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§ 1 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner dagordningen.                                          
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§ 2 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Välja Mikaela Gross (V) som justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bodil Fager Bergqvist (S) yrkar på att välja Mikaela Gross (V) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan välja Mikaela 

Gross (V) som justerare och finner att kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.                     
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§ 3 Dnr   

Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-planen, i 
Åseda till en konstgräsplan 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget.             

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren vill att B-planen på Åseda Idrottsplats skall omvandlas till 

en konstgräsplan. Vi får här avge vårt svar. 

Inledning 

Konstgräsplaner har genomgått en stor transformation från de första 

generationernas astroturf som mest hade likheter med en hallmatta till 

dagens 4G som på många sätt är bättre än naturgräs. Flertalet av landets 

kommuner har valt att satsa på konstgräs. Exempelvis i Stockholms Stad är 

idag konstgräsprojekten i klar majoritet jämte nyanläggningar av naturgräs. 

Många kommuner uppfattar att driften blir enklare, och att 

beläggningsgraden kan under vissa förutsättningar tiodubblas samt en 

vinteranpassad konstgräsanläggning i princip kan nyttjas året runt, vilket 

minskar på halltrycket där man får en konkurrens mellan fotboll och 

traditionella vinteridrotter som handboll, innebandy och basket. 

Konstgräsplaner dras dock med en del problem för miljön, framförallt när 

det gäller läckage av mikroplaster från framförallt gummigranulat (som 

simulerar jord) till grundvattnet.  

Att anlägga en konstgräsplan 

Vi har i detta fall räknat på en yta på 6510 kvadratmeter. Den är uppmätt 

digitalt. Vid ett skarpt projekt bör man ta in en lantmätare för en mer exakt 

uppmätning av den aktuella ytan. Av miljöhänsyn har vi använt en 

tvåskiktsmatta Fotboll Nonfill med en 20mm shockpad under. Denna matta 

har inget granulat eller dylikt i sig, men har svenskt certifikat och är därmed 

godkänt för både match- och träningsspel. För att kunna lägga denna matta 

behövs ett extensivt markarbete där marken måste dräneras om, jämnas till 

och lutas 2 grader från en tänkt centrumlinje åt vardera håll för att få 

avrinningen från planen att fungera. Markarbetet behöver kompletteras 
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med en kantregel runt hela ytan (105x62m) för att förankra mattan och 

hindra från ett glida.  

Att anlägga en 4G med gummigranulat eller dylikt ser vi av miljöskäl som 

uteslutet, eftersom det föreslagna området innesluts av Badebodaån och det 

finns överhängande risker att gummigranulat, trots fällor och filter, 

kommer att läcka ut i Badebodaån.  

Finansiering 

Ett konstgräsprojekt är komplext ur ett finansieringsperspektiv. Ofta 

handlar det om flera källor, i huvudsak kommun, Svenska 

Fotbollsförbundet, Riksidrottsförbundet, i förekommande fall Allmänna 

Arvsfonden samt välvilliga sponsorer och föreningens egna kapital. Dock 

bör man räkna med att den kommunala delen kommer att uppgå till minst 

50% av den totala projektkostnaden.  

Investeringsbudget Tkr 

Matta inkl shockpad och regel 2986,463 

Markarbeten (uppskattning) 2500 

Belysning 1000 

Totalt 6486,463 

 

Till detta kommer en utökad driftsbudget då en delvis ny maskinpark 

behöver köpas in samt kapitaltjänstkostnader som kan vara svåra att 

uppskatta utan ett mer specificerat upphandlingsunderlag. Detta exempel 

bör dock ses som vägledande när det gäller pris och finansieringsmodell. 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut  

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget.   

Ekonomiska konsekvenser 

Ett godkännande av medborgarförslaget skulle innebära en investering om 

minst 3 Mkr ur investeringsbudget samt en utökad driftsram till kultur- och 

fritidsavdelningen att utbetalas som stöd till Åseda IF som har driften av 

Åseda Idrottsplats.           

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.                
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29       

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelse 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Förslagsställare 
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§ 4 Dnr   

Medborgarförslag om kommunens huvudansvar för 
föreningslivet  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet uppmanar kultur- och fritidsavdelningen att 

inbjuda till dialogmöten med föreningslivet som ska ske under år 2020 och 

föreslå kommunstyrelsen att därmed anse medborgarförslaget som 

besvarad.           

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren vill i sitt medborgarförslag att kommunen övertar driften 

av ishallar, fotbollsplaner, ridhus och motionsspår m.m. Förslagsställaren 

pekar på flera fördelar med att kommunen övertar ansvaret för driften, 

varav den viktigaste torde vara att föreningslivet kan prioritera sin ideellt 

ledda kärnverksamhet, snarare än att ideella krafter ska vara utförare av 

fastighetstjänster. Kultur- och fritidsavdelningen får här avge sitt svar. 

