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§ 30 Diarienummer 2022/163 805 KS 

Föreningsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska 
läget 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

att  300 000 kronor av det extra driftbidraget på 400 000 kronor 2022 ska gå till föreningar 
med barn- och ungdomsverksamhet och 100 000 kronor till föreningar med 
föreningsägda samlingslokaler.  

att fördela det extra driftbidraget till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet enligt 
följande; 
Borgholms Scoutkår      5 000 kronor 
Böda IK    25 000 kronor 
Högby IF  100 000 kronor 
Högsrums FF    15 000 kronor 
IFK Borgholm    60 000 kronor 
Persnäs AIF    45 000 kronor 
Runsten/Möckleby IF   30 000 kronor 
Åkerbo hästklubb    10 000 kronor 
Ölands Ryttarförening   10 000 kronor 

att  fördela det extra driftbidrag till föreningar med föreningsägda samlingslokaler enligt 
följande; 
Alböke bygdegårdsförening  7 000 kronor 
Borgholms Godtemplares byggnadsförening 8 500 kronor 
Bredsättra Sikehamns hembygdsförening 1 500 kronor 
Böda IK   4 500 kronor 
Föra bygdegårdsförening  8 500 kronor 
Gärdslösa IOGT NTO  8 500 kronor 
Klockaregården i Högsrum ideell förening 8 500 kronor 
Källa bygdegårdsförening  7 000 kronor 
Köping-Egby hembygdsförening  4 500 kronor 
Långlöts bygdeförening  4 500 kronor 
Löttorps bygdegårdsförening  8 500 kronor 
Norrgårdens bygdegårdsförening  7 000 kronor 
Persnäs AIF   8 500 kronor 
Runstens bygdegårdsförening  8 500 kronor 
Räpplinge hembygdsförening  4 500 kronor   
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Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-25 § 121 avsätta 400 000 kronor ur kommunstyrelsens 
budget (1010) till ett extra föreningsbidrag till föreningar med föreningsägda samlingslokaler 
samt lokaler för barn- och ungdomsverksamhet. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
fick i uppdrag att fördela medlen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 §121 

Bedömning 
I Borgholms kommun är föreningslivet betydelsefullt och högt prioriterat. De ideella 
föreningarna utgör basen i kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Flera föreningar som 
äger lokaler har påtalat att driftskostnaderna har ökat mycket de senaste åren och att det 
finns en stor oro för att kostnaderna kommer öka mer den närmaste tiden.  

De föreningar som hyr ut lokaler har under pandemin inte kunnat göra detta vilket har lett till 
att inkomsterna har minskat samtidigt som driftskostnaderna ökat. 

Enligt den av kommunfullmäktige antagna ”Kultur- och fritidsstrategin 2022-2024” vill 
Borgholms kommun prioritera barn- och ungdomsverksamhet.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelning av det extra driftbidraget 
2022. Bidraget ska fördelas mellan de föreningar som erhåller ”Bidrag till föreningsägda 
samlingslokaler” och ”Driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet”.   

Utskottet är enigt om att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras. I 
ekonomiskt kärva tider är det extra viktigt att kommunens barn och ungdomar ges möjlighet 
att fortsätta vara aktiva och träna i föreningarna.  

I december 2021 fördelades ett extra driftbidrag på 100 000 kronor till föreningsägda 
samlingslokaler. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet erhöll inget extra driftbidrag 
2021. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar att 300 000 kronor ska fördelas mellan 
de föreningar som erhåller driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
enligt en schablon där minsta belopp är 5 000 kronor och högsta 100 000 kronor. Det extra 
driftbidrag till föreningsägda samlingslokaler på 100 000 kronor 2022 fördelas på samma sätt 
som det extra bidraget 2021.  

Beslutet skickas till 
 Föreningarna 
 Ekonomiavdelningen 
 Samordnare kultur och fritid 
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§ 31 Diarienummer 2022/62 868 KS 

Arrangemangsbidrag 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

att  avslå Gärdslösa kulturgrupps ansökan om arrangemangsbidrag eftersom ansökan kom 
in för sent.  

