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§ 12 Dnr 2019/247 048 KS 
 

Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020; Ansökan om bidrag till utegym i 
Byxelkrok 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att  bevilja Byxelkroks Hamnförening Ekonomisk Förenings ansökan för medfi-
nansiering av utegym i Byxelkrok med 45 000 kronor ur anslaget för uppväx-
lingsprojekt 2020. 

Föreningen har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen. 

Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två måna-
der efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta 
omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet 
om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genomförs 
ska bidraget återbetalas i sin helhet. 

Ärendebeskrivning 

I en skrivelse inkommen 2019-12-11 från Byxelkroks Hamnförening Ekonomisk För-
ening ansöks det om ett ekonomiskt bidrag 45 000 kronor för byggnation av ett ute-
gym i Byxelkrok. I ansökan önskar föreningen att kommunen deltar som medfinan-
siär och föreslår att pengarna ska komma ur Borgholms kommuns Utvecklingspro-
jekt  

Föreningen planerar att under våren 2020 bygga ett utegym i anslutning till hamnen 
i Byxelkrok. Den totala kostnaden för inköp av redskap är beräknad till 180 000 kro-
nor + moms. Utöver detta beräknas tillkomma cirka 100 timmars arbete från våra 
medlemmar för att iordningsställa marken för ändamålet samt montera upp anlägg-
ningen. Ansökan har gjorts till Jordbruksverket om resterande 135 000 kronor. 

Föreningen gör en egen bedömning av att förslaget bidrar till friskvård och ökad rö-
relse i hamnen för både kommuns invånare och dess turister. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag till utegym i Byxelkrok 
Riktlinjer för uppväxlingsprojekt 

Bedömning 

Av antagna riktlinjer är syftet med uppväxlingsprojekten att stimulera och stödja 
allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. 
Målet är att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i 
den lokala utvecklingen runt om i kommunen.  
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Vidare framgår att ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva 
vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget 
med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska använ-
das till.  

Det bör noteras att de föreningar som nu sökt bidrag har för avsikt att öka tillgäng-
lighet för allmänheten med sina projekt, vilket harmonierar med antagna riktlinjer. 

Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. På grund 
av ärendets brådskande natur har kommunstyrelsens arbetsutskott valt att ta lyfta 
beslut om bidrag till byggnation av utegym i Byxelkrok vid dagens sammanträde. 

Dagens sammanträde 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Skickas till 
Sökande 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen 
 
______________ 


