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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

INLEDNING 
Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull 
samhällsutveckling genom att främja en sund och god miljö för människor, djur och 
natur. Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa 
trivsel och en hållbar, positiv utveckling av kommunen.  

Borgholms kommun har redan idag ett rikt och levande kultur- och fritidsliv. I 
kommunens alla delar finns arenor för fritidsaktiviteter och idrott, samlingslokaler för 
kulturella arrangemang och bibliotek. Möjligheter finns att locka gamla och nya 
kommuninnevånare men också besökare från när och fjärran för att delta i 
kommunens kultur- och fritidsliv.  

Kultur- och fritidslivet i Borgholm ska vara öppet och tillgängligt. Det ska finnas 
förutsättningar för alla att delta oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
och kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell 
läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort.  

Ett rikt och levande kultur- och fritidsliv är en viktig förutsättning för en plats 
attraktivitet. Det har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande för 
både kommunens medborgare och för besökare. 

Samarbete och samverkan, både internt i kommunen och externt med föreningar, 
studieförbund, näringsliv, lokala nätverk, andra kommuner och institutioner är viktigt 
för utvecklingen av Ölands kultur- och fritidsliv. I utvecklingen av Ölands kultur- och 
fritidsliv bör samarbete med Mörbylånga kommun integreras i ett ”hela 
Ölandperspektiv”. 

Varför en kultur- och fritidsstrategi  
Denna strategi utgår ifrån den redan befintliga kultur- och fritidsverksamheten och 
pekar ut ett antal speciella satsningar som ska göras. Syftet med strategin är att 
formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och fritidsfrågor, ta tillvara de 
resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och 
stimulera till utveckling. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige 

Kommunens styrmodell 
En styrmodell för Borgholms kommun beslutades under början av 2018. 
Styrmodellen beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet 
är att ange den politiska viljeinriktningen, att visionen och målen uppnås samt att 
god ekonomisk hushållning säkerställs. Det är viktigt att det finns ett klart samband 
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som 
önskas uppnås. 

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vision till det 
dagliga arbetet i verksamheterna. För att styrmodellen ska få önskad effekt är det 
viktigt att kommunens gemensamma värderingar: välkomnande, utvecklande och 
tillsammans, genomsyrar verksamheterna. 
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

Vision 
Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta 
över. Nu och för framtiden.  

Strategiska mål 
Vägledande för Borgholms kommun är Agenda 2030, som består av 17 mål, 
antagna av FN.  
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

VÅRA VERKSAMHETER OCH ANSVARSOMRÅDEN 

 
Ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna delas i huvudsak mellan kommunstyrelsen 
och utbildningsnämnden.  

Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden 
allmän fritidsverksamhet biblioteksverksamhet 
allmän kulturverksamhet fritidsgårdsverksamhet 
badplatser kulturskolan 
bidrag till föreningar  
Borgholms slott  
cykel- och vandringsleder  
idrotts- och fritidsanläggningar  
inköp av konst och konstnärlig 
gestaltning 

 

lekplatser  
Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott med tre 
ledamöter och tre ersättare från kommunstyrelsen. Enligt antagen arbetsordning 
ska kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bereda de ärenden gällande kultur 
och fritid som ska handläggas av kommunstyrelsen samt besluta i de ärenden som 
framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. 
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA 
I alla stadier av livet är det viktigt att alla ges möjlighet att ta del av kultur och fritid 
som innehåller både kvalitet i utbudet och rika möjligheter till eget utövande och 
skapande. Kultur- och fritidsverksamheterna ska bidra till förhöjd livskvalitet och 
aktivt medborgarskap oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk och 
kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell 
läggning eller ålder samt socioekonomiska förutsättningar och bostadsort. Alla som 
bor och verkar i Borgholms kommun ska må bra och ha en god hälsa. Borgholms 
kommun ska vara en hälsosam och hållbar kommun. Målet är att skapa en attraktiv 
kommun att växa upp i, att återvända till, att bo och vara verksam i samt att åldras i.  

Barnkonventionen slår fast att alla barn och unga har rätt till fritid, lek och vila och 
rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter. Stöd till idrotten riktas främst till 
breddidrott för barn och unga med målet att alla ska kunna delta. Idrott för barn ska 
vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov och förutsättningar.  