Ärendebeskrivning 
Gärdslösa kulturgrupp söker arrangemangsbidrag för föredrag ”Ska du åt sta´n eller åt 
Amerika”. Arrangemanget ägde rum den 3 april 2022.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från föreningen Gärdslösa kulturgrupp 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan från Gärdslösa kulturgrupp. 
Enligt gällande riktlinjer ska arrangemangsbidrag sökas 1 mars eller 1 september. Utskottet 
konstaterar att ansökan kommit in för sent.  

Beslutet skickas till 
 Föreningen Gärdslösa kulturgrupp 
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§ 32 Diarienummer 2022/193 805 KS 

Aktivitetsstöd för kultur- och fritidsverksamhet 65+ 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

att  när folkhälsosamordnaren/äldrelotsen tillträtt sin tjänst bjuda in denne till ett möte för 
att diskutera behovet av aktiviteter för 65+ och hur en eventuell inventering kan göras.  

att ge samordnaren för kultur och fritid i uppdrag att undersöka om det finns några andra 
kommuner som har aktivitetsstöd för 65+.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 
Handlingsplan 2022-2023 kultur- och fritidsstrategi 
Policy för bidrag till föreningar 
Riktlinjer för bidrag till föreningar 
Ansökningar från föreningar 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar aktivitetsstöd för kultur- och 
fritidsverksamhet 65+. De senaste åren har ett antal föreningar med verksamhet för 65+ sökt 
olika former av bidrag. Enligt de av kommunstyrelsens antagna ”Riktlinjer för bidrag till 
föreningar” finns inget aktivitetsstöd eller lokalhyresbidrag för 65+.  

I ”Handlingsplan 2022-2023 kultur- och fritidsstrategi” står att behovet av kultur- och 
fritidsverksamhet 65+ ska inventeras tillsammans med folkhälsosamordnaren. I början av 
2023 kommer en folkhälsosamordnare/äldrelots att börja arbeta i Borgholms kommun. 
Utskottet beslutar att bjuda in folkhälsosamordnaren/äldrelotsen till ett möte.  

Utskottets ambition är att se över möjligheterna att inrätta ett lokalt aktivitetsstöd för 65+.  

Beslutet skickas till 
 Folkhälsosamordnare/äldrelots 
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§ 33 Diarienummer 2022/135 048 KS 

Ansökan om föreningsbidrag - Ölands Bouleklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att  avslå ansökan från Ölands Bouleklubb med motivering att enligt gällande riktlinjer kan 
lokalhyresbidrag efter prövning och godkännande endast beviljas föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet som är godkända för kommunalt lokalt aktivitetsstöd.  

 

Ärendebeskrivning 
Ölands Bouleklubb ansöker i skrivelse om föreningsbidrag för år 2022 och föreningsstöd för 
åren 2023 – 2028.  
Ölands Boulehall i Tjusby invigdes hösten 2008. Sedan dess har det regelbundet spelats 
boule i hallen. 2019 sålde dåvarande ägarna hallen vidare. I samband med försäljningen 
bildades Ölands Bouleklubb våren 2020. Föreningen har i dagsläget 74 medlemmar och 
medlemsavgiften är 200 kronor. Även om klubben har flera unga medlemmar så är 
majoriteten +65.  

Ölands Boulehall har kök, servering med plats för 50 sittande gäster, 13 boulebanor 
inomhus, 9 banor utomhus, är handikapanpassad och får ta emot 200 personer. Ölands 
Bouleklubb har hittills fått nyttja hallen mot en avgift beroende på nyttjandegrad vilket enligt 
föreningen inte är hållbart i längden. Ölands Bouleklubb önskar kunna nyttja hela lokalen nio 
månader om året (höst, vinter och vår) samt ha tillgång till utomhusbanor och toaletter 
sommartid. Föreningen skriver att för att de ska kunna teckna ett avtal med fastighetsägaren 
bör detta avtal omfatta åtminstone fem år för att säkra boulehallens framtid, detta innebär att 
föreningen måste ha ett femårigt avtal med kommun som garanterar föreningen 120 000 
kronor per år i bidrag till och med år 2028.  

