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§ 46 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner dagordningen.                     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan godkänna 

dagordningen och finner att Kultur- och föreningsutskottet beslutat så.                
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§ 47 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Välja Mikaela Gross (V) som justerare.                

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) föreslår att välja Mikaela Gross (V) som justerare.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan välja Mikaela 

Gross (V) som justerare och finner att Kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.                 
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§ 48 Dnr 2019-000190  

Ändring i ansökan om investeringsbidrag Lenhovda IF 

2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 

beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner Lenhovda idrottsförenings 

hemställan om ändrat användningsområde av beslutat anordningsbidrag 

för 2020 och 2021.         

Sammanfattning av ärendet 

Lenhovda idrottsförening beviljades för 2020 och 2021 bidrag till att byta tak 

på byggnaden till fotbollens omklädningsrum. Föreningen anser det mer 
akut att laga trasig asfalt som har skadats efter åren av ombyggnad, 

tillbyggnad, bevattningsanläggning med mera.  

Takomläggningen bedömer de kunna skjuta på framtiden då den 

investeringen inte är lika akut. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom tidigare beslutade bidrag för 2020 och 2021.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att Kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Ansökan om ändrad användning av investeringsbidrag, 2020-08-18 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-20  

Beslutet skickas till 

Lenhovda idrottsförening 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 49 Dnr 2020-000272  

Ansökan om ekonomiskt bidrag för kameraövervakning 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beviljar bidrag till kameraövervakning upp 

till sökt belopp 32 500 kronor exklusive moms.         

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Borgen och Lenhovda idrottsförening har gemensamt skickat in 

en ansökan om ekonomiskt bidrag för kameraövervakning i området runt 

Borgen, idrottsplatsen och sjöparken.  

Föreningarna har under en period drabbats hårt av skadegörelse. Borgens 

serviceshus har bränts ned, husbilar som varit på besök har utsatts för 
skadegörelse, dörrar och glasrutor på idrottsplatsen har slagits sönder vid 

flera tillfällen, det har varit nedskräpning i parken, inbrott i kaffestugan, 

klotter och mycket mer.  

Skadegörelsen har medfört stora merkostnader för föreningarna och 

otrygghet i området. Man ansöker nu om bidrag för att kunna köpa in 
kameraövervakning och därigenom minska skadegörelsen och öka 

tryggheten i området. 

Kultur- och fritidsavdelningen ser mycket positivt på förslaget och 

möjligheten att öka tryggheten i området kring sjöparken samt att minska 

kostnaderna för skadegörelse och nedskräpning som har drabbat 
kommunen under denna perioden och föreslår bevilja kostnaden för de 

kameror som i förslaget ska installeras i området. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden ryms inom Kultur- och fritidsavdelningens budget.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 
med Kultur- och föreningsutskottets förslag till beslut och finner att Kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag, 2020-04-29 
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Kartor med placering av kameror, 2020-08-18 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-20  

Beslutet skickas till 

Föreningen Borgen 

Lenhovda idrottsförening 

Tekniska avdelningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 50 Dnr 2020-000352  

Ansökan om extra bidrag PRO- Älghult 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beviljar PRO Älghult 10,000kr i extra bidrag 

med anledning av uteblivna intäkter till följd av Covid-19.            

Sammanfattning av ärendet 

PRO Älghult inkom den 10 juni 2020 med en ansökan om extra bidrag till 

driftskostnader för fastighet som normalt bekostas av olika intäktsgivande 

evenemang. Dessa intäkter har under pandemin uteblivit, men de fasta 

kostnader för lokalen består. Det har inte heller funnits några medel att söka 

via en centralorganisation.  

Kultur- och fritidsavdelningen tycker att pensionärsorganisationernas 

arbete är mycket viktigt för kommunens äldre. Dessvärre kan vi inte med 

våra budgetmedel täcka alla föreningarnas kostnader, men vill ändå stödja 

föreningarnas arbete för äldre fritid och aktivering.    

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslås belasta verksamhet.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att Kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Ansökan från PRO Älghult, 2020-06-10 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-20 

Beslutet skickas till 

PRO Älghult 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 51 Dnr 2020-000353  

Förfrågan om coronastöd till förening Norrhults folkets 

hus och park 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 

beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att  

• godkänna upprättat svar till Norrhult Folkets Hus och Park 

• överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för hantering        

Sammanfattning av ärendet 

Norrhult Folkets Hus och Park inkom den 2 juni med en skrivelse till 

kultur- och fritidsavdelningen där de ställer frågan om det finns några extra 
driftsbidrag att söka med anledning av Covid-19 då pandemin har slagit 

mycket hårt mot uthyrningsverksamheten. 

Kultur- och fritidsavdelningen har i likhet med kommunen en mycket 

ansträngd ekonomi varför vi ställde frågan till kommunledningsgruppens 
stabsmöte. Där togs frågan upp på sitt sammanträde den 19 augusti och 

svaret blev där att det inte finns några extramedel att ansöka om. 

Avdelningen bedömer det därför som ytterst svårt att med egna 

budgetmedel upprätta utökade driftsbidrag utan att medel framgångsrikt 

kan äskas från centrala medel.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser bedöms belasta verksamheten.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att Kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Norrhult Folkets Hus och Park, 2020-06-02 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-20  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 52 Dnr 2020-000310  

Aktivitetsbidrag 1:a halvåret 2020  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beviljar fritidsföreningarna i kommunen 

aktivitetsbidrag som motsvarar minst det belopp som beviljades för 

gällande förening 1a halvåret 2019.         

