
 

 

 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-30 
 

  

 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 6 februari 2020 klockan 

14:00 i Våraskruv, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-

planen, i Åseda till en konstgräsplan 

Dnr   

./. 

4.  Medborgarförslag om kommunens 

huvudansvar för föreningslivet  

Dnr   

./. 

5.  Redovisning av Scenkonst 2019 

Dnr 2020-000050  

./. 

6.  Scenkonst 2020 

Dnr 2020-000066  

Information på sammanträdet. 

7.  Scensommar 2020 

Dnr 2020-000062  

Information på sammanträdet. 

8.  Bidragsnivåer 2020 

Dnr 2020-000063  

Information på sammanträdet. 

9.  Fritidsgårdar 

Dnr 2020-000067  

Information på sammanträdet. 

10.  Disco för barn i Norrhults folkets hus 

Dnr 2020-000064  

./. 

11.  Fritidsbanken 

Dnr 2020-000057  

 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2020-01-30 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Anteckningar 

12.  Kompressorbyte Lenhovda Ishall 

Dnr 2020-000060  

./. 

13.  Investering grus till parkering Uppvidinge 

Fågelklubb 

Dnr 2020-000052  

./. 

14.  Motion matkulturpris 

Dnr 2019-000299  

./. 

15.  Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Dnr 2017-000192  

./. 

16.  Muralmålning Klavreström 

Dnr 2020-000068  

 

17.  Kultur- och fritidschefens informerar 

Dnr 2020-000065  

Information på sammanträdet. 

 

Margareta Schlee 

ordförande 

Alexander Arbman 

nämndsekreterare 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-15 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 215 Dnr   

Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-planen, i 
Åseda till en konstgräsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kultur- och föreningsutskottet i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

februari år 2020.                        

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 september år 2019 beslutade kommunfullmäktige, § 113, att 

överlämna medborgarförslaget byta ut fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till 

en konstgräsplan till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

föreningsutskottet i uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma 

till kommunstyrelsen med svar senast februari år 2020.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-09-24 § 113 

Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till en 

konstgräsplan 2019-09-09 

Beslutet skickas till 

Kultur- och föreningsutskottet 

     



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 280 Dnr   

Medborgarförslag om kommunens huvudansvar för 
föreningslivet  

Kommunstyrelsens beslut 

Kultur- och föreningsutskottet ska återkomma till kommunstyrelsen med 

svar i februari år 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 maj 2018, § 62, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för svar, medborgarförslag om kommunens 

huvudansvar för föreningslivet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 73 att ge kultur- och 

föreningsutskottet i uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma 

till kommunstyrelsen med svar senast december 2019.        

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut 2019-11-26, § 57: 

1. Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt kultur- och 

fritidsavdelningen att utreda medborgarförslaget och återkomma 

med svar senast februari år 2020.  

2. Kultur- och föreningsutskottet ber om att få återkomma till 

kommunstyrelsen med svar i februari år 2020.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- 

och föreningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om kommunens huvudansvar för föreningslivet 

Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2019-11-26 § 57      

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef 

  

 





 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 51 Dnr 2019-000299  

Motion matkulturpris 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt kultur- och fritidsavdelningen att 

utreda motionen och lämna svar senast i februari år 2020.               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019, § 129: 

Motion om matkulturpris får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november år 2019 § 247 att ge kultur- 

och föreningsutskottet i uppdrag att utreda motionen och återkomma till 

kommunstyrelsen senast februari 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt 

kultur- och fritidsavdelningen att utreda motionen och lämna svar senast i 

februari år 2020.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

Margareta Schlees (M) yrkande och finner att kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Motion matkulturpris 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 247     

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

     





 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 52 Dnr 2017-000192  

Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att 

utreda motionen och lämna svar senast i februari år 2020.                  

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att se 

över infarterna till kommunen i syfte att öka kommunens attraktivitet. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2017, § 55, och 

beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november år 2019 § 249 att överlämna 

motionen till kultur- och föreningsutskottet, för beredning, och återkomma 

till kommunstyrelsen senast februari år 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt 

samhällsserviceförvaltningen att utreda motionen och lämna svar senast i 

februari år 2020.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

Margareta Schlees (M) yrkande och finner att kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 249    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

      




