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§ 1 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott godkänner dagordningen.                           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

godkänna dagordningen och finner att kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott beslutat så.                  
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§ 2 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Välja Simon Bring (SD) som justerare.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikaela Gross (-) föreslår att välja Simon Bring (SD) som justerare.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

välja Simon Bring (SD) som justerare och finner att kommunstyrelsens 

kultur- och föreningsutskott beslutat så.                    
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§ 3 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 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott bifaller anslutning till 

Naturkartan.se enligt förslag.             

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna i Uppvidinge har tagit initiativ till att öka kommunens digitala 

närvaro gentemot turister och besökare. Kultur- och fritidsavdelningen 

ställde sig i sitt svar tvekande till att ta fram en egen mobilapplikation (app) 

då kostnaderna, framförallt i drift, inte skulle motiveras av den potentiella 

kundnyttan. Istället gavs avdelningen i uppdrag att se vilka möjligheter 

som vår webb, då i princip samtliga besökare har smartphones, kan 

utvecklas till att bli mer tillgänglig för besökare.  

I en omvärldsbevakning har framkommit att fler och fler kommuner har 

valt att lämna Visit-samarbetet som i princip samtliga kommuner tidigare 

har varit anslutna till. Skälet anges att kommunerna hellre vill att 

besöksnäringsföretagen själva utvecklar sig till destinationer och ansluter 

sig till plattformar där kunderna finns, exempelvis Google, TripAdvisor 

m.fl. Detta sker i Uppvidinge genom bland annat den utökade satsningen 

på Glasriket AB samt de olika projekten finansierade av kommunerna, 

regionerna samt Tillväxtverket. Trenden är således att kommunerna istället 

vill satsa på att lyfta fram sina egna besöksmål, och sådana finns det gott 

om i Uppvidinge. Avdelningen har fastnat för naturkartan.se som bland 

annat Växjös och Älmhults kommuner använder för kommunikation om 

besöksmål och planering av besök i kommunen. Tyngdpunkten för 

naturkartan är friluftsliv, vilket är den allra största delen av våra turistmål i 

kommunen. 2021 är också friluftslivets år, en nationell satsning som 

samordnas av Länsstyrelsen, så timingen i denna satsning är helt rätt.  

Prissättningen för tjänsten är mycket bra och ligger inom vår budgetram 

och är enligt vår bedömning ett bra komplement till den turistinformation 

som redan finns på kommunens hemsida.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Satsningen beräknas kosta 36 000kr + moms i investering och 36 000kr/år i 

licenskostnad. Det finns möjligheter till rabatter. Tillkommer arbetstid för 

uppdateringar.  

Satsningen föreslås belasta verksamhet 24300.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

http://www.naturkartan.se  

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Kommunledningsförvaltningen   
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§ 4 Dnr 2021-000109  

Förskottsutbetalning av driftsbidrag till samlingslokaler 
2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att  

- godkänna förskottsutbetalning av driftsbidrag till samlingslokaler 

2021. 

- ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsätta en utredning 

angående driftsbidragens storlek för samtliga driftsbidrag.                

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 har varit ett tufft år för många föreningar. Samlingslokaler som får 

sina huvudsakliga intäkter genom uthyrningsverksamhet har stått tomma 

och utan bokningar under stora delar av året och detta kommer fortsätta en 

bra bit in på år 2021.  

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår att kommunen beviljar omgående 

utbetalning av samlingsföreningarnas bidrag enligt 2019 års nivåer till de 

föreningar som behöver. Varje förening som anser sig vara i behov av 

förskottsutbetalning måste ansöka om detta till kultur- och 

fritidsavdelningen, bidraget betalas sedan ut skyndsamt. 

De föreningar som ej ansöker om förskott beräknas få sitt bidrag utbetalt 

senast 2021-05-31. 

