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§ 18 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet godkänner dagordningen.                                          
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§ 19 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Välja Simon Bring (SD) som justerare.                      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikaela Gross (V) föreslår Simon Bring (SD) som justerare.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan välja Simon Bring 
(SD) som justerare och finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat så.                  
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§ 20 Dnr 2017-000192  

Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att: 

• Invänta Glasriket AB:s skyltförslag och att använda dessa som 
infartsskyltar. 

• Genomföra enklare renovering av befintliga skyltar. 

• Anse motionen besvarad.    

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ordförande Margareta Schlee (M) i 
handläggningen av ärendet.  

Bodil Fager Bergqvist (S) ersätter som ordförande som ålderspresident.         

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna genom Margareta Schlee lämnade 2017-05-15 in en motion om 
uppfräschning av kommunens infartsskyltar. Ärendet lämnades 
ursprungligen till kommunledningsförvaltningen och sedan till 
Samhällsserviceförvaltningen. Vi får här avge vårt svar på motionen. 

Uppvidinge kommun har idag 3 infartsskyltar belägna vid följande platser: 
Åseda Östra (rv23), Sandsjön (rv31) och Boskvarnasjön (rv31). Dessa skyltar 
är i mycket dåligt skick beroende på bristande underhåll.  

Det pågår just nu ett arbete inom Glasriket AB, som också har infartsskyltar 
vid samma platser, ett arbete med att ta fram nya skyltar, då de gamlas 
livslängd börjar ta slut. I styrgruppen för Glasriket diskuteras just nu 
utformning av dessa skyltar där ingångsvärdet är att inkorporera 
kommuninformation med Glasriket-informationen. Glasriket AB håller 
dock på med en organisationsutredning och från styrgruppens sida vill man 
avvakta den utredningen innan man tar ställning till de nya skyltarnas 
utformning.  

Från Samhällsserviceförvaltningen vill vi framhålla att vi behöver ha ett 
enhetligt sätt att bemöta våra besökare på, och att Glasriket är den plattform 
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vi valt för vår destinationsutveckling, varför vi ser det som ineffektivt, både 
ur informations- så väl som ekonomisk synvinkel att ta fram egna 
infartsskyltar när sådana redan är på väg att tas fram av Glasriket AB.  

Under tiden detta arbete pågår kommer vi att beställa enklare renovering av 
befintliga skyltar.   

Ekonomiska konsekvenser 
Nya skyltar beräknas kosta 15 000 kronor per styck och upphandlas 
gemensamt av Glasriket AB som debiterar kommunerna. För Uppvidinge 
kommuns del handlar det om en investering om 45 000kr som föreslås 
belasta turistbudgeten under 2021.  

Renoveringen beräknas kosta under 10 000kr och föreslås belasta ansvar 17.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 
med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att kultur- 
och föreningsutskottet beslutat så.               

Beslutsunderlag 
Motion om Uppvidinge kommuns infarter, 2017-05-15 

Protokollsutdrag KFU 2020-02-06 § 15 

Tjänsteskrivelse 2020-04-29      

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 21 Dnr 2020-000048  

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

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

• Avslå medborgarförslaget.  

• Uppdra åt kultur- och fritidsavdelningen att efter innevarande 
campingsäsong utvärdera behovet av tömningsanläggning och 
dimension på latrintank inför 2021 och återkomma med förslag på 
åtgärder.            

Sammanfattning av ärendet 
Med medborgarförslaget vill förslagsställaren låta installera en latrintank 
med tillhörande tömningsanläggning på Strandbadets camping i Älghult. 

Det finns idag en 15 m3 stor avfallstank på fastigheten som servar 
campingens behov. Dock finns ingen tömningsanläggning för husbilar och 
husvagnar. Vi vet idag inte hur mycket de nya campingstolparna kommer 
att påverka volymen på avfall, utan denna utvärdering kommer att behöva 
ske efter denna säsong, och eventuella kommande investeringar får tas med 
i beredningen för investeringsbudgeten för 2021.  

Gällande tömningsanordning hänvisar vi idag till de stationer som finns i 
Lenhovda, Åseda och Sandsjön. En tömningsanordning innebär en 
investering på mellan 20-50 000kr. Den stora prisdifferensen beror på hur 
stor entreprenadkostnaden blir för att ansluta tömningsanläggningen till 
den befintliga tanken, vilken är svår att bedöma utan att skicka ut ett 
förfrågningsunderlag. Kultur- och fritidsavdelningen är vidare under 
mycket stora besparingskrav och måste prioritera hårt i våra verksamheter, 
och vår bedömning är att detta inte ryms inom ramen för vår budget för 
2020.              
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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 
Medborgarförslag 2020-01-23 

Protokollsutdrag KS 2020-02-19 § 45 

Tjänsteskrivelse 2020-04-30         

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 22 Dnr 2020-000187  

Placering av nytt konstverk på Åsedaskolan 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Att fastställa placering av offentlig utsmyckning föredraget på utskottet, i 
trapphuset i den nybyggda delen av Åsedaskolans mellanstadium.            

