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§ 1 Dnr 2021/234 106 KS 
 
Remiss Kulturplan Kalmar län 2023-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå följande yttrande: 
 
Borgholms kommun anser att den aktualiserade versionen av Kalmar läns kulturplan 
”Kultur att växa i 2023-2024” är ett långt, svårläst dokument med många upprep-
ningar. Önskvärt vore ett mer komprimerat dokument med bättre beskrivning av lä-
nets totala kulturella resurser och hur de används.  

Ärendebeskrivning 
Region Kalmar län har remitterat förslag till aktualiserad regional kulturplan för 
Kalmar län ”Kultur att växa i” till bland annat Borgholms kommun för yttrande. 

En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de priorite-
ringar regionen vill göra i frågan om regionala kulturverksamheter inom alla konst- 
och kulturområden som erhåller regionala och statliga stöd. Kulturplanen omfattar 
även strategiska utvecklingsområden som är kopplade till den regionala utveck-
lingsstrategin och de övergripande målen i kulturplanen. Den regionala kulturpla-
nen ligger som grund för fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2010:2012) 
kultursamverkansmodellen som ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen 
uppnås.  

I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den befint-
liga kulturplanen för Kalmar län ”Kultur att växa i” gäller till och med 2022. Med an-
ledning av coronapandemin, görs revideringen i två steg; först en aktualisering av 
befintlig kulturplan för åren 2023-2024 och därefter en mer omfattande revidering 
av kulturplanen som då gäller från om med 2025.  

Pandemin innebar dels att kulturlivets förutsättningar radikalt förändrades under 
åren 2020-2021, dels att det inte var möjligt att genomföra den samverkansprocess 
som krävs för en mer omfattande revidering. Genom att genomföra revideringen i 
två steg skapas förutsättningar att inför en ny kulturplan ta med erfarenheter från 
pandemin och få ett mer stabilt läge för samverkan med kommunerna och samråd 
med det professionella kulturlivet och det civila samhället.  

Aktualiseringen har fokuserat på: 
- text och bildmässig översyn 
- tydligare struktur 
- målen kopplade till konst- och kulturområdena och de prioriterade utvecklingsom-
rådena 
- beaktande av coronapandemins påverkan av kulturlivet 
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- uppdatering lagar och ansvar 
- prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen 
- utvecklad beskrivning av barnkonventionen, nationella minoriteter och Agenda 
2030. 

Kommunernas kulturansvariga tjänstepersoner och de regionala kulturorganisatio-
nerna har informerats om aktualiseringsprocessen via regionens nätverk och verk-
samhetssamtal.  

Beslutsunderlag 
Remiss från Region Kalmar län – Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad 
regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i 2023-2024”. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar aktualiserad kulturplan för 
Kalmar län 2023-2024. 

Utskottet anser att det är ett långt, svårläst dokument med många upprepningar. 
Önskvärt vore ett mer komprimerat dokument med bättre beskrivning av länets tota-
la kulturella resurser och hur de används.  

 

Beslut skickas till 
Region Kalmar län  
______________
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§ 2 Dnr 2021/235 106 KS 
 
Remiss av aktualisering av Skolkulturstrategi RELEVANT 2023-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå  
att  Borgholms kommun ställer sig bakom den aktualiserade versionen av Kal-

mar läns skolkulturgaranti RELEVANT samt 

att  påpeka att det är viktigt att det länsövergripande systemet för resor till kul-
turinstitutioner ses över ordenligt och är mer flexibelt än i dagsläget.  

Ärendebeskrivning 
Region Kalmar läns skolkulturstrategi RELEVANT ska aktualiseras för att gälla 
2023-2024. Skolkulturgarantin RELEVANT antogs ursprungligen i november 2013 
av styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län. 

Det  övergripande målet och syftet med skolkulturgarantin är att säkerställa alla 
elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags kultur 
samt öka samverkan mellan kommunerna, den regionalt finansierade länskulturen 
och Linnéuniversitetet. Genom en aktualiserad version av RELEVANT får parterna 
som ingår i strategin ett uppdaterat underlag för sitt arbete med kultur i skolan. 
 
Region Kalmar län remitterar en aktualiserad version av skolkulturgarantin RELE-
VANT för förankring och möjlighet att komma med inspel senast 2022-03-31. 

Beslutsunderlag 
Remiss från region Kalmar län – begäran om yttrande över förslag till aktualiserad 
version av skolkulturgarantin RELEVANT. 
Skolkulturplan med kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun antagen 
av kommunstyrelsen 2014-06-10 § 90.  

