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

     

Sida 1 (2) 

§ 1 Diarienummer 2023/47 805 KS 

Bidrag till studieförbunden 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

att  under mandatperioden bjuda in samtliga studieförbund med verksamhet i Borgholms 
kommun till samtal. 

att till sammanträdet i mars bjuda in representanter från studieförbundet Ibn Rushd. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar årligen om bidrag till studieförbund. 
Under flera år har summan varit 175 000 kr. Bidrag kan endast utgå till studieförbund som 
under det föregående året genomfört och redovisat verksamhet i kommunen och som 
godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet. För att erhålla bidrag ska studieförbunden 
följa de av kommunstyrelsen fastställda riktlinjerna och inkomma med verksamhetsunderlag 
för det aktuella året. Anslaget fördelas procentuellt mellan kommunens bidragsberättigade 
studieförbund utifrån föregående års verksamhetsvolym rapporterad till Folkbildningsrådet 
och SCB. 

2022 års fördelning avseende verksamhetsåret 2021 har ifrågasatts. Under 2021 var 
effekterna av pandemin fortsatt påtagliga. Flera studieförbund hade fortsatt neddragen 
verksamhet, varav andra hade en ökande verksamhet. För pandemiåret 2020 fördelades 
bidragen, i linje med önskemål från Kalmar läns bildningsförbund, enligt 2019 års aktiviteter 
då väldigt lite folkbildningsverksamhet hade kunnat utföras. Då verksamheten under 2022 
dragit igång beslutade utskottet att utgå utifrån genomförd verksamhet trots kvarstående 
pandemieffekter. Studieförbundet Vuxenskolan, Ibn Rushd, Bilda och Studiefrämjandet hade 
varit mer aktiva under året och ökat i jämförelse med ”normalåret” 2019 medan andra som 
ABF, Folkuniversitetet, Sensus och NBV minskat sin verksamhet avsevärt. 

Utskottet kommer att följa den pågående utredningen om studieförbunden avseende statens 
syfte med folkbildningen och studieförbundens kontrollkedjor samt förslag från 
Folkbildningsrådet om ett nytt bidragssystem från 1 januari 2024. Folkbildningsrådet kommer 
att tillhandahålla kommuner och regioner kvalitetssäkrad statistik samt modeller för 
bidragsfördelning som nära ansluter till Folkbildningsrådets kvalitetsindikatorer. Kortfattat kan 
förslaget sammanfattas med bidrag för kvalitet före kvantitet och med ett tre-årsperspektiv 
framåt på verksamheten. 
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelningsprinciper till 
studieförbunden, behov av att ta fram nya riktlinjer utifrån kommande förändringar i 
bidragssystemet från 2024 samt behov av avstämning med studieförbunden i Borgholms 
kommun. 

Utskottet kommer under mandatperioden bjuda in samtliga studieförbund med verksamhet i 
Borgholms kommun till samtal. Till utskottets sammanträde i mars 2023 inbjuds Ibn Rushd 

Beslutet skickas till 
Studieförbund med verksamhet i Borgholms kommun 
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Sida 1 (1) 

 § 2 Diarienummer 2023/36 003 KS 

Riktlinjer för bidrag till föreningar - revidering 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

att  ge sekreteraren i uppdrag att revidera och uppdatera ”Riktlinjer för bidrag till 
föreningar” enligt det som framkommit vid dagens sammanträde.  

att remittera reviderat och uppdaterat förslag på ”Riktlinjer för bidrag till föreningar” till 
socialnämnden och Borgholm Energi för yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-17 § 213 anta ”Riktlinjer för bidrag till föreningar”. 

Föreningsbidragens syfte är att stödja och främja föreningsverksamheten i kommunen. 
Föreningsbidrag definieras som en ensidig gåva utan krav på ekonomisk motprestation. 
Kommunstyrelsen fastställer årligen en summa för hur mycket som ska avsättas till 
föreningsbidrag kommande år. Föreningsbidrag ses som ett stöd till föreningslivet och 
innebär inte full kostnadstäckning.  

Riktlinjerna för föreningsbidrag ska revideras och uppdateras under våren 2023. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar antagna av kommunstyrelsen 2019-12-17 § 213 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar, reviderar och uppdaterar ”Riktlinjer för 
bidrag till föreningar”. Förslaget på reviderade och uppdaterade Riktlinjer för bidrag till 
föreningar skickas till socialnämnden och Borgholm Energi för yttrande. Därefter kommer 
utskottet föreslå kommunstyrelsen anta förslaget.  

Beslutet skickas till 
Socialnämnden i Borgholms kommun 
Borgholm Energi 
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Sida 1 (1) 

§ 3 Diarienummer 2023/29 805 KS 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

att  bjuda in föreningarna Folkets Hus i Borgholm och Borgholms bios vänner till utskottet. 

Ärendebeskrivning 
Kulturföreningar som bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet kan söka 
verksamhetsbidrag. Ett verksamhetsavtal tecknas mellan kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott och föreningen. Sista ansökningsdag är 1 mars. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar 2023 års verksamhetsbidrag till 
kulturföreningarna. Utskottet planerar att besöka några av föreningarna under årets 
studieresor. Resterande föreningar kommer att bjudas in till samtal under 2023 och 2024. 