Protokollsanteckning 
Simon Bring (SD) anför följande protokollsanteckning: 

Jag vill föra till protokollet att Sverigedemokraterna Uppvidinge önskar att 
valet av konstnär faller på en mindre kontroversiell person. 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med tillbyggnationen av Åsedaskolans mellanstadium ingår 
offentlig utsmyckning med 1% av projektets budget, 1 360 000kr vilket ger 
en budget på 136 000kr för offentlig utsmyckning.  

I urvalet av konstnärer föll valet på den Stockholmsfödde öländskonstnären 
 (M.A. i Fine Arts från Konstfack). Konstnären är 

internationellt meriterad och har ställt ut sina samtidskonstverk på en stor 
mängd gallerier och platser. Hans mer kända verk är ”I’m still here” 
(Magasin III, Stockholm) och ”You made me” på temat beredskapens estetik 
(ICIA, Slottsparken i Göteborg).  Vidare är  vice ordförande i 
statens konstnärsnämnd, ledamot i Laspis, samt från och med i år ingår i 
Konstfacks universitetsstyrelse. Grunder för urvalet har varit bedömd 
konstnärlig kvalitet, tidigare utställningar samt idéer för verket.  

Originalverket kommer att vara samtidskonst baserat på Guermouches 
speciella uttryckssätt där han arbetar i flera tekniker med texter och 
symboler som samverkar. Jag har resonerat att flertalet barn i Uppvidinge 
aldrig kommer att möta samtidskonst på samma sätt som barn i storstäder 
och detta verk kan utjämna en del av den skillnaden. Det kommer att bli 
verk som både elever, personal och Uppvidinge kan vara stolta över.    

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet ryms inom projektets budget.                  
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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 

Skiss (förevisas på mötet)  

Avtal med konstnär      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 23 Dnr 2020-000225  

Förfrågan om ändrat användande av beviljat bidrag för 
multiarena 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet avslår Älghult idrottsförenings förfrågan 
gällande ändrat användande av beviljat investeringsbidrag.           

Sammanfattning av ärendet 
Älghults idrottsförening beviljades 50 000 kronor i bidrag år 2017 för att 
bygga en spontanidrottsplats/multiarena i samhället. Syftet med bidraget 
var att främja folkhälsa och spontanidrott hos invånarna. Kommunen har 
vid tidigare tillfällen beviljat bidrag för spontanidrottsplatser och bidraget 
till Älghults idrottsförening beviljades på samma premisser och som 
tidigare investeringar. 

Älghults idrottsförening har nu beslutat att ej genomföra investeringen och 
önskar ändra användande av beviljat bidrag för istället köpa in en 
högtalaranläggning till Ekensvi. 

Kultur- och fritidsavdelningen anser att investeringen i en 
högtalaranläggning kan anses som köp av inventarier och det beviljar man 
ej investeringsbidrag för. Man anser även att det beviljade bidragets syfte 
att främja folkhälsa och ungdomars fritid ej uppfylls i och med det nya 
önskemålet.  

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 
Ansökan om ändrad användning av beviljat bidrag till multiarena 

Tjänsteskrivelse       
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Beslutet skickas till 
Älghults idrottsförening 

Kultur och fritidsavdelningen 
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§ 24 Dnr 2020-000237  

Investeringsbidrag samlingslokaler 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Fördela 2020 års anslag för investeringar enligt förslag till beslut i tabellen 
nedan.                 

Sammanfattning av ärendet 
Vid behandling av inkomna ansökningar gällande investeringsbidrag till 
samlingslokaler har hänsyn i förslag till beslut tagits till föreningens egen 
insats samt eventuella övriga finansiärer. Kommunens insats är maximalt 
70% av det totala beloppet. I det fall totalbelopp vid slutrapportering är 
lägre än angivet i ansökan anpassas bidragets storlek därefter. 