Föreningarna kommer att senast 2021-10-31 behöva skicka in 

årsmöteshandlingar för granskning och i de fall någon förening ej anses 

bidragsberättigad kan det förskotterade bidraget komma att återkrävas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för samlingslokaler.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bodil Fager Bergqvist (S) yrkar på tillägg i beslutssatsen med att ge kultur- 

och fritidsavdelningen i uppdrag att tillsätta en utredning angående 

driftsbidragens storlek för samtliga driftsbidrag.    
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Beslutsgång 

Ordförande beskriver beslutsgången.  

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta att bifalla kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att man beslutat så.   

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskottet 

kan besluta i enlighet med Bodil Fager Bergqvists (S) tilläggsyrkande och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskottet beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Samtliga föreningar som uppbringar driftsbidrag för samlingslokaler ifrån 

Uppvidinge kommun 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 5 Dnr 2021-000107  

Ansökan om bidrag för fiberindragning  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beviljar ansökt bidrag med 

17 500 kronor, vilket motsvarar 70% av sökt belopp enligt normen för 

investeringsstöd.             

Sammanfattning av ärendet 

Åseda hembygdsförening ansöker om investeringsstöd för indragning av 

fiber till sin hembygdsgård. I ansökan anger som skäl till investeringen att 

satsningen kommer att öka tillgängligheten, både för internt arbete med 

bland annat släktforskning samt öka möjligheterna till externa intäkter 

genom uthyrning av lokaler i hembygdsgården. Till ansökan finns också en 

offert från UppCom bilagd där anslutningsavgiften uppges till 25 000.  

Eftersom hembygdsgårdar normalt inte ryms inom investeringsbidragen för 

samlingslokaler hanteras ansökningar av denna art som separata ärenden. 

Avdelningens bedömning är att investeringen är särskilt angelägen med 

tanke på digital tillgänglighet och ser därför positivt på ansökan.     

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet föreslås belasta verksamhet 15100 kronor.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Ansökan Åseda hembygdsförening 

Offert från UppCom 

Tjänsteskrivelse  
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Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomiavdelningen   
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§ 6 Dnr 2021-000088  

Förfrågan om ekonomiska medel för upprustning av b-
plan samt Åseda IF:s verksamhet 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att: 

- Notera informationen i svaret från avdelningen. 

- Ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att arbeta vidare med 

en finansieringsplan för upprustning av b-planen på Åseda 

idrottsplats.               

Sammanfattning av ärendet 

Åseda IF:s fotbollssektion har i en skrivelse till kultur- och 

fritidsavdelningen uppmärksammat kommunen på att b-planen på Åseda 

Idrottsplats är i behov av upprustning inför grönytesäsongen. I dagsläget är 

planen obrukbar och föreningen beräknar kostnaden för att iordningsställa 

planen till runt 200 000kr, medel som föreningen inte besitter.  

Vidare lyfter föreningen problemet med att skolans nyttjande av 

idrottsplatsen som skiljer sig väsentligt från den mängd timmar som 

ursprungligen avtalats mellan föreningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen. Här får vi arbeta vidare med frågan och åter få till 

stånd en dialog mellan BUF och Åseda IF.  

Sist behandlar skrivelsen framtiden för grusplanen bakom Åsedaskolan där 

föreningen idag uppbär ett extra driftsbidrag för att kunna bedriva 

vinterträning. Ytan är planerad för en eventuell nybyggnation och kultur- 

och fritidsavdelningen är i kontinuerlig kontakt med 

lokalförsörjningsgruppen för att på så sätt kunna bilda sig en uppfattning 

om tidsperspektivet.  

