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§ 13 Dnr 2021/239 867 KS 
 
Borgholms kommuns kulturpris 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar tillsammans med jurymedlem-
marna Kenth Jönsson och Sven Ekberg enhälligt 
att  2021 års kulturpris ska tilldelas Rolf Nilsson 

 Motivering: 
Få personer kan så mycket om Borgholms historia som Rolf Nilsson. Han 
har med sitt oefterhärmliga berättande delat med sig av sina unika kunska-
per om staden och dess invånares historia både muntligt och skriftligt. Rolf 
Nilsson är en sann ambassadör för Borgholm och Öland. 

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 får 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. 10 förslag har skickats in. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2022-04-19 tillfråga Kenth 
Jönsson och Sven Ekberg om de kan vara med i juryn för Borgholms kommuns 
kulturpris.  

Kulturpriset kommer att delas ut i samband med nationaldagsfirandet på Kaffetor-
pet/Sollidens slott den 6 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Regler för Borgholms kommuns kulturpris. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar tillsammans med jurymed-
lemmarna de inskickade förslagen.  

Beslut skickas till 
Borgholms kommuns kulturpristagare 2021 Rolf Nilsson 
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Ekonomienheten 
______________
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§ 14 Dnr 2022/48 048 KS 
 
Extra föreningsbidrag 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  fördela extra bidrag till föreningar som beviljats lokalt aktivitetsstöd 2021 en-

ligt följande: 
Borgholm R-H Skytteförening 2000 kronor 
Borgholms budoklubb  3000 kronor 
Borgholms båtklubb  2000 kronor 
Borgholms scoutkår   2000 kronor 
Borgholms Tennisklubb  4000 kronor 
Böda IK    6000 kronor 
Equemenia Öland  2000 kronor 
Högby IF                     14000 kronor 
Högsrums badmintonklubb 3000 kronor 
Högsrums FF  4000 kronor 
IFK Borgholm                    12000 kronor 
Persnäs AIF                     11000 kronor 
Runsten/Möckleby IF  9000 kronor 
Sikehamns hästsportklubb 4000 kronor 
Åkerbo hästklubb  3000 kronor 
Ölands Golfklubb  6000 kronor 
Ölands Klätterklubb  4000 kronor 
Ölands Ryttarförening  3000 kronor 
Ölands Simklubb  6000 kronor 
 

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 
beviljats lokalt aktivitetsstöd 2021 samt att avsätta 100 000 kronor till ideella före-
ningar med kulturverksamhet. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott fick i uppgift att fördela bidragen. 2022-
03-15 beslutade kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ge samordnare för kul-
tur- och fritid i uppdrag att ta fram förslag på hur det extra bidraget till föreningar 
som beviljats lokalt aktivitetsstöd 2021 kan fördelas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-01 § 20 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2022-03-15 § 6 
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Förslag till fördelning av extra bidrag till föreningar som beviljats lokalt aktivitetsstöd 
2021 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar de olika förslagen på fördel-
ning av extra bidrag till föreningar som beviljats lokalt aktivitetsstöd 2021. 

Beslut skickas till 
Samordnare kultur och fritid 
Föreningarna 
______________
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§ 15 Dnr 2022/91 868 KS 
 
Författarcentrum syd ansöker om bidrag för författardag i Borgholm 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja Författarcentrum Syd 10 000 kronor i bidrag till Författardagen i Borg-

holm 2022. 

att  bidraget beviljas under förutsättning att arrangemanget genomförs. 

att det i all marknadsföring ska framgå att Borgholms kommun stödjer arrange-
manget.  

Ärendebeskrivning 
Författarcentrum Syd vill skapa ett återkommande publikt sommararrangemang i 
Borgholm som lyfter författarna och litteraturen på Öland och i regionen. I samarbe-
te med Litteraturnod Vimmerby och Ölandsförfattarna planeras en historisk och lit-
terär vandring i Borgholm med efterföljande litteraturprogram på Drottning Victorias 
vilohem den 17 juni 2022. 

Författarcentrum Syd omfattar Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kal-
mar län. Föreningen har ca 400 medlemmar. Genom författarförmedling bokar För-
fattarcentrum Syd årligen ca 600 författarbesök och framträdanden. De arrangerar 
även fortbildning för författare och andra litterära arrangemang, ofta tillsammans 
med någon annan förening. 

Genom att skapa närvaro på Öland hoppas Författarcentrum Syd nå den litteratur-
intresserade allmänheten, såväl bofasta som säsongsboende, men även skrivande 
och kreativa personer i alla åldrar som är intresserade av litteratur, historia och lo-
kal kultur. 

Stadsvandringen och det litterära programmet under författardagen i Borgholm är 
öppet för allmänheten. Arrangemanget kommer att marknadsföras genom affische-
ring, annonsering i lokala tidningar samt via sociala medier. 

