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Plats och tid Tunasalen, måndagen den 2 november 2020 kl 13:00 

Ajournering: 15:00-15:10 
Beslutande Ola Gustafsson (KD), Ordförande 

Peter  Högberg (S), 1:e vice ordförande 
Sandra  Carlsson  (C)  
 
Tjänstgörande ersättare 
 

 

Inte 
tjänstgörande 
ersättare 

Marie Nicholson (M) 
 

Övriga 
närvarande 

Anna Erlandsson Karlsson 
Gunilla Gustafsson 
Thomas Svärd 
Mirja Holgersson 
Anton Palmér 
Jacob Käll (C) 
Örjan Molander, länsmuseichef 
Fredrik Wiebert, projektledare Unika Kalmar läns historia 
 

Paragrafer 109-122 
 
 
 
Protokolljusterare Sandra Carlsson (C) 

Justeringens plats och tid Stadshuset/digital justering, 2020-11-09 
  
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-11-02 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-10 Datum då anslaget tas ned 2020-12-02 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 

Sekreterare Anna Erlandsson Karlsson 
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§ 110  2020/3 Id  
 

Val av protokolljusterare 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser Sandra Carlsson (C) att, tillsammans med ordförande, justera 
dagens protokoll. 
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§ 111  2020/37 Id  
 

Godkännande av ärendelistan vid Kultur- och fritidsutskottets sammanträden 
2020 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Utvecklingschef Thomas Svärd meddelar att punkten om Utvecklingsavdelningen informerar 
utgår. Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner därefter ärendelistan för dagens 
sammanträde. 
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§ 117  2018/505 Id  
 

Föreningsbidragsarbete 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att 
 

1. godkänna dokumentet ”Summor och insatspunkter för 2021 – för stöd till föreningar 
och studieförbund”. 
 

2. dokumentet gäller 1 januari – 31 december 2021. 

 

Sammanfattning 
Fritidssamordnarna Mirja Holgersson och Anton Palmér går igenom dokumentet Summor och 
insatspunkter 2021 – för stöd till föreningar och studieförbund. 
 
Några föreningar kommer med detta koncept att få mindre ersättning än vad de har fått tidigare. 
Vimmerby kommun antog 2020-10-19 KF, §113 ett nytt regelverk för stöd till föreningar och 
studieförbund. Beslutet innebar att summor, schabloner och insatspunkter skulle tas bort från regelverket 
och skapa ett enskilt dokument som beslutas årligen av kultur- och fritidsutskottet inom given budgetram. 
Grunden till att man separerar dessa delar till två olika dokument är att antaget regelverket beskriver de 
övergripande principerna för föreningsstöden. Dokumentet med summor och insatspunkter föreslås vara 
ett levande dokument som kan anpassas utefter önskade prioriteringar och mål för föreningsstöden. 
Justeringar kan därför göras årligen utefter hur förutsättningar ser ut och eventuellt förändras.  
Utvecklingsavdelningen föreslår att summor och insatspunkter beslutas årligen av kultur- och 
fritidsutskottet och fördelas inom den budgetram som ligger för föreningsstöden totalt sett och som har 
beslutats i kommunens budget av kommunfullmäktige.  

 
Utefter framtagen prognos/analys, efterfrågan och behov förslår utvecklingsavdelningen följande 
övergripande fördelning per stödform av totalt 4,8 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021: 

 
Verksamhetsstöd  1 075 000 kr 
Anläggningsstöd 2 100 000 kr 
Utvecklingsstöd      50 000 kr 
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Investeringsstöd    250 000 kr 
Särskilt stöd  1 226 000 kr 
 

Denna fördelning skapar en marginal på 99 000 kr. 
 

Några nedslag  

Anläggningsstöd: Nya schabloner har tagits fram, några har tagits bort eller korrigerats i nivå.  

Bland annat är bastustöd borttaget i förslaget och ex cykelspår och spontanidrottsanläggning tillagda.  