Avdelningens bedömning är att vi behöver arbeta vidare med frågan om 

vinterträning för fotbollen. Detta särskilt i ljuset av pandemin, då alltfler 

idrotter uppmuntras/tvingas att bedriva sin träning utomhus under årets 

alla månader.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser i dagsläget.            
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Åseda IF:s fotbollssektion 

Mejlsvar från avdelningen 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Åseda IF 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen   
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§ 7 Dnr 2021-000104  

Information kring nedskärning av bibliotek 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott godkänner informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, informerar på sammanträdet om 

nedskärningar inom biblioteksverksamheten. Bland annat informerar 

kultur- och fritidschefen om de avklarade övertalighetsförhandlingarna och 

övergången till enkelbemanning istället för dubbelbemanning på 

biblioteken.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

godkänna informationen och finner att kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott beslutat så.                      
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§ 8 Dnr 2021-000012  

Kultur- och fritidschefen informerar 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att godkänna 

informationen.             

Sammanfattning av ärendet 

Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, informerar på sammanträdet om:  

- Kultur- och fritidsavdelningens bokslut 2020.  

- Drift av badplatser.  

- Satsningar 2021 med friluftslivets år och Uppvidinge kommun 50 år. 

- Under 2021 pågår övertagandefrågorna av Lenhovda och Åseda 

idrottsplats. 

- Omstrukturering av kommunens turistverksamhet.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

godkänna informationen och finner att kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott beslutat så.                          
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§ 9 Dnr 2021-000046  

Scensommar 2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Sophie Palm, kultur- och fritidskonsulent, informerar om Scensommar 2020 

och Scensommar 2021. Scensommar 2020 blev annorlunda med anledning 

av pandemin Covid-19. Inför Scensommar 2021 finns planen att tre 

föreställningar ska erbjudas i Uppvidinge kommun.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

godkänna informationen och finner att kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott beslutat så.                   
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 § 10 Dnr 2021-000044  

Redovisning av Scenkonst 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott godkänner informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Sophie Palm, kultur- och fritidskonsulent, informerar på sammanträdet om 

Scenkonst 2020. Scenkonst 2020 påverkades av pandemin Covid-19, som 

föranledde att delar av Scenkonst 2020 ombokades eller avbokades.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

godkänna informationen och finner att kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Redovisning av Scenkonst 2020     
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§ 11 Dnr 2021-000043  

Bidragsnivåer till idrotts- och fritidsanläggningar 2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar godkänna 

upprätta förslag gällande bidragsnivåer för idrotts- och fritidsanläggningar 

2021.             

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsavdelningen ser årligen över bidragsnivåer för idrotts- 

och fritidsanläggningar för att anpassa dem till eventuella beslut och 

budgetförändringar samt efter jämförelser med övriga kommuner i länet. 

Under 2020 tillkom en ny form av anläggning hos två föreningar i 

Uppvidinge kommun. En tennisbana och en padelbana i Alstermo samt två 

tennisbanor vid idrottsplatsen i Åseda. Dessa har ett nytt underlag i form av 

konstgräs. Det nya underlaget anses mer kostsamt eller arbetskrävande än 

en asfaltsbana men mindre kostsamt och arbetskrävande än en grusbana. 

Avdelningen föreslår därmed bevilja bidrag på 3000 kronor per bana till 

denna sorts anläggning.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för driftsbidrag till idrottsföreningar.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Bidragsnivåer 2021 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 12 Dnr 2021-000106  

Uppskov av föreningars årsmöten 2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att bevilja samtliga 

föreningar i Uppvidinge kommun uppskov med föreningarnas årsmöten 

2021 till och med 2021-10-31.             

Sammanfattning av ärendet 

Bidragsberättigade föreningar i Uppvidinge kommun väntas varje år senast 

den 31 mars hålla årsmöte och redovisa årsmöteshandlingar till Kultur- och 

fritidsavdelningen.  

En förenings årsmöte ska vara tillgängligt och öppet och inte stänga ute 

några medlemmar. Årsmötet kan hållas digitalt och genomföras i tid, men 

det finns även föreningar som anser att tillgängligheten begränsas om man 

ej kan samlas fysiskt, detta kan bland annat bero på digitala möjligheter och 

kunskaper.  