Övergripande 

Förslaget innebär en stor omställning från den politiskt beslutade inriktning 

om både föreningsägande och föreningsdrift av anläggningar. Kultur- och 

fritidsavdelningen har idag ingen egen driftsorganisation för vare sig 

hallverksamhet eller grönyteskötsel utan detta är i så fall en verksamhet 

som måste byggas upp från grunden avseende på rekrytering och 

upphandling av maskinpark. Däremot så uppfyller vi via upphandlade 

avtal delar av förslagsställarens förslag.  

Ishallar 

Uppvidinge har idag två ishallar, en i Lenhovda och en i Åseda. I det 

sistnämnda fallet äger och driftar Åseda Ishall AB anläggningen i sin helhet, 

undantaget ismaskinerna som ägs av kommunen. Kommunen hyr sedan 

ishallen i sin helhet av kommunen som sedan lämnar över den till Åseda IF. 

I fallet Lenhovda IF äger kommunen sarg, pist och kylanläggning och 

driften innehas av huvudsakligen Lenhovda IF, med ett serviceavtal 

kopplat till kylanläggningen på ett externt bolag. Här är 

kostnadsfördelningen lite mer komplicerad, men i huvudsak är det ett 

konventionellt driftsavtal, med undantaget att kommunen står för 

investeringar och service på kylanläggningen.  
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Lite schablonmässigt kan man säga att en ishall kostar 1MKr per år i rena 

driftskostnader, inbegripet kapitalkostnader för investeringar. Det kan skilja 

lite beroende på el- och värmepriser från år till år. Att utöka med 

vaktmästar/teknikertjänster beräknas ca 0,75 årsarbete per ishall, omsatt i 

lönekostnad 1,5 Mkr, skulle innebära en fördubbling av befintliga 

kostnader. Till detta kommer eventuell investering i maskinpark.  

Fotbollsplaner 

Grönyteskötsel är tekniskt enklare än ishallar, men egentligen inte helt 

okomplext heller. Fotbollsplaner är känsliga mot slitage och kräver viss 

omvårdnad för att må bra och kunna leverera en bra spelyta. I Uppvidinge 

finns fotbollsplaner i de flesta av kommunens tätorter, samtliga är driftade 

av föreningar i olika form, antingen på uppdrag av kommunen, eller genom 

eget ägande. Genomgående uppbär driftande förening bidrag från 

kommunen. Om kommunen skulle överta skötseln av grönytorna skulle det 

innebära minst två, förmodligen tre, vaktmästartjänster med inriktning på 

grönyteskötsel. Lönekostnaden skulle ligga på runt 1-1,5 Mkr. Här kan man 

se viss samordningsvinst om kommunen även övertar driften för ishallarna, 

så summan kan bli lägre. Däremot behövs investeringar i maskinpark 

anpassad för grönyteskötsel.  

En spännande tanke är att nyttja den robotisering som erbjuds idag där en 

plan kan både klippas och kritas av robotar, med hjälp av en iPad.  

Sporthallar 

Vi har idag tre fullstora hallar i kommunen i anslutning till våra skolor; 

Åseda, Lenhovda och i Alstermo, där sen senare ägs av Mötesplats 

Alstermo. De två kommunägda driftas av UppvidingeHus, ett helägt 

kommunalt bostadsbolag. I Alstermo ansvarar fastighetsägaren även för 

driften. Vi kan därför inte ge något svar på hur mycket ett övertagande 

skulle kosta, eftersom vi redan svarar för driften genom en 

kostnadsdelningsmodell mellan kultur och fritid å ena sidan och barn- och 

utbildningsförvaltningen å den andra.  

Ridhus 

Våra två ridanläggningar i Lenhovda respektive Åseda ägs av 

ryttarföreningarna själva som har ett utökat driftsbidrag för att klara de 

extra kostnader som uppstår för att driva en så pass komplex anläggning 

som stallverksamhet, som också kan uppfylla alla djurskyddskrav. Vår 

uppfattning är att ryttarföreningarna själva tar bäst hand om detta, men att 

ägande av själva fastigheterna med tillhörande byggnader kan diskuteras. 

Hör behöver man i det fall det skulle bli aktuellt föra en mycket noga och 

transparent dialog med ryttarföreningarna. Det går därför inte heller att 
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svara på vad kostnaden för kommunen skulle bli för fastighetsunderhåll för 

två ridhus med stall, paddock, ridhus och andra ekonomibyggnader.  

