vardera 200 tkr i budget 
för kulturgarantin. Borgholms kommuns kulturgaranti garanterar varje barn/elev 
minst en kulturupplevelse per läsår oavsett på vilken förskola, förskoleklass, 
grundsärskola eller grundskola barnet/eleven går. I kulturgarantin finns medel 
avsatta för att täcka de resekostnader som uppstår. 

I Borgholms kommun finns flera unika kulturmiljöer och kulturhistoriska lämningar 
exempelvis Borgholms slott, Borgholms stadsmuseum, Himmelsberga och 
Skäftekärr. Skolkulturgarantin säkerställer att samtliga elever förutom mötet med 
professionella kulturutövare även får uppleva och förstå dessa unika miljöer. 

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och 
det professionella kulturlivet. Målet är att långsiktigt integrera kulturella och 
konstnärliga uttryck i skolans arbete enligt läroplanen, vilket bidrar till att nå 
kunskapsmålen i högre grad. Skapande skola tillkommer utöver Borgholms 
kommuns Skolkulturgaranti. Det är upp till varje skola att utveckla metoder för 
estetiska lärprocesser och pröva dessa med projektmedel från Kulturrådet. 
Utbildningsförvaltningen samordnar och söker årligen medel för Skapande Skola-
projekt utifrån enskilda skolors önskemål.  

Borgholms kommun vill…  

 att alla elever ska få ta del av minst en professionell kulturupplevelse per läsår 

Se även 

Skolkulturplan med kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun 
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

KULTURSKOLA 
Kulturskolan i Borgholm är en frivillig fritidsverksamhet. Där ges barn och ungdomar 
möjlighet till kreativt skapande och att delta i det kulturella livet. Här skapas en 
grund för våra framtida kulturkonsumenter, amatörer och blivande professionella 
utövare. Kulturskolan är en viktig mötesplats, där eleverna knyter nya sociala 
kontakter.  

Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativa utryckssätt och utbildning i 
olika uttrycksformer, som musik, bild, dans, teater, digital musik, smide, keramik och 
samspel i olika former. Målet är att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och 
unga i kommunen. Kulturskolan har undervisning på flera orter i kommunen. 
Kulturskolan vill förmedla ett kulturarv till eleverna, samt satsa på förnyelse och 
uttrycksformer som är i fas med den tid eleverna själva lever i.  

Borgholms kommun vill…  

• att kulturskolan ska vara avgiftsfri för barn och unga 

• att alla elever som söker till kulturskolan ska erbjudas plats 

• bredda utbudet med fler ämnen på kulturskolan 

• erbjuda vuxna och äldre medborgare möjlighet att söka till vissa delar av 
kulturskolans utbud 

FRITIDSGÅRDAR 
Fritidsgården erbjuder viktiga mötesplatser i syfte att ge ungdomar ett 
aktivt medborgarskap och en meningsfull fritid. Fritidsgården erbjuder både 
organiserade aktiviteter och möjlighet till ett socialt sammanhang och umgänge. 
Fritidsgården är en social mötesplats, en trygg träffpunkt och ett extra vardagsrum 
för barn och unga i kommunen. Det finns fritidsgård i Löttorp, Borgholm och Rälla. 
Fritidsgårdarna samverkar nära med skola, socialtjänst, polis, föreningsliv och 
samhället.  

Fritidsgården är en plats där alla unga ges möjlighet till delaktighet och inflytande, 
oavsett livsstil och bakgrund. Verksamheten är fri från kommersiella intressen.  

Borgholms kommun vill 

 se över lokalmöjligheter för att kunna möta fler ungdomar med olika intressen 
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 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-09 48    

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48  Dnr 2020/174 869 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja Ölands hembygdsförbund 200 000 kronor i bidrag för insatser inom 

Borgholms kommun till projektet kulturarvskoordinator. Projektet kommer att 
genomföras år 2022 och eventuellt även 2023. 

att   Ölands hembygdsförbund bildar en styrgrupp för projektet där kommu-
nen/kommunerna ska vara representerade.  

att en skriftlig redogörelse för vad som händer i projektet ska lämnas till kom-
munstyrelsens kultur- och fritidsutskott en gång per halvår.   

att  bidraget tas från ansvar 110801 verksamhet 3152 kulturplan. 

att  om projektet inte helt eller delvis genomförs ska hela eller delar av bidraget 
återbetalas till kommunen.  