Borgholms kommun har Sveriges äldsta befolkning. 35,7 procent av invånarna äldre 
än 65 år. Borgholm vill vara en kommun som det är attraktivt att åldras i. En 
satsning på kultur- och fritidsaktiviteter för 65+ förhöjer livskvaliteten, ökar den 
sociala gemenskapen och gör att fler får en aktiv och meningsfull fritid.  

Lättillgängliga grönområden, cykel-och vandringsleder, öppna skolgårdar, flexibla 
spontanidrottsplatser och lekplatser ska locka fler, i alla åldrar, att röra sig mer i 
vardagen och känna en livslång rörelseglädje. 

Borgholms kommun vill… 

 prioritera barn- och ungdomsverksamheten 

 inventera behovet av och förbättra förutsättningarna för kultur- och 
fritidsverksamhet för 65+ 

 integrera barnkonventionen i verksamheterna och förankra den i 
föreningslivet 

Se även  

Äldreomsorgsplan 2021-2024 inklusive hälso- och sjukvården 
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

KULTUR  
Kulturen har ett egenvärde. Den ger oss upplevelser, insikter, kunskap, bidrar till 
engagemang i olika frågor, hjälper oss att bearbeta känslor, skapar glädje och 
gemenskap, bidrar till personlig utveckling och ökad förståelse för varandra. Att 
delta i kulturliv eller kulturskapande ger ökat välbefinnande och bättre hälsa. 
Kulturell verksamhet har en unik förmåga att få en bygd att upplevas som vital och 
levande. Rätten till kultur är så viktig att den finns med i den svenska grundlagen. 
Där står det: Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Kulturens demokratiska grund 
utgår från de nationella kulturpolitiska målen och Agenda 2030. 

Kultursektorn ska vara en naturlig del av besöksnäringen i Borgholms kommun och 
på hela Öland. Människor ställer idag allt högre krav på genuina upplevelser som 
bygger på platsens kultur, historia och naturtillgångar.  

Konst och kultur påverkas av den digitala utvecklingen i samhället. Digitala tjänster 
och verktyg ger nya möjligheter att bo och verka på Öland. Det ger också möjlighet 
att nå ut till nya målgrupper. Den digitala tekniken bidrar även till att skapa nya 
former för kulturellt skapande. 

För att stärka kommunens konkurrenskraft behöver det skapas goda förutsättningar 
för nya och växande företag. Här kan kultur vara en viktig resurs. Entreprenörskap 
och kultur/konstnärskap har många beröringspunkter eftersom dessa ytterst handlar 
om att tänka nytt och skapa.  

Borgholms kommun vill… 

 att kulturen ska bidra till att skapa en attraktiv och trivsam kommun 

 tillsammans med ideella krafter och andra aktörer erbjuda kommunens invånare 
och besökare ett brett utbud av kulturella aktiviter på olika platser under hela året 

 att kulturen ska verka och utvecklas i dialog med besöksnäringen på Öland 
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

LEVANDE KULTURARV 
Kulturarv är vad tidigare generationer skapat och hur vi idag uppfattar, tolkar och för 
det vidare. Ett kulturarv har inga direkta tidsgränser vilket gör att det skapas av 
både dåtid, nutid och framtid. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt 
förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är 
kulturarv och vad det betyder. 

Det gemensamma ansvaret är att främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används, utvecklas och görs tillgängligt för alla. Kulturarvet bidrar till identitet och 
självbild, ger kunskaper om det förflutna och perspektiv på samtiden. Kulturarvet 
ska förvaltas för en hållbar samhällsutveckling. 

Att vårda kulturarvet och hålla det levande i människors medvetande är en grund för 
livskvalitet och hållbar utveckling. Kulturarvet handlar om själva livet, nu, i förfluten 
tid och i framtiden. Den miljö som människan byggt upp omkring sig i form av 
bebyggelse, landskap, föremål, traditioner och sitt sätt att leva och fortsätta att 
forma och påverka oss. 

