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§ 127

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-27

127

Dnr 2020/107 814 KS

11-manna fotbollsplan i Mejeriviken
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna nyttjanderättsavtalet.

att

bevilja medfinansieraring om 25 tkr under förutsättning att övrig finansiering
beviljas av andra parter. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen 1010
45300 1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018.

Ärendebeskrivning
I en skrivelse inkommen till kommunen 2020-05-19 har Idrottsföreningen Kamraterna Borgholm (IFK Borgholm) meddelat behovet av en gräsplan för fotboll. I samtal
med kommunstyrelsens ordförande har IFK Borgholm meddelat att planen ska finansierat med bidrag från RF SISU Småland och en till privat aktör. Den finansieringen är beroende av att kommunen är medfinansiär till projektet.
Till ärende finns ett förslag till nyttjanderättsavtal för gräsplan i Mejeriviken.
Nyttjanderättsavtalet syftar till att understödja en utveckling av möjligheter till spontanidrott och ungdomsidrott i Borgholm.
Kommunen upplåter till Idrottsföreningen Kamraterna Borgholm (IFK Borgholm) rätt
att för fritidsverksamhet nyttja den på bifogade kartan utmarkerade ytan, Borgholm
11:1.
IFK Borgholm ska på området uppföra anläggning för fotboll. Anläggningarna ska
skötas av idrottsföreningen Kamraterna Borgholm, särskild överenskommelse ska
avtalas och regleras genom ett skötselavtal.
Beslutsunderlag
Nyttjanderättsavtal Fotbollsplan Borgholm 11:1 Mejeriviken.
Skrivelse med önskemål om en 11-manna fotbollsplan i Mejeriviken.
Konsekvensanalys
Då kommunstyrelserna budgeterade utrymme för projekt och bidrag överstigs i och
med beslutet kommer det överskridande beloppet uppbokas av beloppet budgetterat
för uppväxlingsprojekt 2020.
Skickas till
Idrottsföreningen Kamraterna Borgholm (IFK Borgholm).
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Mark- och exploateringsstrategerna
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-27

128

Dnr 2020/97 048 KS

Ansökan om bidrag till Folkets hus i Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppmana kommunchefen se över möjligheten att förskottsbetala för lokalhyra
av Folkets hus Borgholms lokaler om åtminstone 21 tkr.

Ärendebeskrivning
Folkets Hus har genom sin ordförande ansökt om ett driftsstöd/likviditetsstöd på 40
tkr för att klara verksamheten fram till hösten.
För kommunen uppgick 2019 års betalningar för hyror med mera till Folkets Hus till
37 tkr.
Kommunstyrelse 2020-04-28 § 74 beslutats om totalt 80 tkr till föreningar som hyr ut
lokaler. Av dessa har Folkets Hus erhållit 10 tkr av detta.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkets hus Borgholm, 2020-05-13.
Skickas till
Folkets hus Borgholm
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-27

129

Dnr 2020/59 KS

Föreningsbidrag; Röda korset Högby-Källa
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

bevilja föreningsbidrag om totalt 10 tkr till Röda korset Högby-Källa i kommunen för Kupan Lottorps verksamhet. Bidraget tas från verksamhet kommunstyrelsen 1010 45300 1300 Projekt och bidrag, aktivitet 1018.

Ärendebeskrivning
Röda korsets lokalförening som driver verksamheten Kupan Löttorp har meddelat i
telefonsamtal med kommunstyrelsen ordförande att de behöver stöd för att bedriva
verksamheten under rådande COVID-19-pandemi.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-05-05 § 113 att bevilja föreningsbidrag om 30 tkr till Hela Människan Ria Borgholm för arbete att stötta svaga och utsatta och att bevilja föreningsbidrag om totalt 10 tkr till Röda korsets lokalföreningar i
kommunen för arbete att stötta svaga och utsatta.
Bedömning
Eftersom Röda korset har fler än en kupan-verksamhet i kommunen och det tidigare
beviljade bidraget kommit att allokeras till kupan-verksamheten i Borgholm anses
det proportionerligt att bevilja ytterligare föreningsbidrag för en Röda korset-verksamhet.
Konsekvensanalys
Då kommunstyrelserna budgeterade utrymme för projekt och bidrag överstigs i och
med beslutet kommer det överskridande beloppet uppbokas av beloppet budgetterat
för uppväxlingsprojekt 2020.
Skickas till
Ekonomi och fastighetsavdelningen
Röda korset Högby-Källa
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-27

130

Dnr 2020/111 048 KS

Ansökan om coronastöd för att byta och förnya hägn för alpackor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

lämna följande svar på skrivelsen:
Tyvärr behöver kommunen stängslet i sin verksamhet, så ett upplåtandeunder innevarande år kan inte bli aktuellt.

Ärendebeskrivning
I en skrivelse inkommen till kommunen 2020-05-20 från Vedborm Alpacka med en
förfrågan om att få nyttja hägnadsmaterial (stängsel) som i dagsläget står vid Åkerboskolan. I skrivelsen framgår att undertecknad anser att detta skulle vara ett stöd
som följd av COVID-19-pandemin.
Behovet att ersätta existerande hägn har identifierat inför innevarande år, men svikande intäkter har lett till att verksamheten sökt andra läsningar än att själva ersätta
hägnet innevarande år 2020.
Beslutsunderlag
Skrivelse, 2020-05-20.
Bedömning
I dagsläget använder sig kommunen av detta stängsel.
Konsekvensanalys
Att upplåta hägnaden till Vedborm Alpacka skulle senarelägga Vedborm Alpacka
behov att själva ersätta existera hägn. Dock skulle detta innebära att kommunen inte kan nyttja sitt hägn.
Skickas till
Vedborm Alplacka
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