Beslutsunderlag 
Ansökan för Författarcentrum Syd 
Riktlinjer för bidrag till föreningar 
Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan tillsammans med 
sekreteraren. Det är roligt med ett nytt initiativ som lyfter fram litteraturen. ”Drottning 
Victorias litterära salong” och den historiska vandringen är öppet för alla som vill va-
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ra med. Utskottet hoppas att det blir ett återkommande evenemang, gärna på olika 
platser i kommunen.  

Beslut skickas till 
Författarcentrum Syd 
Samordnare kultur och fritid 
______________

8



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-09 16   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 16 Dnr 2022/62 868 KS 
 
Arrangemangsbidrag 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja Borgholms Båtklubb, kulturbåtsbryggan, 4000 kronor i arrange-

mangsbidrag. 

att  i all marknadsföring ska det framgå att Borgholms kommun stödjer verksam-
heten. 

Ärendebeskrivning 
Föreningar som har för avsikt att anordna ett arrangemang som är öppet för alla i 
kommunen och som bidrag till ett rikare och varierat utbud för kommunens invåna-
re och besökare, kan söka arrangemangsbidrag. Bidraget kan delvis finansiera an-
nonsering, marknadsföring eller andra omkostnader, dock ej personalkostnader. 
Bidrag under 5000 kronor kan sökas löpande under året. 

Borgholms båtklubb, kulturbåtsbryggan, ansöker om bidrag för att under ett antal 
tillfällen under båtsäsongen visa upp och segla med allmogebåtarna i hamnområ-
det.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag  
Ansökan 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan.  

Beslut skickas till 
Föreningen 
Samordnare kultur och fritid 
______________
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§ 17 Dnr 2022/104 805 KS 
 
Ölands museum Himmelberga ansöker om bidrag till pilotprojektet 
Konstnatten i förvandling 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  avslå ansökan om bidrag till pilotprojektet ”Konstnatten i förvandling” med 

motivering föreningen via samarbetsavtalet redan får bidrag för att utveckla 
samarbetet med Ölands Skördefest.  

Ärendebeskrivning 
I ett pilotprojekt ”Konstnatten i förvandling” vill Ölands museum, Ölands skördefest 
och Kalmar konstmuseum tillsammans med kommunerna göra en satsning på må-
leri, performance, installationer med ljus och ljud i offentliga rummet och workshops 
för barn och unga.  

I ansökan beskrivs pilotprojektet så här; 
 ”Konstnatten på Öland är ett unikt och framgångsrikt arrangemang. Under 25 år 
har konstnärer på hela Öland, kommunerna Borgholm och Mörbylånga tillsammans 
med föreningen Konstnatten stått värdar för Konstnatten i samband med Skörde-
festen. Tillsammans har man bjudit in allmänheten till öppna ateljéer, samlingsut-
ställningar och programpunkter. Konstnatten och Skördefesten är otroligt uppskat-
tad av alla besökare, betyder mycket för besöksnäringen på Öland, är en stor del 
av kreativa näringar om levandegör landsbygden och orterna på Öland. 
Utifrån samtal med konstnärer och Skördefesten finns det behov av utveckling av 
konceptet Konstnatten och att även nya samarbetspartners – ett omtag behövs! 
Öland som traditionellt sett är en plats som man associerar med konst och konst-
närer, den inre kärnan. Konstnärer och institutioner har ställt oss frågan vad händer 
om fem eller tio år med konstnatten och konstrundor på Öland? Kommer konstnä-
rer att söka sig till Öland i framtiden? Är det enbart konsthantverk som kommer att 
överleva på landsbygden? Finns det en chans att även konstnärer kommer att 
kunna bo och verka på landsbygden på Öland? 
De olika aktiviteterna är tänkta att ske på tre-sex platser på Öland, där Ölands mu-
seum, Eketorp och Borgholms slott ställt sig positiva till att upplåta möjligheter, 
men även andra platser i centrala orterna kan vara aktuella. Platserna är valda uti-
från att det är där vi tror att då kommer vi att nå ut både turister och boende på or-
terna och att det på så sätt blir hållbart miljömässigt och socialt på bästa sätt. 
Konstnärerna som medverkar kommer från eller har anknytning till Öland. Fråge-
ställningar för Konstnatten är tänkta att kunna kretsa kring hållbarhet, såväl social, 
ekonomisk som miljömässig” 

Ölands museum ansöker om 10 000 kronor från Borgholms kommun och lika myc-
ket från Mörbylånga kommun.  
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Beslutsunderlag 
Ansökan från Ölands museum i samarbete med Ölands Skördefest och Kalmar 
konstmuseum 
Riktlinjer för bidrag till föreningar 
Samarbetsavtal mellan kommunerna (Borgholm och Mörbylånga) och Ölands hem-
bygdsförbund /Ölands museum Himmelsberga 2022 
Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 

Bedömning 
I samarbetsavtalet mellan kommunerna (Borgholm och Mörbylånga) och Ölands 
hembygdsförbund/Ölands museum Himmelsberga står att föreningen förbinder sig 
att fortsätta utveckla samarbetet med Ölands Skördefest och Öland Spirar. Pilot-
projektet är ett bra initiativ för att utveckla samarbetet. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan om pilotprojekt 
”Konstnatten i förvandling”.  