Varje plats på Öland har sina speciella förutsättningar, styrkor och utmaningar. 
Därför är också varje plats värdefull för helheten och kulturarvsverksamheten ska 
utformas och utvecklas utifrån ett ”hela-Öland-perspektiv”. Det är en styrka att 
Ölands kulturarv är rikt och mångsidigt. Härmed skapas möjlighet till ett kvalitativt 
och varierat utbud av upplevelser. De som bor och verkar på Öland ska känna att 
det öländska kulturarvet är deras kulturarv. Besökanden på ön ska uppleva att 
Öland har ett unikt kulturarv. Hembygdsrörelsen på Öland är en viktig part i arbetet 
med kulturarvet.  

Borgholms kommun vill… 

 att kulturarvet bevaras, utvecklas och används 

 göra kulturarvet mer tillgängligt 

 verka för att kulturarvet är väl underhållet 

 att kulturarvet ska vara en del av den utveckling som skapar tillväxt, identitet 
och attraktionskraft för Borgholms kommun och hela Öland 

 arbeta för att skapa ett sammanhållet öländskt historiskt museum 

 stärka och förtydliga kulturmiljöerna i Borgholms kommun 

 verka för att hålla god arkitektonisk kvalitet vid bevarande och byggande 
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Kultur- och fritidsstrategi 2022-2024

BORGHOLMS SLOTT 
Borgholms slott är en av Sveriges mest kända kulturhistoriska nationalbyggnader 
och en värdefull del av vårt lands kulturarv. Statens Fastighetsverk förvaltar 
Borgholms slott. Borgholms kommun hyr fastigheten och bedriver sedan många år 
en bred publik verksamhet i den. Barnens slott, konserter, utställningar och andra 
evenemang lockar varje år ett stort antal besökare. 

Historiskt sett utgör slottet en förutsättning för Borgholms tillkomst och utveckling. 
För kommunen, dess invånare, näringsliv och föreningsliv är slottet med sin 
attraktionskraft betydelsefull i en mängd olika perspektiv; som stark symbol, 
inkomstbringande varumärke, motor för besöksnäringen och unik miljö för 
rekreation och upplevelser. 

Borgholms slott och Statens Fastighetsverk har tillsammans genomfört omfattande 
insatser för att utveckla slottets attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål. Nu 
står slottet inför uppgiften att förädla de resurser och upplevelser som skapats på 
senare år samt ge liv åt ett mer välkomnande närområde. En viktig del i det fortsatta 
utvecklingsarbetet är att skapa förutsättningar för besökare med olika 
funktionsvariationer så även de får möjlighet att besöka slottets andra våning.  

Statens Fastighetsverk och Borgholms slott/Borgholms kommun har i 
utvecklingsplanen ”Mot högre höjder” enats kring åtta mål för åren 2019-2023. 
Utvecklingsplanen ligger väl i linje med kommunens tre kärnvärden välkomnande, 
utvecklande och tillsammans och kommunfullmäktiges mål.  

Borgholms kommun vill… 

 öka tillgängligheten till slottet och dess värden 

 säkerställa fortsatt hållbar utveckling av Borgholms slott genom strategiska 
samarbeten 

 att slottet är förebild och motor i arbetet med att utveckla Öland till en 
starkare kulturhistorisk destination 

 säkerställa slottets attraktivitet genom ständig förnyelse och utveckling av 
hela slottsområdet 

Se även 

”Mot högre höjder” Utvecklingsplan Borgholms slott 2019-2023 
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KONST, DESIGN OCH KREATIVT SKAPANDE 
Öland har en lång tradition som bas för konstnärer, författare och formgivare. Med 
tiden har detta värdefulla kulturarv befästs och bevarats och runt om på ön finns ett 
stort antal verksamma konstnärer, konsthantverkare och författare. Det är lätt att 
förstå att konstnärerna inspireras av det unika och omtalade ljus som kan upplevas 
på Öland.  

Runt om på hela Öland finns ett stort antal privat- och föreningsägda gallerier, 
konsthallar och utställningslokaler öppna ateljéer och ett flertal konstrundor 
arrangeras av lokala konstnärskollektiv och andra kulturföreningar. Konstnatten 
under Ölands skördefest är väletablerad sedan flera år tillbaka. 

