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§ 52 Dnr 2021/201 805 KS 
 
Extra bidrag till bygdegårdsföreningar för lokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  fördela det extra bidraget till bygdegårdarna 2021 enligt följande: 

Albökegården  7 000 kronor 
Borgholms IOGT NTO  8 500 kronor 
Bredsättra sockenstuga  1 500 kronor 
Böda IK   4 500 kronor 
Egbygården   4 500 kronor 
Föra bygdegårdsföreing  8 500 kronor 
Gärdslösa IOGT NTO  8.500 kronor 
Klockaregården  8.500 kronor 
Källa bygdegård  7.000 kronor 
Långlöts bygdegård  4 500 kronor 
Löttorps bygdegård  8 500 kronor 
Norrgårdens bygdegård  7 000 kronor 
Persnäsgården  8 500 kronor 
Rungården   8 500 kronor 
Räpplingegården  4 500 kronor 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens bygdegårdsföreningar har under pandemin inte kunnat hyra ut sina 
lokaler i samma omfattning som innan. Intäkterna har minskat men kostnaderna för 
uppvärmning, vatten med mera kvarstår. Föreningarna har framfört önskemål om 
extra bidrag 2021. Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-23 §162 anslå 100 000 
kronor för extra bidrag till bygdegårdarna 2021. Kommunstyrelsens kultur- och fri-
tidsutskott fick i uppdrag att fördela bidraget. Bidraget ska tas från kommunstyrel-
sens budget för projekt. 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsen 2021-11-23 §162 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelning av extra bidrag till 
bygdegårdarna 2021.  

Beslut skickas till 
Bygdegårdsföreningar i kommunen 
Ekonomiavdelning 
______________
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§ 53 Dnr 2021/37 805 KS 
 
Projektbidrag våren och hösten 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja Ölands museum Himmelsberga 25 000 kronor i bidrag till Benjamin 

Nörskovs utställning om EPA-kulturen under förutsättning att utställningen 
kompletteras med lokalt material och andra kringaktiviteter.  

Ärendebeskrivning 
Ölands museum Himmelsberg ansöker om bidrag för EPA-fotoutställning med 
kringaktiviteter våren 2022. EPA-kulturen är stark på Öland och att kunna visa Ben-
jamin Nörskovs utställning under våren 2022 med kringaktiviteter vore ett spän-
nande sätt att lyfta in dessa i andra rum och arenor skriver föreningen. Ölands mu-
seum Himmelsberga har även sökt bidrag från Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Ölands museum Himmelsberga 

Bedömning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan. För att kunna ge-
nomföra projektet behövs beslut innan 1 mars 2022, som är sista ansökningsdag 
för projektbidrag 2022.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan. Det är viktigt att ut-
ställningen kompletteras med lokalt material och andra kringaktiviteter.  

Beslut skickas till 
Ölands museum HImmelsberga 
Ölands hembygdsförbund 
Mörbylånga kommun 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 54 Dnr 2021/57 805 KS 
 
Extra hyresbidrag till föreningar som hyrde externa lokaler 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  under 2022 fortsätta föra dialog med föreningar som hyr externa lokaler. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-29 att inte bevilja extra hyresbidrag (full hy-
restäckning) för år 2020 till Borgholms budoklubb, Sikehamns hästsportklubb och 
Borgholm-Räpplinge-Högsrums skytteföreningen samt att kommunstyrelsens kul-
tur- och fritidsutskott ska fortsätta föra dialog med föreningarna. 

Beslutsunderlag 
Enkät till föreningar som hyr externa lokaler 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-29 §90 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar de inkomna svaren på enkä-
ten som skickats till föreningarna. Utskottet kommer fortsätta föra dialog med före-
ningarna 2022.  

Beslut skickas till 
Borgholms budoklubb 
Sikehamns hästsportklubb 
Borgholm-Räpplinge-Högsrums skytteförening 
______________
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§ 55 Dnr 2021/141 868 KS 
 
Arrangemangsbidrag hösten 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  ge sekreterare Maria Johanson i uppdrag att efter föreningarnas redovisning 

av genomförda arrangemang betala ut bidrag och eventuella förlustgarantier. 

 

Dagens sammanträde 
Sekreterare Maria Johanson redogör för de arrangemangsbidrag som ännu ej är 
genomförda och redovisade. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ger sekre-
teraren i uppdrag att efter föreningarnas redovisning betala ut bidrag och eventuella 
förlustgarantier. 

______________
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§ 56 Dnr 2021/49 805 KS 
 
Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  föreslå för Mörbylånga kommun att även för år 2022 teckna gemensamt 

verksamhetsavtal med Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmels-
berga.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har för år 2021 tillsammans med Mör-
bylånga kommun tecknat ett gemensamt verksamhetsavtal med Ölands hem-
bygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar verksamhetsavtal.  