Ärendebeskrivning 
I Borgholms kommuns kulturplan, antagen av kommunfullmäktige 2017-09-18, är 
ett målområde ”Ett levande kulturarv”.  
Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi idag uppfattar, 
tolkar och för det vidare. Det gemensamma ansvaret är att främja ett levande kul-
turarv som bevaras, används, utvecklas och gör tillgängligt för alla. Kulturarvet bi-
drar till identitet och självbild, ger kunskaper om det förflutna och perspektiv på 
samtiden. Kulturarvet ska förvaltas för en hållbar samhällsutveckling. (ur kulturplan 
för Borgholms kommun) 
Ett av målen i kulturplanen är att kulturarvet ska tillgängliggöras med modern tek-
nik.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har under mandatperioden diskuterat 
olika alternativ för att tillgängliggöra kulturarvet med hjälp av modern teknik. Det al-
ternativ som hembygdsföreningarna förordar är att använda  
Sveriges hembygdsförbunds sida www.hembygd.se (före detta bygdeband). Flera 
av Ölands hembygdsföreningar använder redan sidan. Där finns möjlighet att lägga 
in både bilder och text. Föreningarna anser att det är bättre att använda och ut-
veckla denna sida än att köpa in ett nytt system.  

Det som behövs för att flera föreningar ska kunna använda sidan är en person som 
under en period kan stödja och hjälpa de ideella föreningarna att komma igång 
med arbetet att gå igenom, digitalisera och vårda samlingar. Kostnaden för en del-
tidstjänst 40- 50% beräknas till drygt 200.000 kronor per år.  
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Beslutsunderlag 
Kulturplan för Borgholms kommun 
Ansökan om bidrag från Ölands hembygdsförbund 
Tjänsteskrivelse 2021-11-01 

Bedömning 
För att kunna uppnå målet att tillgängliggöra kulturarvet med modern teknik behövs 
kunskap och hjälp. Det skulle vara värdefullt om Ölands hembygdsförbund under 
ett eller två år får möjlighet att anställa en kulturarvskoordinator (på deltid) som 
hjälper föreningarna med att gå igenom, digitaliser och vårda samlingarna. För-
hoppningsvis stödjer även Mörbylånga kommun detta projekt. Är även Mörbylånga 
kommun med i projektet kan projekttiden förlängas och koordinatorn jobba över he-
la Öland och mer långsiktigt.  

Ölands hembygdsförbund ska regelbundet (minst en gång per halvår) rapportera 
till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott hur projektet fortskrider.  

Konsekvensanalys 
I budget 2021 finns 200 000 kronor avsatta för kulturplanens genomförande. 
Ansvar 110801 verksamhet 3152. Dessa pengar skulle kunna användas till 
projektet. Projektet kommer huvudsakligen att genomföras under år 2022 och 
eventuellt även 2023 om Mörbylånga kommun ansluter till projektet och alla 
öns hembygdsföreningar deltar.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar digitalisering av kulturarvet 
och förslaget från Ölands hembygdsförbund att under en period anställa en person 
som kan hjälpa föreningarna att organisera och digitalisera samlingarna.  

Beslut skickas till 
Ölands hembygdsförbund 
Mörbylånga kommun kultur- och tillväxtnämnden 
Ekonomiavdelningen  
 
______________
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§ 49  Dnr 2021/74 048 KS 
 
Extra föreningsbidrag 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja föreningen Löttorps vävstuga 10 000 kronor i extra verksamhetsbi-

drag år 2021. Bidraget tas från ansvar 110801 verksamhet 3150. 

att  se över bidragen till vävföreningar.  

Ärendebeskrivning 
Löttorps vävstuga är en förening som bedrivit verksamhet i 35 år. Föreningen har i 
dagsläget 20 medlemmar och medelåldern är 75 år. Vävstugans 17 vävstolar med 
avancerade vävuppsättningar används flitigt. I vävstugan finns även redskap, gar-
ner och övrigt material som behövs och används till vävning. Vävstugan utgör en 
viktig social träffpunkt där vävtraditioner och kunskap förs vidare.  

Föreningen bedriver sin verksamhet utifrån studieförbundet ABFs riktlinjer. ABF har 
beviljat föreningen bidrag till hyra och elkostnader 12 månader per år. Föreningen 
investerade för några år sedan i en luftväxlare för att hålla elkostnaderna nere. Bi-
draget från ABF, medlemsavgifter och intäkter för material har täckt årskostnader-
na för hyra och el.  

