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§ 25 Dnr 2021/43 800 KS 
 
Kultur- och  fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 
att  de 300 000 kronorna som finns avsatta för kultur- och fritidsstrategins ge-

nomförande 2022 ska användas till projektet ”Berättarbänkar”. 

att  tillsammans med folkhälsosamordnaren inventera behovet av kultur- och fri-
tidsverksamhet för 65+.  

att en underhålls- och utvecklingsplan för kommunens fritidsanläggningar ska 
arbetas fram. 

att det ska budgeteras för underhåll av kommunala fritidsanläggningar.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14 §19 anta ”Kultur- och fritidsstrategi 
2022-2024”. Strategin utgår ifrån den redan befintliga kultur- och fritidsverksamhe-
ten och pekar ut ett antal speciella satsningar som ska göras. Syftet med strategin 
är att formulera en gemensam vilja kring kultur- och fritidsfrågor, ta tillvara de re-
surser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimule-
ra till utveckling. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska arbeta fram en handlingsplan för 
de delar av strategin som utskottet ansvarar för.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsstrategi Borgholms kommun 2022-2024 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar kultur- och fritidsstrategin till-
sammans med tillväxtchefen och gata & parkchefen.  

Kommunens cykel- och vandringsleder är ett prioriterat område som det kommer att 
satsas extra på under minst ett år genom bland annat LONA-projekt. För att göra 
cykel- och vandringslederna attraktiva och unika har flera idéer bollats. En idé är att 
göra ”berättarbänkar” längs lederna och kanske även på andra platser i kommunen. 
En bänk där det berättas en historia, en skröna eller informeras om natur- och kul-
turvärden i området. Tanken är att samarbeta med till exempel hembygdsförening-
arna.  

Vilket behov av kultur- och fritidsaktiviteter för 65+ finns i kommunen? En utredning 
bör genomföras tillsammans med folkhälsosamordnaren.  
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En underhålls- och utvecklingsplan för de kommunala fritidsanläggningarna bör ar-
betas fram. Det är viktigt att det finns budget för underhåll och utveckling av anlägg-
ningarna och en långsiktig investeringsplan.  

 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen/ekonomichef 
Kommunchef 
Tillväxtchef 
Gata & parkchef 
Fastighetschef 
______________
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