Bedömning 
I tjänsteskrivelse 2022-03-08 föreslås att Borgholms kommun ställer sig bakom för-
slaget på aktualisering av skolkulturgarantin RELEVANT men påpekar att resor till 
länets kulturverksamheter måste ändras så att systemet fungerar i hela länet. En 
önskan är att för- och efterarbete borde inkluderas i priset för vissa aktiviteter.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar aktualiseringen av skolkultur-
garantin RELEVANT.  
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Det är viktigt att det länsövergripande systemet för resor till kulturinstitutioner se 
över ordenligt. I dagsläget kan inte alla skolor i länet nyttja dessa resor bland annat 
på grund av att de inte kan ta sig fram och tillbaka samma dag.  

Beslut skickas till 
Region Kalmar län 
______________
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§ 3 Dnr 2022/39 048 KS 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till dokumentärfilm om Ölands skogs- 
och jordbruk. 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar  
att  föreslå kommunstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bidrag till Sven Ekbergs film 

med arbetsnamnet ”Ur skog, ur jord”. 

Ärendebeskrivning 
Producent Sven Ekberg söker bidrag för sin fjärde och sista film med arbetsnamnet 
”Ur skog, ut jord”. Filmen ska skildra det öländska näringslivet förr och nu. Tidigare 
produktioner är; 
Över sund, över hav (om sjöfarten) 
Ur sund, ur hav (om fisket) 
Öland och turisterna (besöksnäringen/turismen). 

I ansökan skriver Sven Ekberg; 
”I den fjärde filmen ”Ur skog, ur jord” vill jag, på mångas begäran dokumentera och 
skildra Ölands äldsta och fortfarande viktigaste näringar – jordbruket och föräd-
lingsindustrin. Filmen kommer också att innehålla ett avsnitt om skogsbruket på 
norra Öland och i Mittlandsskogen, men tyngdpunkten läggs på lantbruket. Öns 
bönder får huvudrollen. 
Nyinspelat material kommer att blandas med äldre och historiska bilder och filmer 
som aldrig visats. Filmteamet ska bland annat följa odlingsåret från vårbruk till 
skörden på hösten och sysslorna på gårdarna under vintern.  
Handlingen tar avstamp i Ölands mångtusenåriga historia, då de första människor-
na steg iland på jungfrulig mark och började bruka jorden till våra dagars moderna 
lantbruk och med blickar in i framtiden”. 

Ett axplock ur filmens innehåll 
Mjölkproduktion från de små ladugårdarna där korna handmjölkades till dagens da-
torstyrda och digitaliserade anläggningar. 
Öland mejerihistoria. 
Ölands specialgrödor –bönor, ärtor, lök, potatis, sparris, pumpor, jordgubbar med 
mera. 
Lantbruket framtid. 

Produktionstiden är beräknad till cirka två år. 

Sven Ekberg har även sökt bidrag från Mörbylånga kommun, Sparbankstiftelsen, 
LRF, Ölandsklubben med flera.  
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Beslutsunderlag 
Ansökan med projektbeskrivning och budget 
Beslut ksau 2019-09-10 
Beslut ksau 2017-05-30  
Beslut ksau 2015-04-07 

Bedömning 
Sven Ekbergs serie filmer som skildrar sjöfarten, fisket, besöksnäringen och nä-
ringslivet är en unik kulturhistorisk dokumentation som både vår och kommande 
generationer kommer att ha mycket glädje av. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan och föreslår kom-
munstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bidrag.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sven Ekberg 
Ekonomienheten 
______________
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§ 4 Dnr 2022/69 868 KS 
 
Kalmar konstmuseum ansöker om bidrag till konstkollo sommaren 
2022. 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen bevilja Kalmar konstmuseum 20 000 kronor i bi-

drag till genomförande av Konstkollo i Borgholm sommaren 2022. 

att  om kommunen beviljas sommarlovspengar kan bidraget tas från dessa 
pengar annars föreslår utskottet kommunstyrelsen bevilja 20 000 kronor i bi-
drag. 

att i samråd med rektor för kulturskolan upplåta lokaler för konstkollo i  
Kronomagasinet 

Ärendebeskrivning 
Kalmar konstmuseum har under flera år gett barn och unga mellan 10 och 15 år 
möjligheten att under sommaren få uttrycka sig i bild och form på Konstkollo. Till-
sammans med konstnärer och pedagoger får barnen och ungdomarna experimen-
tera med olika material och tekniker, utforska sin kreativitet och samtidigt lära kän-
na nya vänner. Sommaren 2022 önskar Kalmar konstmuseum genomföra Konst-
kollo i Mönstrås, Borgholm och Södermöre i Kalmar kommun. Så här skriver Kal-
mar konstmuseum: 

”I Borgholm tar vi avstamp i sommarens utställning TV-trampolinen på Kalmar 
konstmuseum. Där utgår tematiken från en rad TVprogram under 1965 - 1985 för 
barn, som gått till historien som något av det bästa som gjorts i barnkulturväg. Se-
sam, Drutten och Jena, John Blund, Professor Balthazar och Pippi Långstrump är 
bara några exempel. Sverige satsade under denna tid stort på barnkultur och TV 
skulle vara både underhållande och pedagogisk. Inga ämnen var för svåra för barn 
– det handlade bara om att hitta sätt att göra dem tillgängliga. Barn var ofta med 
och formade innehållet och gavs plats att experimentera.  