Sammanfattning av ärendet 

Vid två tillfällen varje år ansöker fritidsföreningar i kommunen om 

aktivitetsstöd hos staten och hos kommunen. Det kommunala bidraget 

gäller för barn och unga i ålder 5-20 år och bidraget till föreningen är 10 

kronor per deltagare och tillfälle.  
2020 är ett exceptionellt år med inställda evenemang och matcher och i flera 

föreningar har man även behövt ställa in eller organisera om 

träningstillfällen för barn och unga. För att kompensera föreningarna för 

bortfallet föreslår kultur- och fritidsavdelningen att kommunen ska bevilja 

sökande föreningar minst det belopp som betalats ut 1a halvåret 2019. Vid 
de tillfällen en förening redovisar ökade aktiviteter beräknas beloppet 

istället på faktisk ansökan och ej på föregående års belopp. 

Varje förening ska som tidigare år registrera, redovisa och ansöka om 

faktiska deltagartillfällen. Sista dag för ansökan är 25 augusti. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att Kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-20 

Beslutet skickas till 

RF-SISU Småland 
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Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 53 Dnr 2020-000375  

Bidrag Multiarena Älghults IF 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner Älghults idrottsförenings 

anmälan om ansökan av Investeringsbidrag till fritidsföreningar 2021.        

Sammanfattning av ärendet 

Älghults idrottsförening har tidigare haft 50 000 beviljat i bidrag till en 

multiarena. Då detta bidrag varit giltigt endast till och med 2019-12-31 är 

beslutet ej längre giltigt och föreningen har inkommit med en ny ansökan 

inför perioden 2021-2022.  

Kultur- och föreningsutskottet behandlar alla inkomna ansökningar på 
mötet i november och återkommer därefter med beslut om bidrag. Tidigare 

har de föreningar som ansökt om bidrag till multiarena fått beviljat 50 000 

kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att Kultur 

och föreningsutskottet beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Skrivelse om bidrag till multiarena i Älghult, 2020-08-07 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-20 

Beslutet skickas till 

Älghults idrottsförening 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 54 Dnr 2020-000283  

Skrivelse om möjligheter till att ta fram mobil-app för 

turism och vägledning om aktiviteter i kommunen 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 

beslut 

Kultur- och föreningsutskottet begär anstånd hos Kommunstyrelsen att få 

återkomma med svar på skrivelsen till Kommunstyrelsen i oktober. Kultur- 
och föreningsutskottet uppdrar åt Kultur- och fritidsavdelningen att utreda 

skrivelsen och återkomma direkt till Kommunstyrelsen i oktober.        

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidingemoderaterna har till kommunstyrelsen lämnat in en skrivelse 
där man vill uppdra åt förvaltningen att se över möjligheterna till att skapa 

en mobil-app med turistinformation, i syfte att underlätta för besökare att 

hitta spännande resmål. Ärendet skulle ha tagits upp och beretts på juni 

månads kultur- och föreningsutskott som dock ställdes in, varför vi avser 
att rapportera tillbaka till kommunstyrelsen under oktober månads 

sammanträde istället.  

Initialt bejakar kultur- och fritidsavdelningen intentionen med skrivelsen 

och anser att en digitalisering av turistinformationen gynnar både 

hanteringen för besökare och för besöksnäringen som på ett enkelt sätt kan 
arbeta proaktivt med sina destinationer. De tekniska lösningarna och 

kostnader för dessa får vi återkomma med i svaret till kommunstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom rambudget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att Kultur- och föreningsutskottet begär 
anstånd hos Kommunstyrelsen att få återkomma med svar på skrivelsen till 

Kommunstyrelsen i oktober. Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt 

Kultur- och fritidsavdelningen att utreda skrivelsen och återkomma direkt 

till Kommunstyrelsen i oktober.  



 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-27 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att Kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Skrivelse Uppvidingemoderaterna, 2020-05-11 

Protokoll från kommunstyrelsen, 2020-05-20 § 140 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 55 Dnr 2020-000273  

Information om effekterna från prioriteringsordning för 

uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 

beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner redovisningen av informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Sophie Palm, kultur- och fritidskonsulent på Uppvidinge kommun, 

informerar om effekterna av Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 om 

prioriteringsordning för uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar på 

ungdomsverksamheten. Nästa år kommer Kultur- och fritidsavdelningen 

samordna föreningarna och gemensamt ordna schemaläggning under 2021.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 
med Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att Kultur- 

och föreningsutskottet beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Muntlig redogörelse.  
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§ 56 Dnr 2020-000363  

Kultur- och fritidschefen informerar 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidschef Per Gjörloff informerar på sammanträdet om: 

• Ekonomisk lägesbild för Kultur- och fritidsavdelningen  

• Information om turistsommaren och campingplatserna 2020 

• Kultur- och fritidsavdelningens arbete har kunnat fortgå trots 

Corona 

• Språkstegen för förskoleåldern och Digitalt först med användaren i 

fokus  

• Utvecklingen inom biblioteksverksamheten 

Simon Bring (SD) informerar om Matrundan 2020.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kultur- och föreningsutskottet kan godkänna 

informationen och finner att Kultur- och föreningsutskottet beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Muntlig redogörelse.  

   