Under Coronapandemin pausade ABF sina verksamheter och föreningen erhöll 
inget bidrag från februari till augusti 2020 och januari till augusti 2021. Nu när verk-
samheterna drar igång igen har ABF muntligen meddelat att de endast kommer att 
ge bidrag till kallhyra de 9 månader per år som studieförbundets verksamhet pågår. 
Detta innebär att föreningen Löttorps vävstuga, trots fördubbling av medlemsavgif-
ten, inte klarar sin ekonomi och ansöker om ekonomiskt stöd.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag från föreningen Löttorps vävstuga 
Löttorps vävstugas balans och resultatrapport från år 2020 och huvudbok 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun. 

Bedömning 
Föreningen Löttorps vävstuga har under ett stort antal år bedrivet en viktig verk-
samhet både socialt och kulturhistoriskt. Vävare från Byxelkrok till Föra har haft 
möjlighet att träffas och föra vävkunskap vidare till varandra. En vävstuga är en 
verksamhet som bedrivs året runt. Det är svårt att plocka ner och förvara 17 väv-
stolar, material och tillbehör tre månader per år. Det är även svårt att bedriva an-
nan verksamhet i lokalen de tider föreningen inte är där.  
Föreningen har under pandemin haft samma utgifter som innan, men inte erhållit 
bidrag från studieförbundet ABF.  
Föreningen Löttorps vävstuga bör fortsättningsvis kunna beviljas verksamhetsbi-
drag till kulturförening.  
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Konsekvensanalys 
För att föreningens verksamhet ska kunna fortsätta utan radikalt höjda medlemsav-
gifter krävs någon form av bidrag. Höjs medlemsavgiften finns stor risk att flera med-
lemmar inte kan vara med längre. Det är inte möjligt för föreningen att endast hyra 
lokalen delar av året. 17 vävstolar kräver utrymme även om de är nedmonterade.  

Vävstugan som social träffpunkt är viktig för hela norra Öland. Föreningen bedrev 
smittsäker verksamhet i små grupper under hela pandemin.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott skulle inom budgeten för allmän kultur-
verksamhet år 2021 kunna bevilja föreningen ett verksamhetsbidrag( ansvar 110801 
verksamhet 3150). 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan från föreningen Löt-
torps vävstuga. Utskottet anser att den verksamhet föreningen bedriver och har be-
drivet under en lång tid är viktig. I dagsläget får ingen vävförening årligt kommunalt 
bidrag. Föreningen Löttorps vävstuga beviljas år 2021 10 000 kronor i extra verk-
samhetsbidrag.  

Beslut skickas till 
Föreningen Löttorps vävstuga 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 50  Dnr 2021/141 868 KS 
 
Arrangemangsbidrag hösten 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja föreningen Borgholms bios vänner en förlustgaranti på maximalt 

12 000 kronor för konserterna den 1 oktober, 13 november och 11 decem-
ber, under förutsättning att samtliga tre konserter genomförs.  

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 premieras. Bidraget kan delvis 
finansiera annonsering, marknadsföring och andra omkostnader, dock ej personal-
kostnader. Arrangemangsbidrag fördelas två gånger per år.  

2021-09-14 §45 beslutade kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott att förlänga 
ansökningstiden för arrangemangsbidrag och projektbidrag till 1 november 2021.  

Föreningarna Borgholms bios vänner och Öland Chamber Players har sökt ar-
rangemangsbidrag hösten 2021. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2021-09-14 §45 bevilja före-
ningen Borgholms bios vänner 6 000 kronor i arrangemangsbidrag för konserter 
den 1 och 2 oktober. Bidraget beviljades under förutsättning att båda konserterna 
genomfördes. Föreningen har redovisat konserten som genomfördes den 1 okto-
ber. Konserten den 2 oktober ställdes in. Föreningen Borgholms bios vänner und-
rar om bidraget kan beviljas trots att en konsert ställdes in.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Ansökningar och redovisning 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökningarna från förening-
arna Borgholms bios vänner och Öland Chamber Players samt redovisningen från 
föreningen Borgholms bios vänner.  

Sekreteraren har kontaktat föreningen Öland Chamber Players angående komplet-
tering av ansökan. Ansökan tas upp kommande möte.  

Föreningen Borgholms bios vänner ansöker om bidrag till två konserter (13 novem-
ber och 11 december) samt frågar om de kan få behålla bidraget som beviljades för 
två konserter (1 och 2 oktober) trots att en konsert ställdes in. Utskottet beslutar att 
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föreningen inte beviljas 6 000 kronor i bidrag då en konsert ställts in utan istället be-
vilja föreningen en förlustgaranti på maximalt 12 000 kronor för hösten tre konserter, 
under förutsättning att alla tre konserterna genomförs.  