Men hur synliga är egentligen barns röster i det offentliga rummet? Hur kan vi stär-
ka barns rätt till medskapande av den offentliga miljön som är en del av deras egna 
platser? Och vad händer om vi bjuder in barn och unga till en konstnärlig process 
om arkitektur, plats och lek?  

Under en vecka får barnen titta närmare på den offentliga konsten som finns i när-
heten där de bor. Vi pratar om varför vi har offentlig konst och hur vi vill att det ska 
se ut. På Konstkollo får barn och unga på olika sätt utforska detta tema och till-
sammans prova en social och kreativ process som är en viktig del av det konstnär-
liga arbetet. Men också pröva den fria tanken och att utveckla sin egen kreativitet. 
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Varje ort besöks av en konstnär och/eller pedagog som arbetar tillsammans med 
ungdomar i ålder 10–15 år”.  

Kalmar konstmuseum ansöker om ett kostnadsbidrag om 20 000 kronor (till mate-
rial, marknadsföring och arvode till konstnär). Värdkommunen ska även tillhanda-
hålla lokal/plats för kollot samt hjälpa till att marknadsföra konstkollo 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Kalmar konstmuseum. 
Kontakt med Veronica Lindblad, Kalmar konstmuseum 
Kontakt med kulturskolans rektor 
Kontakt med ungdomssamordnare 

Bedömning 
Det vore väldigt roligt att kunna erbjuda barn och ungdomar möjligheten att få delta 
i ett konstkollo sommaren 2022. Flera av kommunerna som tidigare deltagit har fi-
nansierat konstkollo med sommarlovspengar. Om inte det beviljas sommarlovs-
pengar 2022 föreslås kommunstyrelsen besluta bevilja Kalmar konstmuseum 
20 000 kronor i bidrag. 

Enligt kulturskolans rektor skulle konstkollo kunna hållas i Kulturskolans lokaler i 
Kronomagasinet.  

Konsekvensanalys 
Barn och ungdomar mellan 10 och 15 år skulle få möjlighet att utan kostnad delta i 
ett konstkollo i Borgholms kommun sommaren 2022.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar erbjudandet från Kalmar 
konstmuseum.  

Beslut skickas till 
Rektor för kulturskolan 
Ungdomssamordnare  
Ekonomiavdelningen 
Kalmar konstmuseum 
______________
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§ 5 Dnr 2022/70 805 KS 
 
Bidragsschablon 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar anta följande: 
 
Bidragsschablon för år 2022 
 
Lokalt aktivitetsstöd 50 kronor per sammankomst 
 
Driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
Omklädningsbyggnad  40 kronor per m2 
Klubbrum  20 kronor per m2 
 
Fotbollsplan, representation 15 000 kronor, max 1 per förening 
Fotbollsplan gräs, träning  6 000 kronor per styck 
Elljus   1 000 kronor per plan 
Konstgräsplan  40 000 kronor max 1 per förening 
 
Ridhus manege  43 kronor per m2 
Utomhusbana   2,50 kronor per m2 
Spiltor och boxar  100 kronor per styck 
 
Friidrottsbana   2 000 kronor per förening 
 
Vandringsled/motionsspår 2 000 kronor, max 1 per förening 
 
Driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är maximerat till 
70 kronor per sammankomst  
 
Bidrag till föreningsägda samlingslokaler 
75 kronor per m2 max 45 000 kronor per samlingslokal 
 

Ärendebeskrivning 
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka driftbidrag. Bidraget ut-
går enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och föreningsägda anlägg-
ningar, om inte annat avtal om reglering av dessa kostnader föreligger. Schablo-
nen fatställs årligen utifrån kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts budgetför-
utsättningar.  

För drift och underhålla till föreningsägda samlingslokaler utgår bidrag per 
kvadratmeter av lokalens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen utifrån bud-
getförutsättningarna.  
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Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun.  
Bidragsschablon 2021 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar bidragsschablon för år 2022. 