Ölands Bouleklubb söker även ett föreningsbidrag till verksamheten i klubben på 5 000 
kronor för år 2022 och 10 000 kronor för år 2023.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från föreningen Ölands Bouleklubb 
Policy för bidrag till föreningar 
Riktlinjer för bidrag till föreningar 
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Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan från Ölands Bouleklubb. 
Enligt gällande riktlinjer kan lokalhyresbidrag efter prövning och godkännande endast 
beviljas föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som är godkända för kommunalt 
lokalt aktivitetsstöd.  

Utskottet diskuterar vikten av föreningsverksamhet för 65+ och behovet av stöd till sådan 
verksamhet. I kommande budgetdiskussioner kommer utskottet ta upp frågan om ett 
kommunalt aktivitetsstöd och lokalhyresbidrag för föreningar med verksamhet för 65+.  

. 

Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 
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§ 34 Diarienummer 2021/57 805 KS 

Extra hyresbidrag till föreningar som hyrde externa lokaler 
2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott konstaterar 

att  föreningarna klarat sin verksamhet utan det extra hyresbidraget. 

Ärendebeskrivning 
I samband med pandemin 2020 beslutades att föreningar som för sin barn- och 
ungdomsverksamhet hyrde kommunala lokaler skulle beviljas hyresfrihet. Tre föreningar i 
kommunen hyrde under samma period externa lokaler för sin barn- och 
ungdomsverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 att inte bevilja dessa 
föreningar full hyrestäckning för år 2020 samt att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
skulle fortsätta föra dialog med föreningarna 2022.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2021-12-08 
Kommunstyrelsen 2021-06-29 
Föreningarnas ekonomiska redovisning för 2021 

 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar frågan och konstaterar att 
föreningarna har klarat sin verksamhet utan extra hyresbidrag. 

 

 

Beslutet skickas till 
 Föreningarna

9



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-11-16  35

 
Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 

     

Sida 1 (1) 

§ 35  

Sammanträdesdagar 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammanträdesdagar 2023: 
17 januari klockan 13.30  
14 mars klockan 13.30  
9 maj klockan 13.30  
30 maj heldag 
5 september heldag 
12 september klockan 13.30 
14 november klockan 13.30 

Beslutet skickas till 
 Kommunsekreteraren 
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§ 36  

Meddelande 

Dagens sammanträde 
Marcel van Luijn rapporterar från Kulturarvsseminarium i Oskarshamn – ”Från semester till 
hemester, om turismens förändringar”. 

Marcel van Luijn informerar om Kalmar läns museums ”KLM-Play – din historia nära dig” 

 

11


	Protokoll förstasida
	Föreningsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska läget
	Beslut KFU 2022-11-16
Föreningsbefrämjande åtgärder till följd av det ekonomiska läget
	Sida 1
	Sida 2


	Arrangemangsbidrag 2022
	Beslut KFU 2022-11-16
Arrangemangsbidrag 2022

	Aktivitetsstöd för kultur- och fritidsverksamhet 65+
	Beslut KFU 2022-11-16
Aktivitetsstöd för kultur- och fritidsverksamhet 65+

	Ansökan om föreningsbidrag - Ölands Bouleklubb
	Beslut KFU 2022-11-16
Ansökan om föreningsbidrag - Ölands Bouleklubb
	Sida 1
	Sida 2


	Extra hyresbidrag till föreningar som hyrde externa lokaler 2020
	Beslut KFU 2022-11-16
Extra hyresbidrag till föreningar som hyrde externa lokaler 2020

	Sammanträdesdagar 2023
	Beslut KFU 2022-11-16
Sammanträdesdagar 2023

	Meddelande
	Beslut KFU 2022-11-16
Meddelande