Förening Total 
kostnad 

Ansökt 
belopp 

Förslag 
till beslut 

Kommentar 

Föreningen 
Borgen 

95 000 80 000 66 000 Diskmaskin samt renovering av kök 

Sävsjöströms 
byggnadsförening 

7 595 7 595 5 316 Ny spis 

Norrhults folkets 
hus och park 

340 071 170 036 68 184 Ansökan gäller affischtavla, ipad, 
uppgradera hemsida, stativ, 
upphängningstrossar till scenljus, nya 
golvmattor, undergolv, linoleumgolv i 
foajé och b-sal, återställande av 
uteplats. 
Förslag till beslut: bevilja bidrag till 
stativ och upphängningstrossar till 
scenljus samt till golv i foajé och b-sal. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för Investeringsbidrag samlingslokaler 2020.         
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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 
Inkomna ansökningshandlingar 

Tjänsteskrivelse       

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen  

      



 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 25 Dnr 2020-000230  

Inställd scenkonst vårterminen 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet godkänner informationen.  

Ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att se över alternativa 
kulturella aktiviteter under hösten.           

Sammanfattning av ärendet 
Till följd av de rekommendationer och restriktioner som under våren 2020 
har upprättats på grund av Coronaläget har kultur- och fritidsavdelningen i 
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen beslutat ställa in ett antal 
scenkonstframträdanden och skapande skola tillfällen under vårterminen.  

Redovisning av Skapande skola och Scenkonst vt 2020 

Skapande skola för 4-5 åringar och scenkonst för årskurs f-klass till åk 3 har 
genomförts. 

Skapande skola för årskurs 2, 5, 7  - Avbokad (eventuellt framflyttad) 
Planerad insats: Trummattack – Musik i syd 

F-klass och åk 1-3 
En häxas dagbok, Pygméteatern – Genomförd. 
 
4-5åringar, (F-klass i Åseda och Norrhult)  
Mosters Gitarrer – Musik i syd – Avbokad och planerat att köra på 
höstterminen 2020. 
 
Åk 7-9 
Romeo och Julia, Teater Jaguar åk 7-9 Avbokad 
 
Åk 4-6, 
Lös fallet, Teater Allena – Avbokad 

Ekonomiska konsekvenser 
I de fall vi får betala gage för inställda föreställningar täcks kostnaden av 
budget för scenkonst i skolan 2020. I flertalet av de inställda 
föreställningarna behöver vi ej betala gage.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikaela Gross (V) yrkar på att ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag 
att se över alternativa kulturella aktiviteter under hösten.     

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. 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 
med Mikaela Gross (V) yrkande och finner att kultur- och 
föreningsutskottet beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-29      

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 26 Dnr 2020-000205  

Bidrag samlingslokaler landsbygd 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet fördelar 2020 års anslag för driftsbidrag till 
samlingslokaler landsbygd enligt förslag till beslut i tabellen nedan.            

Sammanfattning av ärendet 
Samlingslokaler på landsbygden uppmanas inkomma årligen med 
ansökningar av bidrag för samlingslokaler. Förslag till fördelning av 
driftbidrag har beretts utifrån inkomna handlingar beträffande ekonomi och 
verksamhetsplan.  

Förening Sökt belopp 
2020 

Bidrag 2019 Förslag till 
beslut: 

Kultur- & bygdeföreningen 
Ösjöbol 

25 000 20 000 20 000 

Nylunds byggnadsförening 8 000 6 000 6 000 

Herråkra byggnadsförening 10 000 10 000 10 000 

Mösjöhults 
byggnadsförening 

25 000 6 000 6 000 

Bockaskruvs 
byggnadsförening 

10 000 6 000 6 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för driftbidrag till samlingslokaler 2020.         

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 
Inkomna ansökningshandlingar 
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Tjänsteskrivelse        

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 27 Dnr 2020-000201  

Bidrag till kulturföreningar 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet beslutar att: 

1. Fördela 2020 års anslag för kulturföreningar enligt förslag till beslut i 
tabellen nedan. 

2. Uppdra åt kultur- och fritidsavdelningen att göra en bidragsöversyn där 
man ser över möjligheten att upprätta ett nytt bidrag till föreningar med 
kulturbärande verksamhet.            

Sammanfattning av ärendet 
Stöd lämnas både till utövande och arrangerande föreningar inom musik, 
dans och allmänkultur/scenkonst.  

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår avslå Lenhovda sockens 
hembygdsförenings ansökan om bidrag då de ej uppfyller normerna för 
bidrag till kulturföreningar. Till år 2021 föreslår Kultur och 
föreningsutskottets beredning en bidragsöversyn där man ser över 
möjligheten att upprätta ett nytt bidrag för föreningar med kulturbärande 
verksamhet.  

 Sökt 
belopp 

Beviljat 
2019 

Förslag till beslut 

Norrhults musikkår/Big band 28 000 24 000 24 000 

Uppvidinge folkdansgille 12 000 10 000 10 000 

Älghult Uppvidinge musikkår 92 000 87 000 87 000 

Uppvidinge riksteaterförening 120 000 106 000 106 000 

Uppvidinge drill och dans 122 300 52 000 52 000 

Uppstråket 19 000 21 000 21 000 

Lenhovda hembygdsförening 37 000  0 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för bidrag till kulturföreningar.          