Investeringsstöd: Utvecklingsavdelningen föreslår att tillsätta 250 000 kr första året med anledning att vi 
inte med säkerhet vet hur det nya systemet faller ut i praktiken vad gäller verksamhet- samt 
anläggningsstöd. Genom att hålla investeringsstöden något lågt skapar vi oss en liten marginal.   

I regelverket finns det skrivet att ett andra ansökningsförfarande kan komma att ske under hösten för 
investeringsstödet om medel finns kvar. Då merparten av stöden betalas ut under våren så kan tjänstemän 
under hösten se hur marginalerna ser ut och finns medel kvar kan ett nytt ansökningsförfarande för 
investeringsstöd utlysas för att hela budgeten för föreningsstödet ska komma föreningarna till nytta. 

Särskilt stöd: I förslaget ligger en ökning med 100 000 kr för Gullringens ekonomiska förening samt 
Brottsofferjouren med en ökning med 1kr/invånare. I övrigt finns inget utrymme för ytterligare ökningar 
på någon utav de andra föreningarna inom denna stödform. 

I nuläget har utvecklingsavdelningen ett arbetsmaterial över de föreningar som förslagsvis hamnar under 
denna form av stöd under 2021 med förslag på summor som ryms inom den övergripande fördelningen.  

 

Insatspunkterna på grundstöd  

Rubriken/punkter är redan antagna i regeldokumentet medan faktiska insatser som förväntas på de olika 
nivåerna är specificerade i dokumentet. På nivå 1 förväntas att föreningarna lever upp till samtliga 
punkter. På nivå 2 och 3 finns det två obligatoriska kvantitativa insatser som måste uppfyllas. Utöver 
dessa ska föreningarna uppfylla ytterligare 2 valbara områden och punkterna i dessa områden.  

Bedömningen kommer att utgå från vad föreningen gjort föregående verksamhetsår där föreningen kan 
svara ja eller nej på om de uppfyller punkterna samt några rader där de själva får beskriva insatsen om så 
behövs.  

 

Barnkonventionen  
Alla barn har rätt till lek, vila och fritid och förslaget som ligger har tagit hänsyn till barnkonventionen 
utifrån artikel 31. Prioritering ligger främst på verksamhet och anläggningar för barn- och unga för att 
underlätta och skapa möjligheter till meningsfull fritid.  

Beträffande anläggningsstödet har även hänsyn tagits till anläggningar som kan nyttjas spontant för att ge 
medborgare möjligheter till lek och rörelse. 
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Resurser och finansiering 
Förslaget ligger inom budget.  

 

Bedömning 

Att införa ett nytt regelverk är alltid svårt då utfallet kan skilja sig från de prognoser som tagits fram. 
Utvecklingsavdelningen ser i ett nuläge att förslaget ligger rimligt utefter den budgetram som finns och 
där en buffert på ca 99 000 kr ligger första året för att ha höjd för eventuella felräkningar/bedömningar. 

Prognosen/analysen kommer att kunna utvärderas efter ett första år med det nya systemet varpå summor, 
schabloner och insatspunkter kan komma att justeras.   

 

Uppföljning av beslutet 
Utvärdering i slutet av 2021 
 
 
Kultur- och fritidsutskottet önskar göra ett tillägg i dokumentet angående 5 000 kr för elbelysning 
fotbollsplaner. 
 
Kultur- och fritidsutskottet vill till nästa möte få en lista på vilka avtal som räknas in under rubriken 
Särskilt stöd. 
 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att 

1. godkänna dokumentet ”Summor och insatspunkter för 2021 – för stöd till föreningar och 
studieförbund”.  

2. dokumentet gäller 1 januari – 31 december 2021. 

 

Punkt 1 ställs mot Peter Högbergs (S) yrkande: 

Peter Högberg (S) yrkar att ramen till föreningsstöd ökas med 900 000 kronor varav: 

 100 000 ska gå till Gullringens simhall 
 en summa läggs på utvecklingsstöd och investeringsstöd  
 samt att ingen förening ska förlora ekonomiskt på det nya stödsystemet.  

Beslut enligt tjänstemannaförslag. 
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Beslutsunderlag 
Id 219129, Summor och insatspunkter 2021 – för stöd till föreningar och studieförbund 
 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
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