Beslut skickas till 
Föreningarna  
______________
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§ 51 Dnr 2021/65 003 KS 
 
Riktlinjer för Investeringsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 
att  anta följande riktlinjer för investeringsbidrag: 

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 
Bidraget ska ge ekonomiskt stöd till föreningar som vill investera i anläggningar som 
bedöms angelägna för kommunen och dess föreningsliv.  

Villkor  
Förening som söker investeringsbidrag ska vara berättigad till föreningsbidrag/kul-
turbidrag eller driva en allmän samlingslokal. Projektet kan påbörjas under ansök-
ningsåret, men ett påbörjat projekt är inte garanterat kommunala bidrag. Förening-
arna ska, om det är möjligt, även söka bidrag från Arvsfonden, Boverket eller från 
Riksidrottsförbundets med flera bidrags- eller lånegivande myndigheter. Vid fördel-
ningen av investeringsbidraget prioriteras ansökningar som tillgodoser  
 kommunens behov av föreningsanläggning för området barn- och ungdomsverk-
samhet,  
 allmänhetens behov av föreningsanläggning i området,  
 föreningens interna behov av nyanläggning eller utökning av verksamhetsytor och 
som bedömningsgrunder är föreningens aktivitetsnivå och antalet medlemmar i ål-
dern 5 – 25 år viktiga, samt  
 tillgänglighet och energieffektivisering.  
Anläggningen eller lokalen, för vilken investeringsbidraget erhållits, får inte inom 10 
år överlåtas, försäljas eller verksamhetsmässigt förändras utan kommunens medgi-
vande. Vid eventuella förändringar av äganderätten eller användningssättet ska 
återbetalning av beviljat investeringsbidrag prövas av kommunen.  
 
Bidrag  
Bidraget utgår med högst 50 % av godkända nettokostnader efter kommunstyrel-
sens kultur- och fritidsutskotts prövning för ny-, till- eller ombyggnad. Värdet av ideell 
arbetsinsats räknas med 200 kr per beräknad ideellt utförd arbetstimme. Bidrag kan 
även beviljas till större maskinanskaffning, reparation och åtgärd föranledd av oför-
utsedd händelse eller myndighets lagstiftning. Bidrag beviljas inte för investerings-
objekt som är färdigställda eller åtgärder som bedöms vara löpande driftskostnader. 
 
Krav 
 Ansökan ska innehålla följande uppgifter:  
 motiv till föreslagen åtgärd  
 statistik om medlemmar, sammankomster med mera  
 ritningar eller beskrivning av projektet  
 kostnadsberäkning av projektet  
 plan för finansiering  
 driftkalkyl  
 gjorda ansökningar till andra bidragsgivare  
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 kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal  
 kopia på hyresavtal där föreningen inte har lagfart  
 kopia på ansökan om bidrag till RF med flera.  

Sista ansökningsdag är 1 mars (huvudansökan) och 1 september 

Maximalt bidrag kan utgå med 150 000 kr.  

Utbetalning och redovisning  
Utbetalning sker efter redovisning och slutbesiktning när investeringen är klar, dock 
senast två år efter beslut. Den ideella arbetsinsatsen ska redovisas separat. 

Ärendebeskrivning 
Marcel van Luijn (M) föreslog i motion 2019-10-04 att undersöka möjligheter 
att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21§ 180 lämna motionen till kom-
munstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott 2020-04-06 § 12 har berett ärendet och 
föreslagit att motionen ska bifallas. 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige i enlighet med kultur och fri-
tidsutskottets förslag att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa 
investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun och att om det finns 
ekonomiskt utrymme återinföra möjligheten för föreningar att söka investe-
ringsbidrag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 119-2020 att bifalla motionen att 
undersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till föreningar i Borgholms 
kommun samt att om det finns ekonomiskt utrymmer återinföra möjligheten 
för föreningar att söka investeringsbidrag. 
I budget 2022 finns 200 000 kronor avsatta till investeringsbidrag. Kommun-
styrelsens kultur- och fritidsutskott har arbetat fram förslag på riktlinjer för in-
vesteringsbidrag. 

Beslutsunderlag 
Motionen 
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 180 
Kommunstyrelsens 2020-05-26 § 98  
Kommunfullmäktige 2020-06-15 § 119-2020 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Policy för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Bedömning 
Alla föreningar ska kunna söka investeringsbidrag. Bidraget ska kunna sökas två 
gånger per år, sista ansökningsdag 1 mars och 1 september. Huvudansökan har 
sista ansökningsdag 1 mars. Finns pengar kvar fördelas de på hösten, sista an-
sökningsdag 1 september.  
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Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar riktlinjer för investeringsbi-
drag.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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