Varje år ges det ut ett antal romaner, diktsamlingar, barn- och faktaböcker av 
öländska författare eller med ölandsanknytning. Lokal design märks främst hos de 
keramiker som är verksamma på ön med allt från småskalig produktion till 
internationellt etablerade varumärken. 

En gemensam nämnare är att den öländska naturen ofta inspirerar till form, färg och 
funktion.  

Konst i det offentliga rummet medverkar till att skapa karaktär och sammanhang, ge 
estetiska upplevelser som kan vara rogivande, stimulerande och ger möjlighet till 
reflektion.  Syftet med kommunens konstinköp är att förbättra den offentliga miljön 
för allmänheten och skapa en bra arbetsmiljö för anställda i kommunen, att skapa 
identitet till platser samt väcka intresse för konst hos allmänhet och personal. 
Konstinköp är även ett verktyg för kommunen att stödja konstnärernas kreativa 
skapande. 

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en 
procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur 
och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. 
Majoriteten av Sveriges kommuner och regioner tillämpar principen. 

Borgholms kommun vill… 

 fortsätta utveckla Inkubatorn kreativa Öland 

 stötta och stödja kulturella och kreativa näringar (KKN)  

 att 1% regeln ska tillämpas vid alla kommunala ny-, om- och tillbyggnationer 

 förvalta, utveckla och visa ett för Öland representativt utbud av konst, 
konsthantverk och design till glädje för invånare i kommunen, anställda i 
kommunen och besökande på ön 
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BIBLIOTEK 
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet 
i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla” (Bibliotekslagen).  

Biblioteket är en av de få öppna platserna i samhället där alla oavsett ålder, kön, 
etnicitet eller utbildning kan ta del av den service som finns, lokalt och globalt, 
analogt och digitalt. Här sker möten mellan människan och ordet, mellan kunskap 
och fantasi, mellan besökaren och bibliotekarien. Här finns möjlighet att sjunka ner i 
nyhetsflödet bland alla tidningar och tidskrifter eller en stund för det fria 
botaniserandet eller de målmedvetna studierna.  

Bibliotekets verksamhet ska präglas av samverkan och inspirerande möten där alla 
har lika värde, är delaktiga och bemöts med respekt. För att nå ut till olika 
målgrupper måste verksamheten arbeta med att hitta nya vägar för att synliggöra 
och marknadsföra biblioteket och anpassa verksamheten efter besökarnas behov. 
Biblioteket är en kulturbärare som speglar den tid som varit, verkar i samtiden och 
blickar mot framtiden. Biblioteket ska ses som en verksamhet – inte bara en fysisk 
plats.  

Biblioteken är tillgängliga för alla men ska ägna särskild uppmärksamhet åt de 
prioriterade grupperna, barn och unga, personer med funktionsvariationer, personer 
med annat modersmål än svenska, de nationella minoriteterna och de i digitalt 
utanförskap.  

Verksamheten som bedrivs på kommunens skolbibliotek är en grundbult i 
demokratin och nödvändig för det livslånga lärandet. Samtliga elever i Borgholms 
kommun har tillgång till skolbibliotek med utbildad bibliotekarie.  

Huvudbiblioteket i Borgholm är sedan hösten 2021 ett ”meröppet” bibliotek. Det 
innebär att biblioteket kan används även när personal inte finns på plats. Biblioteket 
i Rälla kommer införa ”meröppet” 2022 och det nya biblioteket i Löttorp när  det står 
klart. 

Borgholms kommun vill… 

 utveckla samarbetet mellan skolbibliotekarier, pedagoger och elever  

 planera för en upprustning och renovering av huvudbiblioteket i Borgholm  

 utveckla bibliotekets digitala verksamheter 

 fortsätta erbjuda öppna och lättillgängliga mötesplatser på biblioteken i 
kommunen 

Se även 

Biblioteksplan Borgholms kommun 2021-2025 
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FÖRENINGAR OCH FÖRENINGSSTÖD 
Kultur- och fritidslivet i kommunen vilar till stor del på ideella krafter.  I Borgholms 
kommun är kultur-, idrotts- och föreningslivet betydelsefullt och högt prioriterat. De 
ideella föreningarna utgör basen i kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten. Det är 
därför viktigt att kommunen har en kontinuerlig dialog med föreningarna i syfte att 
utveckla förutsättningarna för deras verksamheter. De kommunala bidragen är till 
för att stödja föreningarnas verksamhet genom att täcka en del av den totala 
kostnaden. Det finns ca 200 föreningar registrerade i kommunen.  

