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§ 10 Dnr 2022/94 805 KS 
 
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja följande föreningar verksamhetsbidrag 2022; 

Friska Viljor av IOGT NTO – bion i Löttorp 30 000 kronor 
Föreningen Gärdslösa prästgård 45 000 kronor 
Sjöfararkusten 10 000 kronor 
Ölands Allmogedansare 12 000 kronor 
Ölands kulturminnesförening 80 000 kronor 
Ölands Riksteaterförening 45 000 kronor 

att  tillsammans med Mörbylånga kommun teckna gemensamt samarbetsavtal 
med Ölands hembygdsförbund och Ölands museum Himmelsberga. 

att  bevilja Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga 200 000 
kronor i verksamhetsbidrag år 2022. 

att  föreningen Folkets hus i Borgholm u.p.a. är godkända för att söka verksam-
hetsbidrag från år 2023. 

att  ge samordnare för kultur och fritid i uppdrag att utforma verksamhetsavtalen 
enligt utskottets önskemål. 

att  sammankallande Sara Kånåhols undertecknar avtalen.  

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 gör årligen avstämningar med några av 
de kulturföreningar som beviljas verksamhetsbidrag.  

Borgholm och Mörbylånga kommun tecknar sedan 2021 ett gemensamt samar-
betsavtal med Ölands hembygdsförbund /Ölands museum Himmelsberga.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 
Redovisningar från föreningarna 
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Dagens sammanträde 
Till dagens sammanträde har representanter för följande föreningar bjudits in: 
Folketshusföreningen i Borgholm upa 
Ölands kulturminnesförening 
IOGT NTO Friska viljor – bion i Löttorp 
Ölands Riksteaterförening 

Föreningen Folkets Hus i Borgholm u.p.a. 
I december 2021 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpekon-
trakt med föreningen Folkets Hus i Borgholm u.p.a. gällande fastigheterna Törnro-
sen 2, 8 och 9 för en köpeskilling av 1 000 000 kronor. I samband med köpet upp-
hävdes kontraktet med föreingen om årligt driftbidrag. Nytt 30-årigt hyresavtal gäl-
lande Törnrosen 2 har tecknats med föreningen. Kommunstyrelsens kultur- och fri-
tidsutskott har fått i uppdrag att undersöka möjligheten till nytt driftbidrag för drift av 
bioverksamheten. Kommunen övertog fastigheten 1 mars 2022.  

Ordförande Pelle Nyborg redogör för föreingens verksamhet. De två senaste åren 
har varit tuffa år för all bioverksamhet i landet. Förhoppningsvis kommer biopubliken 
tillbaka, men det kan ta tid. Den ekonomiska förlusten under pandemin har minskat 
något tack vare extra statliga och kommunala bidrag. Föreningens ambition är att 
utveckla bioverksamheten och även satsa på fler kulturella evenemang, gärna till-
sammans med andra föreningar. Barnteater och film för barn vill föreningen också 
satsa mer på.  
 
En ny projektor köptes 2021. Tanken är att på sikt köpa nya stolar till biosalongen 
och en ny filmduk.  

Ölands kulturminnesförening 
Ordförande Christina Erlandsson och kassör Jan-Olof Olsson redogör för förening-
ens verksamhet. Föreingen har klarat sig ganska bra under pandemin. 2021 mins-
kade antalet medlemmar men förhoppningsvis kommer de tillbaka nu när det blir fler 
aktiviteter. Flera utställningar är på gång, stand-up föreställningarna i trädgården 
kommer tillbaka och förhoppningsvis även barnteatern.  

Under pandemin passade föreningen på att laga ett läckande tak och renovera föns-
ter. Taket på huvudbyggnaden skulle behöva renoveras/bytas. Föreningen har bör-
jat söka sponsring och bidrag för detta projekt.  

Föreningen hoppas och tror att nationaldagsfirandet på Kaffetorpet ska kunna ge-
nomföras i år.  

IOGT NTO Friska viljor – bion i Löttorp 
Ordförande Åke Nilsson informerar om föreningens verksamhet. 2021 genomförde 
föreningen 70 föreställningar med totalt ca 3 000 besökare. Det är något färre än 
vanlig men ändå bra med tanke på pandemin. Bion i Löttorp har liksom flera andra 
biografer inte haft så många besökare under de första månaderna 2022, förutom på 
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långfredagen då det var fullsatt. Under maj och juni kommer biografen att vara 
stängd men under sommaren visas film flera gånger varje vecka.  

Föreningen har god ekonomi. Det senaste året har fiber installerats. Nya digitala 
skyltar kommer att sättas upp både inne i foajén och ute på fasaden. Inom de när-
maste åren kommer projektorn behöva bytas ut.  

Föreningen äger även fastigheten ”Torpet” i Persnäs.  
 
Ölands Riksteaterförening 
Ordförande Maj-Britt Liljekvist och vice ordförande Elisabeth Axelsson redogör för 
föreningens verksamhet. 2021 blev liksom 2020 ett annorlunda år för föreningen. 
Vårens planerade föreställningar fick ställas in men höstens kunde genomföras. To-
talt genomfördes 5 föreställningar under hösten med en sammanlagd publik på 269 
personer.  

Föreingen ser ljust på framtiden och tror att publiken kommer tillbaka. Hösten 2022 
satsar föreningen på en större uppsättning i Borgholm. Oftast samarbetar riksteater-
föreingen med bygdegårdarna. Ett bekymmer är behovet av bärhjälp både före och 
efter en föreställning.  

Föreningen får bidrag från både Borgholms och Mörbylånga kommun (20 000 kro-
nor 2022). Köper föreningen föreställningar från Riksteatern ingår allt – kostnad för 
föreställning, resor och boende. Ambitionen är att utbudet ska vara så varierat som 
möjligt. Större uppsättningar har föreningen inte råd med varje år.  
 
Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga 
Tjänstepersoner i Borgholm och Mörbylånga har arbetat fram förslag på samarbets-
avtal med Ölands hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga som utskottet 
diskuterar.  

Beslut skickas till 
Föreningarna  
Ekonomienheten 
______________
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§ 11 Dnr 2021/239 867 KS 
 
Borgholms kommuns kulturpris 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  fråga Kenth Jönsson och Sven Ekberg om de kan tänka sig vara med i juryn 

för Borgholms kommuns kulturpris 2021. 

 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun delar sedan 2006 årligen ut ett kulturpris på 10 000 kronor. 
Priset delas ut till enskild person, grupp, organisation eller förening som är bosatt 
eller huvudsakligen verksam inom kommunen. Priset delas ut som erkänsla för 
värdefulla insatser inom kulturområdet. 

Enligt de av kommunfullmäktige antagna reglerna för Borgholms kommuns kultur-
pris ska det vara två utomstående jurymedlemmar med när utskottet beslutar om 
vem eller vilka som ska få priset. 

Borgholms kommun har via KommunNytt, hemsida och Facebook uppmanat all-
mänheten att lämna förslag på vem eller vilka som ska få Borgholms kommuns kul-
turpris 2021.  

Beslutsunderlag 
Regler för Borgholms kommuns kulturpris 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar jurymedlemmar. 

______________
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§ 12 
 
Budget 2023 
 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar budget 2023 inför träff med 
budgetberedningen.  

 
______________
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