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Datum 

2020-04-30 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 7 maj 2020 klockan 14:00 i 

Kommunchefens kontor för att behandla följande ärenden: 

 Upprop

Ärende Anteckningar

1. Godkännande av dagordningen

Dnr 2020-000001

2. Val av justerare

Dnr 2020-000002

3. Motion om Uppvidinge kommuns infarter

Dnr 2017-000192

./. 

4. Medborgarförslag om installation av tank vid

strandbadets camping i Älghult, för tömning

av latrin från husbilar och husvagnar

Dnr 2020-000048

./. 

5. Placering av nytt konstverk på Åsedaskolan

Dnr 2020-000187

./. 

6. Förfrågan om ändrat användande av beviljat

bidrag för multiarena

Dnr 2020-000225

./. 

7. Investeringsbidrag samlingslokaler 2020

Dnr 2020-000237

./. 

8. Inställd scenkonst vårterminen 2020

Dnr 2020-000230

./. 

9. Bidrag samlingslokaler landsbygd 2020

Dnr 2020-000205

./. 

10. Bidrag till kulturföreningar 2020

Dnr 2020-000201

./. 

11. Bidrag samlingslokaler mindre tätort 2020

Dnr 2020-000144

./. 
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Ärende Anteckningar

12. Bidrag folkets park 2020

Dnr 2020-000252

./. 

13. Bidrag folkets hus 2020

Dnr 2020-000245

./. 

14. Revidering av prioriteringsordning för

uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar

Dnr 2020-000273

./. 

15. Kultur- och fritidschefens informerar

Dnr 2020-000065

Kultur- och fritidschef informerar på 

sammanträdet. 

Margareta Schlee 

ordförande 

Alexander Arbman 

nämndsekreterare 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-06 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 15 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 maj 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.¨ 

Kultur- och föreningsutskottet beslutade den 26 november år 2019 § 52 att 

överläman motionen till samhällsserviceförvaltningen att utreda motionen 

och lämna svar senast i februari år 2020. 

Ingen utredning finns med i handlingarna till dagens sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

samhällsserviceförvaltningen att utreda motionen och lämna svar senast i 

maj år 2020.     

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 

Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 249     
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§ 45 Dnr 2020-000048  

Medborgarförslag om installation av tank vid 
strandbadets camping i Älghult, för tömning av latrin 
från husbilar och husvagnar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i 

maj 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2020, § 5, att lämna 

medborgarförslag om installation av tank vid strandbadets camping i 

Älghult, för tömning av latrin från husbilar och husvagnar till 

kommunstyrelsen för svar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ger 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om installation av tank vid strandbadets camping i 

Älghult, för tömning av latrin från husbilar och husvagnar 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-04 § 5  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 26 Dnr 2019-000209  

Terminsfördelning av tider i sporthallar och 
gymnastiksalar 2019-2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet uppmanar samhällsserviceförvaltningen att 

skicka ut information om terminsfördelningen och arbeta vidare med 

fördelningen. 

Kultur- och föreningsutskottet ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag 

att se över prioriteringslistan.               

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsavdelningen fördelar årligen tider i sporthallar och 

gymnastiksalar utifrån bestämd prioriteringslista. Fördelningen för år 2019 

tas upp på sammanträdet.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

samhällsserviceförvaltningen att skicka ut information om 

terminsfördelningen och arbeta vidare med fördelningen. Kultur- och 

föreningsutskottet ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att se över 

prioriteringslistan.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

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

föreningsutskottet beslutat så.                 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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PRIORITERINGSORDNING FÖR UTHYRNING AV 
SPORTHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR. 
 
 
1. Barn- och ungdomsverksamhet. 
 
2. Inomhusidrott. 
 
3. Föreningar. 
 
4. Särskilda insatser. 
 
5. Större grupper. 
 
6. Säsongsuthyrning. 
 
7. Privatpersoner/företag. 
 
8. Utomhusidrott. 
 
9. Tillfällig uthyrning. 
 
10. Mindre grupper. 
 
 
(Vid tävlingsarrangemang får hyresgästen ställa sin tid till 
förfogande) 
 
 
 
Beslut i Kultur- och fritidsnämnden 1999 06 01, § 52/99.  
 
 
 
  O:\KF\FÖRENING\DIVERSE\Prioriteringsordning 99-2.doc 
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§ 17 Dnr 2020-000065  

Kultur- och fritidschefens informerar                  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidschef Per Gjörloff informerar på sammanträdet om 

följande: 

 Fokus på besöksnäring 

o GAS2020 

o Glasriket på Tillväxt 

o Hållbara resor i besöksnäringen 

o Vandringslederna 

o Receptionist och destinationsutvecklares nya roll 

tillsammans med näringslivsutvecklare 

 Konstprojekten 

 Glasmosaiken i Lindshammar 

 Smålandsoperans sista år 

 Bokslut 2019 

 Utmaningar 2020                                                                       

  

 




