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Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 

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

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Ändring i ansökan om investeringsbidrag 

Lenhovda IF 2020 

Dnr 2019-000190  

./. 

4.  Ansökan om ekonomiskt bidrag för 

kameraövervakning 

Dnr 2020-000272  

./. 

5.  Ansökan om extra bidrag PRO- Älghult 

Dnr 2020-000352  

./. 

6.  Förfrågan om coronastöd till förening 

Norrhults folkets hus och park 

Dnr 2020-000353  

./. 

7.  Aktivitetsbidrag 1:a halvåret 2020  

Dnr 2020-000310  

./. 

8.  Bidrag Multiarena Älghults IF 

Dnr 2020-000375  

./. 
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Ärende Anteckningar 

9.  Skrivelse om möjligheter till att ta fram 

mobil-app för turism och vägledning om 

aktiviteter i kommunen 

Dnr 2020-000283  

./. 

10.  Information om effekterna från 

prioriteringsordning för uthyrning av 

sporthallar och gymnastiksalar  

Dnr 2020-000273  

Information på sammanträdet. 

11.  Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr 2020-000363  

Information på sammanträdet.  

 

Margareta Schlee 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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§ 50 Dnr 2019-000190  

Investeringsbidrag för fritidsföreningar 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar fördela 2020 års anslag enligt förslag 

till fördelning. 

Kultur och föreningsutskottet återremitterar ärenden gällande takbyte i 

kommunens båda ishallar, samt staket vid Lenhovda idrottsplats för vidare 

beredning under 2020.     

Jäv 

 På grund av jäv deltar inte Bodil Fager Bergqvist (S) i handläggningen av 

ärendet.     

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun fördelar investeringsbidrag till föreningar inom idrott 

och fritid för nya investeringar men även större reparationer enligt antagna 

normer.  Bidraget avser föreningsägda eller kommunägda lokaler och 

anläggningar samt hyrda anläggningar med hyrestid > 10 år.  

Anslaget beviljas ansökningar som ska vara avslutade senast 2021-12-31.  

Se bilagan investeringsbidrag 2020-2021 sammanställning och förslag för 

fullständig information om totalkostnad för projekt samt anteckningar till 

förslag till beslut. 

Förslag och beslut gäller förutsatt att föreslagen budget för 2020 beslutas i 

kommunfullmäktige.  

Förening Objekt 

Sökt 

belopp 

Förslag till 

beslut 

Åseda Ryttarförening Ljudanläggning, tak till skjul, 

bevattningssystem, 

hinderpark 

140 000  

 

59 500 

Älghults 

idrottsförening 

Spinningcyklar 59 592 0 

Älghults 

idrottsförening 

Robotgräsklippare 30 000 0 

Lenhovda 

idrottsförening 

Tak ishall 900 000  

 Tak Fotbollens 89 500 62 650 
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omklädningsrum 

 Asfalt mot gräskant 43 000 0 

 Staket runt anläggningen 345 000 0 

 Bergvärme 245 000 0 

 Belysning 100 000 0 

Åseda idrottsförening Tak ishall 1 442 000  

 Markarbete idrottsplats, 

föreslaget belopp är förutsatt 

att kostnaderna gäller 2020-

2021 och ej 2019 

200 000 140 000 

 Publik toalett idrottsplats 90 000 63 000 

 Matchklocka 14 900 0 

 Skyltning gällande rökförbud 10 000 0 

Åseda Tennisklubb Tennisbana, föreslaget belopp 

är förutsatt att kostnaderna 

gäller 2020-2021 och ej 2019. 

200 000 200 000 

Alstermo 

idrottsförening 

Padelbana 150 000 150 000 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom föreslagen budget för 2020. Förslag till beslut är förutsatt att 

budget beslutas i kommunfullmäktige.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar och handlingar 

Förslag till fördelning av bidrag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-19                

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsutskottet  
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§ 140 Dnr 2020-000283  

Skrivelse om möjligheter till att ta fram mobil-app för 
turism och vägledning om aktiviteter i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Överlämna ärendet till kultur- och föreningsutskottet för utredning och att 

uppdraget återredovisas till kommunstyrelsen i september.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidingemoderaterna har inkommit med en skrivelse angående 

möjligheter till att ta fram mobil-app för turism och vägledning om 

aktiviteter i kommunen. 

I skrivelsen föreslår Uppvidingemoderaterna att kommunen undersöker 

möjligheterna till att ta fram mobil-app för turism och för vägledning om 

aktiviteter inom kommunen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Moderaterna yrkar på att överlämna ärendet till kultur- och 

föreningsutskottet för utredning och att uppdraget återredovisas till 

kommunstyrelsen i september.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Moderaternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Skrivelse om möjligheter till att ta fram mobil-app för turism och 

vägledning om aktiviteter i kommunen    

      