Beslut skickas till 
Ölands museum Himmelsberga 
 
______________

11



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRI-

TIDSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-09 18   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 18 Dnr 2022/105 868 KS 
 
Litteraturnod Vimmerby ansöker om bidrag för anordnande av poesi-
festival på Öland 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  bevilja Litteraturnod Vimmerby 10 000 kronor i bidrag till Poesidagar på 

Öland 2-3 juli 2022. 

att  bidraget beviljas under förutsättning att poesidagarna genomförs. 

att det i all marknadsföring ska framgå att Borgholms kommun stödjer arrange-
manget.  

Ärendebeskrivning 
Litteraturnod Vimmerby i samarbete med Anna Rydstedt-sällskapet söker 21 000 
kronor i bidrag för anordnande av poesifestival på Öland 2-3 juli 2022. 

Litteraturnod Vimmerby skriver i ansökan att från början var planen att lyfta vårt 
läns litterära storhet, en av Sveriges främsta poeter, Lennart Sjögren, hans poetik 
och poetiska världar. Tanken var att genomföra ett mindre arrangemang 2022 och 
ett större 2023. Så kom Lennart Sjögren i början av 2022 ut med en diktsamling, 
han blev årets mottagare av Tranströmer-priset och bidrog i samfundet ”De Nios” 
årskatalog med en essä. Då kändes det plötsligt att det större arrangemanget bor-
de genomföras 2022.  

Anna Rydstedt-sällskapet har sedan 2019 haft planer på att genomföra en Anna 
Rydstedt festival. Litteraturnod Vimmerby och Anna Rydstedt-sällskapet beslutade 
kroka arm och med gemensamma krafter genomföra ett större arrangemang, Poesi 
på Öland 2-3 juli 2022. Programmet kommer att vara på tre platser – i Sjögrens la-
da i Byxelkrok, i Algutsrums kyrka och på Anna Rydstedts gård i Ventlinge.  

Litteraturnod Vimmerby är Region Kalmar läns plattform för litteraturutveckling.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Litteraturnod Vimmerby 
Riktlinjer för bidrag till föreningar 
Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan om bidrag till ar-
rangemanget Poesi på Öland från Litteraturnod Vimmerby i samarbete med Anna 
Rydstedtsällskpet. 
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Beslut skickas till 
Litteraturnod Vimmerby 
Samordnare kultur och fritid 
______________
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§ 19 Dnr 2022/26 805 KS 
 
Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar, 2022 

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

Borgholms Godtemplares byggnadsförening 25 000 kronor till två  luftvärme-
pumpar 
Böda Idrottsklubb 50 000 kronor till byte av golv och upptag av väggar för att 
få plats med bowlsmattor 
Föra bygdegårdsförening 19 140 kronor för byte av värmesystem 

att  utbetalning sker efter redovisning och slutbesiktning när investeringen är 
klar, dock senast två år efter beslut.  

att uppmana föreningar som sökt investeringsbidrag våren 2022 söka till hösten 
2022 om investeringen fortfarande är aktuell. Sista ansökningsdag är 1 sep-
tember. 

Ärendebeskrivning 
Marcel van Luijn (M) föreslog i motion 2019-10-04 att undersöka möjligheten att in-
föra investeringsbidrag till föreningar i Borgholms kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15 att bifalla motionen. Kommunstyrelsen 
antog 2021-11-23 Riktlinjer för investeringsbidrag. I budget 2022 finns 200 000 
kronor avsatta till investeringsbidrag. Sista ansökningsdag är 1 mars (huvudansö-
kan) och 1 september. Maximalt bidrag kan utgå med 150 000 kronor. 

13 föreningar har sökt investeringsbidrag våren 2022. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för investeringsbidrag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 
Ansökningar 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar de inkomna ansökningar. 

Beslut skickas till 
Föreningar som sökt investeringsbidrag 
Samordnare kultur och fritid 
______________
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§ 20 Dnr 2021/43 800 KS 
 
Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2022-02-14 Kultur- och fritidstrategi 2022-2024. Kom-
munstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska arbeta fram en handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar prioriterade områden, vad 
som ska genomföras 2022 och långsiktiga planer. 

Vad finns att göra för 65+? 
Aktivitetssamordnarna i socialförvaltingen bjuds in till kommande möte. 

Hur kan Åkerbobadet utvecklas och nyttjas på bästa vis? 
Kommunala tjänstepersoner bjuds in till kommande möte.  

______________
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