Borgholms kommun vill… 

 fortsätta stötta och stödja föreningar, studieförbund och lokala nätverk 

 med hjälp av det nya investeringsbidraget ge föreningar möjlighet att 
investera i sina anläggningar 

 uppmuntra föreningar att samverka med andra föreningar, kommunala 
verksamheter, näringsliv och besöksnäring 

Se även 

Policy för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 

Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun 
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IDROTT, BAD OCH ANLÄGGNINGAR 
I Borgholms kommun finns ett varierat utbud av anläggningar och lokaler 
(kommunala, förenings- och privatägda) med god tillgänglighet som tillgodoser en 
mångfald av aktiviteter. Badhus, bowls- och boulebanor, bygdegårdar, cykelbanor, 
fotbollsplaner, fritids- och friidrottsanläggningar, gym, gymnastiksalar, kallbadhus, 
lekplatser, padelbanor, ridhus, skatepark, sporthallar, tennisbanor, utegym med 
mera.   

Anläggningarna är geografiskt spridda för att nå fler av kommunens invånare och 
besökare. Det finns ca 25 kommunala badplatser och ett antal privatägda bad och 
campingplatser med olika faciliteter i kommunen.  

Målet är att genom en bred samverkan arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och 
rörelse för alla hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet 
i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina 
förutsättningar. Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all 
idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är därför 
viktigt för hela idrottsrörelsens utveckling. Anläggningar och idrottsmiljöer ska 
upplevas trygga, tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta 

Borgholms kommun vill… 

 starta en Fritidsbank/ ett fritidsbibliotek i kommunen 

 fortsätta utveckla aktivitetsområdet Mejeriviken i Borgholm  

 prioritera underhåll av kommunala anläggningar 

 uppgradera idrottshallarna 

 stötta spontanidrott 

 främja daglig motion och livslång rörelseglädje  

 medverka till att det skapas fler lekplatser 

 utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden 

Se även 

Strategi för badplatser och offentliga toaletter 
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FRILUFTSLIV OCH REKREATION 
Definition av begreppet friluftsliv  

”Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för 
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.” (SFS 2010:2008) 

Friluftsliv är en kostnadseffektiv satsning, med relativt små medel kan 
samhällsnyttan bli stor genom att insatserna når alla kommunens invånare och 
besökare oavsett ålder, kön, etnicitet eller bakgrund. Få aktiviteter har sådan bredd 
och få arenor har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Dessutom genererar naturen 
god folkhälsa både psykiskt och fysiskt, med eller utan ansträngning. De flesta 
former av friluftsliv betyder fysisk aktivitet, som i sig har många positiva 
hälsoeffekter på både kropp och själ. Men att utöva friluftsliv kan också innebära 
mer stillsamma enskilda möten med naturen som ger möjlighet till avkoppling, 
rekreation och återhämtning. 

En förutsättning för att ta del av naturens hälsofrämjande effekter är att den ska 
vara tillgänglig för alla i vår boende- och vardagsmiljö. Forskningen lyfter att gröna 
strukturer behöver inkluderas i den fysiska planeringen och naturen måste vara 
tillgänglig och nåbar.  

Borgholms kommun vill… 

 i samverkan med andra berörda myndigheter och föreningar satsa på 
kommunens cykel- och vandringsleder i det unika öländska natur- och 
kulturlandskapet 

 att gröna strukturer inkluderas i den fysiska planeringen 

 satsa på och underhålla befintliga platser för utomhusaktiviteter till exempel 
rastplatser, grillplatser, lekplatser, utegym med mera.  