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 
Inkomna ansökningshandlingar 

Tjänsteskrivelse       

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 28 Dnr 2020-000144  

Bidrag samlingslokaler mindre tätort 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet godkänner fördelning av driftbidrag till 
samlingslokaler mindre tätort 2020 som framgår av förslag till beslut i 
tabellen nedan.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens samlingslokaler uppmanas inkomma årligen med ansökningar 
av bidrag och årsmötesunderlag gällande föregående år. Förslag till 
fördelning gällande driftbidrag har beretts utifrån inkomna handlingar. 

Förening: Sökt belopp: Förslag till beslut: 

Sävsjöströms byggnadsförening 30 000 25 000 

Fröseke byggnadsförening 49 000 49 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för driftbidrag till samlingslokaler 2020              

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 
Inkomna ansökningshandlingar och underlag 

Tjänsteskrivelse      

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 

      



 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 29 Dnr 2020-000252  

Bidrag folkets park 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet fördelar driftbidrag till Folkets park enligt 
förslag till beslut i tabellen nedan.             

Sammanfattning av ärendet 
Samlingslokaler uppmanas inkomma årligen med ansökningar av bidrag 
och årsmötesunderlag gällande föregående år. Förslag till fördelning av 
driftbidrag för de två folkparker som finns i kommunen har beretts utifrån 
inkomna handlingar beträffande ekonomi och verksamhetsplan. 

 Bidrag 2019 Förslag till beslut: 

Åseda Folkets park 41 000 41 000 

Hasselbacken, Alstermo 31 000 31 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för driftbidrag till samlingslokaler 2020.        

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 
Inkomna årsunderlag för verksamhetsåret 2019  

Tjänsteskrivelse       

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 30 Dnr 2020-000245  

Bidrag folkets hus 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet godkänner fördelning av driftbidrag till 
Folkets hus 2020 som framgår av förslag till beslut i tabellen nedan.          

Sammanfattning av ärendet 
Folkets hus, folkets park och övriga samlingslokaler uppmanas inkomma 
årligen med ansökningar av bidrag och årsmötesunderlag gällande 
föregående år. Förslag till fördelning av driftbidrag för de större Folkets 
husen och föreningslokalen Borgen har beretts utifrån inkomna handlingar 
beträffande ekonomi och verksamhetsplan 

 Bidrag 2019 Förslag till beslut 

Åseda Folkets hus 110 000 110 000 

Norrhults folkets hus och park 87 000 87 000 

Alstermo Folkets hus 100 000 100 000 

Borgen i Lenhovda 71 000 71 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för driftbidrag Samlingslokaler 2020.           

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 
Inkomna årsunderlag för verksamhetsåret 2019  

Tjänsteskrivelse      

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 
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Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 31 Dnr 2020-000273  

Revidering av prioriteringsordning för uthyrning av 
sporthallar och gymnastiksalar  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag 
till revidering av Prioriteringsordning för uthyrning av sporthallar och 
gymnastiksalar.                

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden fastställde 1999-06-01, §52/99 
prioriteringsordning för Sporthallar och gymnastiksalar i Uppvidinge 
kommun. 

För att undvika konflikt vid eventuella dubbelbokningar vid 
schemaläggning av arrangemang som planeras utöver säsongsbokningar 
som beslutas för vår- och hösttermin samt vi sent fastställda matchtider 
finns ett behov av en revidering samt förtydligande av gällande 
prioritetsordning. Det finns även behov av mindre förändringar och 
förtydliganden i prioriteringsordningen 

Prioritetsordning revideras enligt bifogat förslag till Prioriteringsordning 
för uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut är baserat på Normer för 
ideella föreningars verksamhet i Uppvidinge kommun som är antagen av 
Kommunfullmäktige 1996-08-27 och senast reviderad 2019-12-17. 

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 
Prioriteringsordning för uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar 
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Förslag till ny prioritetsordning för uthyrning av sporthallar och 
gymnastiksalar 

Normer för ideella föreningars verksamhet i Uppvidinge kommun 

Tjänsteskrivelse 2020-05-07    

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 32 Dnr 2020-000065  

Kultur- och fritidschefens informerar              

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidschef Per Gjörloff informerar på sammanträdet om 
följande: 

• Biblioteksverksamheten och IT-relaterade tjänster 

• Organisering och aktiviteter inom kultur- och fritidsavdelningen 

• Scensommar 2020                                    
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