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Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(8) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-23 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 23 juni 2020 kl 13:00-15:25 

Ajournering: 14.00-14.40 

Beslutande Ledamöter 
Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Peter  Högberg (S), 1:e vice ordförande 
Jacob Käll (C) 

 

 Ersättare 
Marie Nicholson (M) 
Daniel Nestor (S) 
Eva Svensson (C) 

 

Övriga närvarande §§ 73-77 Michael Ekström, sekreterare 
§§ 73-76 Thomas Svärd, utvecklingschef; Mirja 
Holgersson, Anton Palmér, båda fritidssamordnare   

 

Protokolljusterare Jacob Käll (C) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Vimmerby  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 73-77 

 Michael Ekström  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson  

Protokolljusterare 

  

 Jacob Käll (C)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-06-23 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-25 Datum då anslaget tas ned 2020-07-18 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Michael Ekström  



 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 2(8) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Innehållsförteckning 

§ 73 Dnr 2020/000035 000 3 
Upprop vid kultur- och fritidsutskottets sammanträden 2020 ........................................... 3 

§ 74 Dnr 2020/000003 004 4 
Val av protokolljusterare ................................................................................................. 4 

§ 75 Dnr 2020/000037 000 5 
Godkännande av ärendelistan vid Kultur- och fritidsutskottets sammanträden 
2020 ............................................................................................................................... 5 

§ 76 Dnr 2020/000270 810 6 
Hur hjälper vi föreningslivet med anledning av Covid-19 ................................................. 6 

§ 77 Dnr 2020/000038 000 8 
Övrigt på Kultur- och fritidsutskottet 2020 ....................................................................... 8 

 



 

 
 
Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 3(8) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 § 73 Dnr 2020/000035 000 

Upprop vid kultur- och fritidsutskottets sammanträden 
2020  

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet godkänner uppropet.  

 

___________________  
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§ 74 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet utser Jacob Käll (C) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________     
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§ 75 Dnr 2020/000037 000 

Godkännande av ärendelistan vid Kultur- och 
fritidsutskottets sammanträden 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner ärendelistan för dagens 

sammanträde.  

 

___________________    
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§ 76 Dnr 2020/000270 810 

Hur hjälper vi föreningslivet med anledning av Covid-19 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att följande principer ska gälla för 

ekonomiskt stöd till föreningar med anledning av Covid-19  
 

1. ekonomiskt stöd ska ges till de föreningar som ser svåra ekonomiska 

konsekvenser sett till likvida medel och har beskrivit detta i sin ansökan 
 

2. fördelningen av stöd görs enligt principen att de föreningar som bedöms 

ha störst behov tilldelas 50 % av ansökt summa 
 

3. beräkningen av ovan görs med undantag för större arrangemang såsom 

Bullerby cup, Semesterracet, Tuna baluns och för verksamhet som sker 

utanför Vimmerby kommun 
 

4. föreningar som inkommit med ansökan senast den 21 juni ges möjlighet 

att komplettera sina ansökningar intill 30 juni med en beskrivning av 

sina förutsättningar att driva verksamheten vidare till 31 juli 2020     

 

Sammanfattning 

Thomas Svärd, utvecklingschef; Mirja Holgersson och Anton Palmér, 

fritidssamordnare, redogör för ärendet. 
 

Thomas Svärd informerar inledningsvis utskottet om att den summa som 

tidigare beslutats av kommunstyrelsen för att användas till ekonomiskt 

föreningsstöd inte uppgår till 1,4 mnkr, men väl 1,15 mnkr. 
 

Drygt 100 föreningar har av utvecklingsavdelningen erbjudits att senast 

2020-06-21 komma in med ansökan om akut stöd för att säkra sin framtida 

överlevnad. 
 

20 föreningar inkom i tid med sin ansökan och totalt uppgick de sökta 

beloppen till nära 3,4 mnkr. 
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Utvecklingsavdelningen beskriver några olika möjliga sätt att se på fördel-

ningen av stödet och utskottet diskuterar ingående vilka principer som bör 

gälla. 
 

Efter ajournering och gemensam politisk överläggning enas utskottet om ett 

förslag till beslut.        

 

Beslutsunderlag 

Muntlig redogörelse av utvecklingsavdelningen för framtagna underlag      

 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsavdelningen      

 

___________________     
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§ 77 Dnr 2020/000038 000 

Övrigt på Kultur- och fritidsutskottet 2020 

Några övriga frågor förekom inte.      

 

___________________    


