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Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 22 september 2021 klockan 

10:00 i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Ledamöter och tjänstepersoner 

uppmanas närvara på distans. 

• Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2021-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

 

3.  Ekonomisk redovisning för utskott 

Dnr 2021-000315  

Information på sammanträdet. 

4.  Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Augusta 

Johanssons och Aina Holmers fond  

Dnr 2021-000017  

./. 

5.  Ansökan om aktivitetsbidrag till konstrunda 

Dnr 2021-000318  

./. 

6.  Upprustning av fönster i Stenhallen 

Klavreström 

Dnr 2021-000373  

./. 

7.  Ungdomsverksamhet Åseda 

Dnr 2021-000425  

Information på sammanträdet. 

8.  Hemställan om omdisponering av beviljade 

bidrag till Åseda IF 

Dnr 2021-000433  

./. 
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Ärende Anteckningar 

9.  Upprustning av lekplatser på kommunens 

badplatser 

Dnr 2021-000438  

./. 

10.  Förfrågan om spårkorset normalspår/smalspår 

i Åseda 

Dnr 2021-000380  

./. 

11.  Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr 2021-000012  

Information på sammanträdet. 

 

Margareta Schlee 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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§ 17 Dnr 2021-000017  

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar 

• Att kultur- och fritidsavdelningen får i uppdrag att ta fram förslag 

på hur stiftelsens medel kan användas. 

• Att delrapporter ges på kultur- och föreningsutskottets 

sammanträden i juni och september.  

• Att färdigt förslag till beslut läggs fram till november månads möte.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har ett kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att 

arbeta aktivt med Stiftelsen Augusta Johansson och Aina Holmers fond, 

vilket är resultatet av en donation på cirka 2,5 miljoner kronor, som idag har 

växt till 3,2 miljoner kronor. Stiftelseurkunden anger att ändamålet är att 

stimulera kulturlivet i Åseda. 10% av avkastningen per år skall återföras 

donationskapitalet och resten delas ut efter ansökningar till stiftelsen. 

Förvaltare är kultur- och fritidschefen och ursprungligen togs 

tilldelningsbesluten av kultur- och fritidsnämnden, något som vi tolkar som 

kultur- och föreningsutskottet idag. Emellertid medger inte kommunens 

finanspolicy att medlen placeras i exempelvis värdepapper, varför det inte 

på många år har skett någon avkastning som kan delas ut. Vi kommer dock 

att föra en dialog tillsammans med ekonomiavdelningen om hur stiftelsens 

medel kan användas, utan att bryta mot stiftelseurkunden samt reglemente 

och kontinuerligt rapportera tillbaka kultur- och föreningsutskottet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Bedöms inte ge några negativa ekonomiska konsekvenser.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 
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Protokollsutdrag kommunstyrelse 

Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidschef  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 212 Dnr 2021-000017  

Användning av medel från Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar:  

• Att ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att göra allmän 

utlysning om 30 000 kronor för beslut i november. 

• Att ge kultur- och fritidsavdelning i uppdrag att använda 20 000 

kronor att återstarta kulturlivet i Åseda efter pandemin.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gett kultur- och föreningsutskottet i uppdrag att 

arbeta aktivt med stiftelsen Augusta Johansson och Aina Holmers fond. 

Kultur- och föreningsutskottet gav kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag 

att återkomma med en delrapport till junimötet. Avdelningen föreslår att 

30 000 kronor lyses ut till föreningsliv, näringsliv och privatpersoner med 

ambitionen att det inkommer förslag på aktiviteter som främjar kulturlivet i 

Åseda, samt att 20 000 kronor behålls inom avdelningen med syftet att 

återstarta kulturlivet i Åseda efter pandemin.   

Konsekvenser 

Att 50 000 kronor avsätts ur stiftelsens utdelningsbara medel enligt ovan.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- 

och föreningsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.                  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2021-06-10 § 45 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-20 § 106 

Stadgar och reglemente        

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen och Kultur- och fritidsavdelningen 

     




















