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Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 10 juni 2021 klockan 14:00 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.  Uppföljning av lån till förening för solceller 

Dnr 2021-000081  

./. 

4.  Utbyggnation av omklädningsrum vid 

Änghultasjön 

Dnr 2021-000236  

./. 

5.  Turismstrategi 

Dnr 2019-000026  

./. 

6.  Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Augusta 

Johanssons och Aina Holmers fond  

Dnr 2021-000017  

./. 

7.  Lägesbild kommunens badplatser 

Dnr 2021-000226  

./. 

8.  Förfrågan om coronastöd PRO Nottebäck 

Dnr 2021-000313  

./. 

9.  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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§ 106 Dnr 2021-000017  

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen: 

• Godkänner årsredovisningen 2020 för Augusta Johansson och Aina 

Holmers fond. 

• Överlämnar årsredovisningen till kommunrevisorerna.      

Kommunstyrelsen ge kultur- och föreningsutskottet i uppdrag att aktivt 

jobba med stiftelsens avsättningsmedel.                 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för stiftelsen ska stiftelsens medel användas för ett 

långsiktigt och målinriktat arbete med att utveckla och förbättra kulturlivet 

i Åseda. Alla personer boende i Åseda har rätt att lämna förslag till 

användningsområden för stiftelsen. Från den årliga avkastningen ska 10% 

återföras kapitalet och resten fördelas till kulturprojekt och evenemang i 

Åseda. Enligt reglementet ska den utdelningsbara avkastningen användas 

efter beslut i kulturnämnden i Uppvidinge kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kultur- och 

föreningsutskottet i uppdrag att aktivt jobba med stiftelsens 

avsättningsmedel.     

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-06 § 42 
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Årsredovisning 2020    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelning  

Kommunrevisionen  

Kultur- och föreningsutskottet 

     








