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§ 24 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner dagordningen.                                            
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§ 25 Dnr 2019-000134  

Grundbidrag studieförbund 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

1. Godkänna kultur- och fritidsavdelningens förslag att göra 100 000 av 

budget till studieförbud sökbara för projekt och arrangemang som 

utförs av studieförbunden i Uppvidinge kommun.  

2. Uppdra åt Kultur- och fritidsavdelningen att fördela resterande 200 000 

till studieförbunden enligt upprättade riktlinjer för fördelning.             

Sammanfattning av ärendet 

2017 tillfördes 100 000 kronor till studieförbundsverksamhet i kommunen. 

För öka utbudet av kulturarrangemang och studieförbundens verksamhet i 

kommunen föreslår Kultur- och fritidsavdelningen att dessa 100 000 kronor 

ska vara sökbara för projekt och arrangemang som utförs av studieförbund 

i Uppvidinge kommun. Studieförbunden söker dessa pengar genom att 

skicka in en projekt- evenemangsbeskrivning, budget och ekonomisk 

berättelse. Resterande 200 000 kronor fördelas som grundbidrag till 

studieförbund som redovisar studietimmar i kommunen enligt de riktlinjer 

som finns upprättade för fördelning av bidrag till studieförbund. 

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 2019-06-10      

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Berörda föreningar 
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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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§ 27 Dnr 2016-000049  

Översyn av kulturstrategin 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att förslag till ny kulturstrategi ska 

presenteras på utskottssammanträdet den 27 augusti år 2019.           

Sammanfattning av ärendet 

Vid kultur- och föreningsutskottets sammanträde den 5 februari år 2019 § 8 

beslutades om en översyn av kulturstrategin. Av beslutet framgår att 

förslag till ny kulturstrategi ska presenteras på dagens 

utskottssammanträde.  

Kultur- och fritidschef informerar på sammanträdet om arbetet med förslag 

till ny kulturstrategi.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förslag till ny kulturstrategi ska presenteras på utskottssammanträdet den 

27 augusti 2019.       

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 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 28 Dnr 2019-000026  

Turismstrategi 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att ta 

fram en strategi för turism- och besöksnäring som ska presenteras på 

utskottssammanträdet den 24 augusti år 2019.  

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att strategin, efter beredning, 

överlämnas till kommunstyrelsen för fastställande.            

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kultur- och föreningsutskottets sammanträde den 5 februari år 2019 § 7 

beslutades om en översyn av turismstrategin. Av beslutet framgår att 

förslag till strategi ska redovisas på utskottets sammanträde den 18 juni år 

2019. 

Kultur- och fritidschef informerar om arbetet med förslag på ny 

turismstrategi.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på kultur- och fritidsutskottet ger kultur- och 

fritidschefen i uppdrag att ta fram en strategi för turism- och besöksnäring 

som ska presenteras på utskottssammanträdet den 24 augusti år 2019. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att strategin, efter beredning, 

överlämnas till kommunstyrelsen för fastställande.     

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 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 29 Dnr 2019-000002  

Delrapport fritidsgårdsutredning 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet noterar informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsavdelningen informerar på sammanträdet om det 

pågående arbetet med fritidsgårdsutredningen.                             
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§ 30 Dnr 2019-000037  

Kultur- och fritidschefen informerar             

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidschef Per Gjörloff informerar på sammanträdet om 

följande: 

 Biblioteken. 

 Receptionen: Sommarresurs och allmän information. 

 Ansökta medel för biblioteksverksamheten.                             

    