Kultur och fritidsavdelningen föreslår därmed att Kultur- och 

föreningsutskottet beviljar uppskov av föreningarnas årsmöten 2021 till och 

med 31 oktober 2021.  

För att kunna betala ut driftsbidrag och andra verksamhetsbidrag som är 

beroende av att föreningen har skickat in sina årsunderlag i tid föreslår 

Kultur- och fritidsavdelningen att bidragen 2021 beräknas på 2019 års nivå. 

I de fall Kultur- och fritidsavdelningen upptäcker felaktigheter i 

redovisningen eller annat som gör att en eller flera föreningar ej är 

bidragsberättigade kan bidragen komma att återkrävas.  

Kultur- och fritidsavdelningen skickar under februari månad ut information 

till respektive förening vilka blanketter och underlag som krävs för att 

avdelningen ska kunna betala ut bidrag trots att årsmöte ej har kunnat 

hållas.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget.            
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 13 Dnr 2020-000540  

Ansökan om ekonomiska medel för skötsel av badplats 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att godkänna 

förslag om ökat bidrag till kommunens badplatsföreningar.          

Sammanfattning av ärendet 

Fröseke samhällsförening har i en skrivelse till kommunen beskrivit sina 

ökade kostnader för skötsel av badplatsen och de svårigheter man upplever 

att få det kommunala bidraget att räcka.  

Avtalen som reglerar badplatsföreningarnas bidrag skrevs i mitten på 

1990talet och bara något enstaka har räknats upp eller skrivits om sedan 

dess. Kultur- och fritidsavdelningen förslår därmed en höjning med 2000 

kronor per år och förening för att täcka de ökade kostnaderna.  

Badplats och förening Nuvarande 

bidrag 

Förslag till 

bidrag 2021 

Uvasjön – Fröseke samhällsföreing 4 000 6 000 

Strandbadet – Älghults 

idrottsförening bad & camping 

 

35 000 

 

37 000 

Madkroken – Sandviks 

badplatsförening 

 

14 000 

 

16 000 

Änghultasjön – Klavreströms 

samhällsförening 

 

7 000 

  

9 000 

Södrasjö – Södrasjö badplatsförening 3 000 5 000 

Sävsjöström – Sävsjöströms 

samhällsförening 

 

3 000 

  

5 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom kultur- och fritidsavdelningens rambudget.          
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Fröseke Samhällsförening 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen     
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§ 14 Dnr 2021-000115  

Ansökan om driftsbidrag till föreningen Borgen 
Campingen 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att godkänna 

förslag om ökat bidrag till Föreningen Borgen för skötsel av camping och 

öppethållande av offentlig toalett.            

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Borgen som driver camping i Lenhovda har på senare år gjort 

investeringar i sin anläggning. Man har bland annat byggt upp sitt 

servicehus på nytt då det tidigare brunnit ner, installerat kodlås till 

servicehuset och man har även renoverat och tillgänglighetsanpassat upp 

sina toaletter och duschar. Utöver detta sköter föreningen om den offentliga 

toaletten som hålls öppet för bland annat badgäster och besökare i 

sjöparkens kaffestuga under perioden 1 maj till 31 augusti varje år. Den 

offentliga toaletten ses dessvärre som ett tillhåll för ungdomar och barn 

med nedskräpning och vid vissa tillfällen även skadegörelse till följd. Man 

röker och har vid något tillfälle försökt tända eld.  

Senare år har beläggningen på campingen ökat och därmed även behov av 

skötsel och tillsyn.  

Kultur- och fritidsavdelningen tycker det är viktigt att ha en fungerande 

camping med nöjda gäster i Lenhovda och månar om att det finns en toalett 

för offentligheten i närheten av badplatsen och kaffestugan och föreslår 

därmed att öka föreningens bidrag från dagens 5 000 kronor per år till 

10 000 kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom kultur- och fritidsavdelningens rambudget.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Skrivelse från Föreningen Borgen 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Föreningen Borgen 

Kultur- och fritidsavdelningen   

      