Föreningarna Folkets Hus i Borgholm och Borgholms bios vänner ska bjudas in till utskottet.  

Beslutet skickas till 
Kulturföreningar med verksamhetsavtal 
Föreningen Folkets Hus i Borgholm 
Föreningen Borgholms bios vänner 
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§ 4 Diarienummer 2023/32 805 KS 

Bidragsschablon 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar anta följande; 

Bidragsschablon för år 2023  

Lokalt aktivitetsstöd 50 kronor per sammankomst  

Driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet  
Omklädningsbyggnad  40 kronor per m2  
Klubbrum  20 kronor per m2  

Fotbollsplan, representation  15 000 kronor, max 1 per förening  
Fotbollsplan gräs, träning  6 000 kronor per styck  
Elljus  1 000 kronor, max 1 per förening 
Konstgräsplan  40 000 kronor, max 1 per förening  

Ridhus manege  43 kronor per m2  
Utomhusbana  2,50 kronor per m2  
Spiltor och boxar  100 kronor per styck  

Friidrottsbana  2 000 kronor per förening  

Vandringsled/motionsspår  2 000 kronor, max 1 per förening  

Driftbidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är maximerat till 70 
kronor per sammankomst  

Bidrag till föreningsägda samlingslokaler  
75 kronor per m2 max 45 000 kronor per samlingslokal 

Ärendebeskrivning 
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka driftbidrag. Bidraget utgår enligt 
schablon för drift och underhåll av kommun- och föreningsägda anläggningar, om inte annat 
avtal om reglering av dessa kostnader föreligger. Schablonen fastställs årligen utifrån 
kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts budgetförutsättningar.  
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Justerandes signering (protokollet kan vara justerat digitalt, se marginal/sista sidan) Utdragsbestyrkande 
     

Sida 2 (2) 

För drift och underhåll till föreningsägda samlingslokaler utgår bidrag per kvadratmeter av 
lokalens totala yta. Bidragets storlek beslutas årligen utifrån budgetförutsättningarna.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun. 
Bidragsschablon 2022 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar 2023 års bidragsschablon. 

Beslutet skickas till 
Samordnare kultur och fritid 
Ekonomiavdelningen 
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§ 5 Diarienummer 2022/193 805 KS 

Aktivitetsstöd för kultur- och fritidsverksamhet 65+ 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts ambition är att se över möjligheterna att inrätta 
ett lokalt 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 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar lokalt aktivitetsstöd 65+ och andra 
eventuella bidrag till kultur- och fritidsföreningar med verksamhet 65+. Frågan om bidrag till 
65+ bör tas upp i samband med budgetberedningen inför 2024. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 6 Diarienummer 2021/43 800 KS 

Kultur- och  fritidsstrategi för Borgholms kommun 2022-
2024 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14 § 19 anta Kultur- och fritidsstrategi för Borgholms 
kommun 2022-2024. Kultur- och fritidsstrategin är ett kommunövergripande styrdokument. 
Syftet med strategin är att formulera en gemensam vilja kring kultur- och fritidsfrågor, ta 
tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och 
stimulera till utveckling. 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade 2022-09-15 anta Handlingsplan 2022-
2023. Handlingsplanen utgår från samma mål och visioner som kultur- och fritidsstrategin. 
Syftet med handlingsplanen är att konkretisera aktiviteter inom utskottets ansvar så att de 
uppsatta målen kan uppnås. Handlingsplanen ska revideras våren 2023.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024 
Handlingsplan 2022-2023 kultur- och fritidsstrategi  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar handlingsplan 2023-2024.  
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§ 7  

Studieresa våren 2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

att  bjuda in kultur- och fritidsutskottets ersättare till rundresorna 2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott kommer att göra två studieresor i kommunen 
under 2023. Utskottet kommer besöka föreningar, anläggningar och kommunala 
verksamheter. 

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar vikten av att även utskottets ersättae 
bjuds in till studieresorna.  
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§ 8  

Dialogmöte region Kalmar läns kulturplan 

 

Ärendebeskrivning 
Region Kalmar läns regionala utvecklingsnämnds presidium och kulturansvariga 
tjänstepersoner har bjudit in kommunens kulturansvariga politiker och kulturansvariga 
tjänstepersoner till dialogmöte (2023-01-24) inför Region Kalmar läns kulturplan 2025-2028.  

En regional kulturplan avser en beskrivning av de prioriteringar som regionen vill göra i fråga 
om regional kulturverksamhet under planperioden. En regional kulturplan ska utarbetas i 
samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och 
civilsamhället.  

Enligt kultursamverkansmodellen, förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet får en region fördela vissa statsbidrag om en regional kulturplan 
upprättas som överensstämmer med förordningen. Fördelningen av statsbidrag ska bidra till 
att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.  

Beslutsunderlag 
Inbjudan till dialogmöte från Region Kalmar län.  

Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar inbjudan. Sara Kånåhols (V) har 
meddelat att hon inte har möjlighet att delta. Stefan Wiberg (V) har inte möjlighet att ersätta 
Sara Kånåhols denna dag. 

Kerstin Kyhlberg Engvall (S)och Marcel van Luijn (M) kommer att delta i mötet.  
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