Se även 

Cykelstrategi för Borgholms kommun 2020-2025 
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SKOLA & KULTUR  
Borgholms kommuns kulturgaranti syftar till att integrera kulturpedagogik i förskola, 
förskoleklass, grundsärskola och grundskola genom estetiska lärprocesser samt 
säkra barns och elevers tillgång till kulturens alla uttrycksformer och möjligheter 
som åskådare, deltagare och producenter. Det är en permanent kommunal 
verksamhet som går som en röd tråd genom hela förskolan, förskoleklassen, 
grundsärskolan och grundskolan.  

Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen avsätter årligen vardera 200 tkr i budget 
för kulturgarantin. Borgholms kommuns kulturgaranti garanterar varje barn/elev 
minst en kulturupplevelse per läsår oavsett på vilken förskola, förskoleklass, 
grundsärskola eller grundskola barnet/eleven går. I kulturgarantin finns medel 
avsatta för att täcka de resekostnader som uppstår. 

I Borgholms kommun finns flera unika kulturmiljöer och kulturhistoriska lämningar 
exempelvis Borgholms slott, Borgholms stadsmuseum, Himmelsberga och 
Skäftekärr. Skolkulturgarantin säkerställer att samtliga elever förutom mötet med 
professionella kulturutövare även får uppleva och förstå dessa unika miljöer. 

Skapande skola är regeringens satsning för att stärka samverkan mellan skolan och 
det professionella kulturlivet. Målet är att långsiktigt integrera kulturella och 
konstnärliga uttryck i skolans arbete enligt läroplanen, vilket bidrar till att nå 
kunskapsmålen i högre grad. Skapande skola tillkommer utöver Borgholms 
kommuns Skolkulturgaranti. Det är upp till varje skola att utveckla metoder för 
estetiska lärprocesser och pröva dessa med projektmedel från Kulturrådet. 
Utbildningsförvaltningen samordnar och söker årligen medel för Skapande Skola-
projekt utifrån enskilda skolors önskemål.  

Borgholms kommun vill…  

 att alla elever ska få ta del av minst en professionell kulturupplevelse per 
läsår 

Se även 

Skolkulturplan med kulturgaranti för barn och elever i Borgholms kommun 
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KULTURSKOLA 
Kulturskolan i Borgholm är en frivillig fritidsverksamhet. Där ges barn och ungdomar 
möjlighet till kreativt skapande och att delta i det kulturella livet. Här skapas en 
grund för våra framtida kulturkonsumenter, amatörer och blivande professionella 
utövare. Kulturskolan är en viktig mötesplats, där eleverna knyter nya sociala 
kontakter.  

Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativa utryckssätt och utbildning i 
olika uttrycksformer, som musik, bild, dans, teater, digital musik, smide, keramik och 
samspel i olika former. Målet är att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och 
unga i kommunen. Kulturskolan har undervisning på flera orter i kommunen. 
Kulturskolan vill förmedla ett kulturarv till eleverna, samt satsa på förnyelse och 
uttrycksformer som är i fas med den tid eleverna själva lever i.  

Borgholms kommun vill…  

 att kulturskolan ska vara avgiftsfri för barn och unga 

 att alla elever som söker till kulturskolan ska erbjudas plats 

 bredda utbudet med fler ämnen på kulturskolan 

 erbjuda vuxna och äldre medborgare möjlighet att söka till vissa delar av 
kulturskolans utbud 
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FRITIDSGÅRDAR 
Fritidsgården erbjuder viktiga mötesplatser i syfte att ge ungdomar ett 
aktivt medborgarskap och en meningsfull fritid. Fritidsgården erbjuder både 
organiserade aktiviteter och möjlighet till ett socialt sammanhang och umgänge. 
Fritidsgården är en social mötesplats, en trygg träffpunkt och ett extra vardagsrum 
för barn och unga i kommunen. Det finns fritidsgård i Löttorp, Borgholm och Rälla. 
Fritidsgårdarna samverkar nära med skola, socialtjänst, polis, föreningsliv och 
samhället.  

Fritidsgården är en plats där alla unga ges möjlighet till delaktighet och inflytande, 
oavsett livsstil och bakgrund. Verksamheten är fri från kommersiella intressen. 

Borgholms kommun vill 

 se över lokalmöjligheter för att kunna möta fler ungdomar med olika 
intressen
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