Beslut skickas till 
Samordnare kultur och fritid 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 6 Dnr 2022/48 048 KS 
 
Extra föreningsbidrag 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  ge samordnare för kultur och fritid i uppdrag att ta fram förslag på hur det ex-

tra bidraget till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd kan fördelas 

att  kultur-, hembygds- och bygdegårdsföreningar kan söka ett extra bidrag på 
max 10 000 kronor 2022. Bidraget ska användas till återstart, gärna någon 
form av förenings- eller medlemsaktivitet. Sista ansökningsdag är 15 maj 
2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-01 § 20 avsätta 100 000 kronor från kom-
munstyrelsens budget för projekt och bidrag (1010 1300) till de för föreningar som 
erhåller lokalt aktivitetsstöd samt att avsätta 100 000 kronor till ideella föreningar 
med kulturverksamhet. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har fått i uppgift att fördela bidragen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 § 20 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar hur de extra bidragen ska för-
delas. Utskottet ger samordnare för kultur och fritid i uppdrag att ta fram olika förslag 
på hur det extra bidraget till föreningar med lokalt aktivitetsstöd kan fördelas. 

Kultur-, hembygds- och bygdegårdsföreningar ska 2022 kunna söka ett extra bidrag 
på max 10 000 kronor. Bidraget ska användas till återstart, gärna någon form av 
förenings- eller medlemsaktivitet. Föreningen ska beskriva vilken aktivitet som ska 
genomföras, kostnader och eventuella intäkter. Till ansökan ska bifogas verksam-
hetsberättelse, ekonomisk redogörelse (resultat- och balansräkning) revisionsberät-
telse samt årsmötesprotokoll. Sista ansökningsdag är 15 maj 2022.  

Beslut skickas till 
Samordnare kultur och fritid 
Föreningarna 
______________
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§ 7 Dnr 2022/27 805 KS 
 
Projektbidrag våren 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja följande projektbidrag våren 2022; 

Skedemosse kulturklubb 10 000 kronor 
Konstnärsgillet mellersta Öland 3 000 kronor 
Nätverket för barnkultur på Öland 15 000 kronor 
Bridgeklubben fyra klöver 5 000 kronor 

att  samtliga projektbidrag beviljas under förutsättning att projekten 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 ett slut. Ett 
projekt ska ha ett definierat mål. Projektbidrag kan sökas två gånger per år. 

Följande föreningar har sökt projektbidrag våren 2022: 
Skedemosse kulturklubb - föreläsningsserie 
Konstnärsgillet mellersta Öland – Barnens konstsalong 
Nätverket för barnkultur på Öland (ny Ölandsgemensam förening) – barnkulturfes-
tival på Himmelsberga  10-11 september 2022 
Bridgeklubben fyra klöver Borgholm – nybörjarkurs i bridge 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Ansökningarna 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar inkomna ansökningar.  

Beslut skickas till 
Föreningarna 
Ekonomiavdelningen för utbetalning av bidrag. 
 
______________
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§ 8 Dnr 2022/62 868 KS 
 
Arrangemangsbidrag 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  följande föreningar beviljas arrangemangsbidrag våren 2022; 

Konstnärsgillet mellersta Öland 4 000 kronor 
Föreningen KonstMajrundan 10 000 kronor 
Åkerbokonstnärerna 10 000 kronor 
Öland Chamber Players 10 000 kronor i förlustgaranti 

att  samtliga bidrag beviljas under förutsättning att arrangemangen genomförs.  

Ärendebeskrivning 
Föreningar som har för avsikt att anordna ett 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. 

Arrangemangsbidrag fördelas två gånger per år. 

Följande föreningar har sökt arrangemangsbidrag våren 2022; 
Konstnärsgillet mellersta Öland – konstutställningar maj 2022 
Föreningen KonstMajrundan – konstrunda med öppna ateljéer maj 2022 
Åkerbokonstnärerna – Öppen ateljé konstlandskapet Öland maj 2022 
Öland Chamber Players – Öland Chamber Players festival 2022, internationell 
kammarmusikfestival (förlustgaranti) 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Ansökningarna 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar inkomna ansökningar. 

Beslut skickas till 
Föreningarna  
Ekonomienheten 
______________
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§ 9 Dnr 2022/26 805 KS 
 
Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar, 2022 
 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott går igenom ansökningarna och konsta-
terar att intresset för och behovet av investeringsbidrag är stort. 12 föreningar har 
sökt drygt 1 000 000  kronor.  

Ärendebeskrivning 
Marcel van Luijn (M) föreslog i motion 2019-10-04 att undersöka möjligheter att infö-
ra investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 § 119-2020 att bifalla motionen.  
Kommunstyrelsen antog 2021-11-23 § 167 Riktlinjer för investeringsbidrag. 
I budget 2022 finns 200 000 kronor avsatta till investeringsbidrag. Sista ansöknings-
dag är 1 mars (huvudansökan) och 1 september. Maximalt bidrag kan utgå med 
150 000 kronor.  
 
12 föreningar har sökt investeringsbidrag våren 2022. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för investeringsbidrag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Ansökningar 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott gör en första genomgång av de inkomna 
ansökningarna. Det har varit ett stort intresse bland föreningarna att söka investe-
ringsbidrag. 12 föreningar har sökt sammanlagt drygt 1 000 000 kronor.  

______________
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