Beslut skickas till 
Mörbylånga kommun 
Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga 
______________
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§ 57 Dnr 2021/45 KS 
 
Bidrag till studieförbunden 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  studieförbund som bedrev verksamhet i Borgholms kommun 2020 erhåller 

samma belopp i bidrag 2021 som de beviljades 2020. 
Arbetarnas Bildningsförbund  33 707 kronor 
Bilda sydöst      8 694 kronor 
Folkuniversitetet    8 076 kronor 
IBN Rushd studieförbund    7 789 kronor 
Kulturens region syd    7 945 kronor 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet  31 357 kronor 
Sensus studieförbund    4 421 kronor 
Studiefrämjandet    5 119 kronor 
Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län 60 651 kronor 

Ärendebeskrivning 
Kalmar Läns Bildningsförbund är folkbildningens regionala samverkansorganisation 
i länet. Medlemmar är åtta studieförbund, fem folkhögskolor, en regional folkbild-
ningsorganisation och länsbiblioteket i Kalmar. Bildningsförbundet är också regionalt 
organ för Folkbildningsförbundet, studieförbundens intresseorganisation. 

Kalmar Läns Bildningsförbund skriver till region Kalmar län och länets alla kommu-
ner angående studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i och 
med Coronakrisen. 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker genom fysiska möten människor 
emellan. Med rådande läge har studieförbunden kommit överens om att all folkbild-
ningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans tillsvidare ska utföras så. Fy-
siska träffar ska endast genomföras efter en noggrann prövning enligt Folkhälso-
myndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.  

Folkbildningsrådet har enligt Kalmar Läns Bildningsförbund fattat flera kloka beslut 
för att underlätta för studieförbundens folkbildning under pandemin. All studieför-
bundsverksamhet kan nu genomföras på distans. Utgångspunkten är att 2020 års 
statsbidrag ska utgå till studieförbunden även om verksamhet påverkas av och 
minskar i och med Coronapandemin. Folkbildningsrådets styrelse har också beslutat 
göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte 
påverkar fördelningen av kommande års statsbidrag. För studieförbunden har dessa 
beslut en avgörande betydelse.  

Kalmar Läns Bildningsförbund vänder sig nu till Region Kalmar län och alla kommu-
ner i länet med en önskan att alla beslutar i linje med Folkbildningsrådets besked: 
- Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. Detta gäller såväl 
generella bidrag som bidrag till projektverksamheter: 

8



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-12-08 57   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av statsbidrag 
till studieförbunden kommande år. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2020-08-24 §20 att 2021 
kommer den budgetpost som avsätts till studieförbundsbidrag fördelas lika som bi-
draget 2020. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse för Kalmar läns bildningsförbund 
Beslut kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2020-08-24 
Sammanställning verksamhet/bidrag 2020 - 2021 

 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar studieförbundens verksamhet 
och bidrag 2020 och 2021. Utskottet beslutar enligt önskemål från Kalmar läns bild-
ningsförbund att de studieförbunden som haft verksamhet i Borgholms kommun 
2020 ska erhålla samma belopp i bidrag 2021 som de fick 2020. Studieförbundet 
Medborgarskolan bedrev under 2020 ingen verksamhet i Borgholms kommun så de 
erhåller inget bidrag 2021. 

Beslut skickas till 
Kalmar läns bildningsförbund 
Studieförbund med verksamhet i Borgholms kommun 
______________
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§ 58  
 
Sammanträdesdagar 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  under våren 2022 ha sammanträde: 

15 mars klockan 13.00 
19 april klockan 9.00 

  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar sammanträdesdagar våren 
2022. 

Beslut skickas till 
Kommunsekreteraren 
______________
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§ 59  
 
Meddelanden 

Dagens sammanträde 
Sekreterare Maria Johanson rapporterar från: 
- Möte med Fritidsbanksgrupp 
- Säker och tryggträff med RF Sisu Småland och kommunens Säker & trygg före-
ningar 
- Ölands hembygdsförbunds ordförandeträff 
- Inkubatorn kreativa Öland 

Region Kalmar län bjuder in till en Kulturpolitisk konferens 11 maj. 

Under hösten 2021 har flera uppskattade och välbesökta arrangemang kunnat ge-
nomföras på kommunens bibliotek. 

 
______________
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§ 60 
 
Konstnärlig gestaltning - Ekbacka och Skogsbrynet 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  äska 2 000 000 till konstnärlig gestaltning av Ekbackaområdet och 1% av 

den totala byggkostnaden för förskolan Skogsbrynet. 

Ärendebeskrivning 
 
Enligt den av kommunfullmäktige 2017-09-18 antagna Kulturplanen för Borgholms 
kommun ska vid kommunala nybyggen och vid mer omfattande renoveringar 1%-
regeln för konstnärlig utsmyckning tillämpas. Kommunstyrelsens kultur- och fritids-
utskott beslutade 2021-03-26 påminna om att 1%-regeln ska tillämpas då Åkerbo-
skolan och Ekbacka ska byggas.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar konstnärlig gestaltning och 
vikten av att 1% regeln tillämpas. Samordnaren för kultur och fritid har precis fått 
besked om att det finns medel avsatta till Åkerboskolan. 

Utskottet vill åter påminna om att 1%regeln bör tillämpas vid byggnation av särskilt 
boende på Ekbackaområdet.  

Det har inte avsatts några medel vid byggnationen av Skogsbrynets förskola, vilket 
utskottet tycker är mycket olyckligt då barn och unga är en prioriterad grupp i kom-
munen.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Fastighetsavdelningen 
______________
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