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§ 23 Ansökan om driftbidrag 2022 2022/38 805  5 
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§ 21 Dnr 2020/174 869 KS 
 
Kulturplan för Borgholms kommun – redovisning av projekt kulturarv-
skoordinator  

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 
I Borgholms kommuns kulturplan 2018-2021 var ett målområde ”Ett levande kultur-
arv”. Kultur- och fritidsutskottet försökte hitta olika alternativ för att tillgängliggöra 
kulturarvet med hjälp av modern teknik. Det alternativ som hembygdsföreningarna 
förordade var att använda Sveriges hembygdsförbunds sida www.hembygd.se (fö-
re detta bygdeband). För att hjälpa föreningarna att komma igång eller komma vi-
dare behövdes en person som under en period kunde stödja och hjälpa dem med 
att gå igenom, digitalisera och vårda samlingarna.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2021-11-09 § 48 bevilja 
Ölands hembygdsförbund 200 000 kronor i bidrag till projektetet kulturarvskoordi-
nator.  
Vidare beslutades att det skulle bildas en styrgrupp för projektet där kommunen 
ska vara representerad samt att det ska lämnas en skriftlig redovisning av projektet 
en gång per halvår.  

Ölands hembygdsförbund har anställt Martin Söderberg som kulturarvskoordinator 
från mars 2022 – mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-11-09 § 48 
Kulturplan för Borgholms kommun 
Ansökan om bidrag från Ölands hembygdsförbund 

Dagens sammanträde 
Vid dagens sammanträde redogör kulturarvskoordinator Martin Söderberg för pro-
jektet. Martin har under våren kontaktat alla hembygdsföreningar i Borgholms kom-
mun och informerat om projektet. I dagsläget är det åtta föreningar som är med i 
projektet. Det finns önskemål om att genomföra en inspirationsdag under hösten, 
men pengarna i projektet täcker enbart lön för kulturarvskoordinatorn.  

Beslut skickas till 
Ölands hembygdsförbund 
______________
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§ 22 Dnr 2022/94 805 KS 
 
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott tackar för informationen. 

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 

Dagens sammanträde 
Till dagens sammanträde har Agneta Ericsson, ny ordförande i föreningen Gärdslö-
sa prästgård, bjudits in.  

Gärdslösa prästgård har i princip varit stängd under hela pandemin. Nu börjar verk-
samheten öppna upp igen. Sommaren 2022 kommer prästgården att vara öppen fy-
ra dagar i veckan. Det blir ingen bed & breakfastverksamhet detta år. Föreningens 
ambition är att den utåtriktade verksamheten ska komma igång igen så prästgården 
åter blir en kulturell mötesplats. Föreningen klarar sig ekonomiskt, har en viss buffert 
för oförutsett och sparar för att kunna lägga om taket på uthuslängan. 2021 installe-
rades en värmepump. Fiberanslutning är på gång.  

Beslut skickas till 
Föreningen 
______________
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§ 23 Dnr 2022/38 805 KS 
 
Ansökan om driftbidrag 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  avslå Borgholms cykelklubbs ansökan om driftbidrag för MBT-bana med 

hänvisning till att det i gällande avtal står att ingen ersättning för skötsel av 
aktuell mark ska utgå.  

Ärendebeskrivning 
Borgholms Cykelklubb ansöker om driftbidrag för föreningens barn- och ungdoms-
verksamhet. Bidraget söks för drift i form av finjusteringar och gräsklipping av MBT-
banan i Karlshöjd.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
Nyttjanderätts- och skötselavtal mountainbikebana. Nyttjanderätten avser tid om fem 
år från och med 2019-10-01 till och med 2024-10-01. 

Bedömning 
Enligt gällande nyttjanderätts- och skötselavtal ska ingen ersättning för skötsel av 
aktuell mark utgå.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan från Borgholms Cy-
kelklubb.  

Beslut skickas till 
Föreningen 
______________
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§ 24 Dnr 2022/101 805 KS 
 
Extra kulturbidrag våren 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen bevilja föreningen Löttorps vävstuga 30 000 kronor 

i verksamhetsbidrag för år 2022 

att  bevilja följande föreningar extra kulturbidrag 2022: 
Borgholms Filmstudio 8 900 kronor – informations och medlemsträff med ex-
tra filmvisning 
Borgholms Storband 10 000 kronor – studioinspelning samt konsert i sam-
band med invigning av Kay Wieståls park 
Chorus Mixtus 10 000 kronor – Omkostnader i samband med lokala framträ-
danden + körsångens dag i Vadstena 
Föra bygdegårdsförening 8 000 kronor – återinvigning i samband med årets 
sommarfest 
Föra hembygdsförening 10 000 kronor – musikunderhållning med betalda ar-
tister 
Gärdslösa hembygdsförening 10 000 kronor - årsprogrammet 
Gärdslösa Kammarkör 10 000 kronor – efter framträdande i Vickleby kyrka 
eftersits på hotell Skansen för nya och gamla medlemmar, en kickoff med 
trerättersmiddag för 20 personer 
Gärdslösa prästgård 10 000 kronor – återstart av en kulturell mötesplats 
Konstnärsgillet mellersta Öland 6 000 kronor – konst- och hantverksdag i 
Räpplinge, öppet för allmänheten 
Källa bygdegårdsförening 10 000 kronor – Quizkväll med knyt, amatörteater 
med lokala förmågor 
Köping Egby hembygdsförening 10 000 kronor – naturstig/tipspromenad Eg-
by ängar, guidad byvandring Hässleby, filmvisning Sven Ekbergs film om fis-
ket på Öland 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-01 § 20 avsätta 100 000 kronor från kom-
munstyrelsens budget för projekt och bidrag (1010 1300) till ideella föreningar med 
kulturverksamhet. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott fick i uppdrag att för-
dela pengarna. 2022-03-15 beslutade kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
att kultur-, hembygds- och bygdegårdsföreningar kan söka ett extra bidrag på max 
10 000 kronor. Bidraget ska användas till återstart, gärna någon form av förenings- 
eller medlemsaktivitet. Sista ansökningsdag var 15 maj.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-01 §20 
Kommunsstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslut 2022-03-15 § 6 
Ansökningar från föreningarna 

Bedömning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bedömer att föreningen Löttorps väv-
stuga behöver ett verksamhetsbidrag på 30 000 kronor. Utskottet föreslår kom-
munstyrelsen bevilja föreningen Löttorps vävstuga 30 000 kronor i verksamhetsbi-
drag för år 2022 och ta med fortsatt behov av bidrag i budgetdiskussionerna.  

Föreningen Öland Chamber Players har erhållit förlustgaranti för sitt arrangemang, 
dessutom inkom ansökan för sent.  

Föreningen Ölands Allmogedansare har erhållit verksamhetsbidrag.  

 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar de 14 ansökningar som in-
kommit.  

Beslut skickas till 
Föreningarna  
Ekonomiavdelningen 
Kommunsekreteraren  
______________
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