Motionsspår 

Kommunen har idag Xst elljuspår, samtliga i föreningsdrift. Dessa är 

enklast att drifta, men också de mest tidskrävande eftersom de kräver 

åtminstone veckovis inspektion under hela året. Vår bedömning är dock att 

det sannolikt går att lösa med de (minst) tre vaktmästartjänsterna som 

bedöms behövas för att klara driften i de ovan genomgångna 

anläggningarna, dock med investering i lämpligt fyrhjulsfordon som kan 

transporteras på släp mellan de olika spåren.  

Sammanfattning: 

En preliminär budget för uppfyllande av förslagsställarens förslag enligt 

följande;  

Driftsbudget  Tkr 

 Personalkostnader 1 700 

 Materialkostnader 2 000 

 Kapitalkostnader 1 500 

 Leasingkostnader 100 

  5 300 

Investeringsbudget   

 Maskinpark 5 000 

  5 000 

 

Det krävs således en utökning av befintlig personalbudget med ca 1 700 

Tkr. Samt en förstärkning av avdelningens driftsbudget med 600 Tkr då 

avdelningens nuvarande kostnader för driftsbidrag uppgår till ca 3 000 Tkr 

som då utgår. Till detta kommer investeringar som då belastar 

driftsbudgetens post för kapitaltjänstkostnader som då måste utökas i 

rambudgeten. Totalt beräknas förslaget innebära en fördyrning på 2 300 

Tkr, varav personalbudget beräknas till det mest betydande beloppet.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

Ekonomiska konsekvenser 

Medborgarförslaget kräver en utökning av avdelningens driftsbudget med 

ca 2 300 Tkr jämte investeringar och kapitaltjänstkostnader.        
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Förslag till beslut på sammanträdet 

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

kultur- och fritidsavdelningen att inbjuda till dialogmöten med 

föreningslivet som ska ske under år 2020 och föreslå kommunstyrelsen att 

därmed anse medborgarförslaget som besvarad.       

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 

Tjänsteskrivelse       

Beslutet skickas till 

Förslagsställare 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 5 Dnr 2020-000050  

Redovisning av Scenkonst 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner informationen.              

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidskonsulent Sophie Palm informerar på sammanträdet om 

2019 års scenkonst:  

Program Arrangör 

Bust Da Breakz II Freestyle Phanatix 

Bortbytingen Regionteatern / Byteatern 

Väx upp Musik i syd/Kråkspark 

Pudlar och pommes Teater 23 

Törn-rosa Teater Tabberas 
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§ 6 Dnr 2020-000066  

Scenkonst 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet tackar för informationen.                 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidskonsulent Sophie Palm informerar på sammanträdet om 

2020 års föreställningar inom scenkonsten: 

− När hjärtat svämma över. 

− Trumattack. 

− En häxas dagbok, Pygméteatern. 

− Romeo och Julia, Teater Jaguar. 

− Lös fallet, Teater Allena. 

− Akropanik, Cirkus Trattofon.                                 
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§ 7 Dnr 2020-000062  

Scensommar 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsskottet föreslår Kommunstyrelsen tillföra 40 000 

kronor till barnkulturbudgeten 2020 för att täcka kostnader för scensommar 

2020.              

Sammanfattning av ärendet 

Scensommar startades av Växjö kommun och har sedan spridits till först 

Alvesta och under 2019 till samtliga kommuner i Kronoberg. Evenemangen 

sker alltid under bar himmel, är gratis och utspridda på olika platser i 

kommunerna. På så sätt får fler möjlighet att delta oberoende av var i 

kommunen man bor eller av ekonomiska förutsättningar.   

Scensommar 2019 genomfördes i samarbete med Region Kronoberg och 

länets övriga kommuner, och slog besöksrekord med runt 45 000 besökare. I 

Uppvidinge fick vi under tre veckor i Åseda, Alstermo och Lenhovda ta del 

av tre föreställningar med nycirkus och magi. Eventen var välbesökta och 

mycket uppskattade av såväl förskolor som invånare. 

Kostnaden för Scensommar är 40 000 kronor. 2019 finansierades satsningen 

med de pengar för fria sommarlovsaktiviteter som avdelningen sökt från 

Socialstyrelsen. Inga sådana bidrag finns ännu att söka för 2020 och ännu 

finns ingen information från myndigheten. Syftet med detta äskande är att 

garantera att vi kan genomföra Scensommar även detta år. Skulle det vara 

så att Socialstyrelsen fördelar medel för sommarlovsaktiviteter även under 

2020, så faller detta äskande.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsskottet föreslår Kommunstyrelsen tillföra 40 000 

kronor till barnkulturbudgeten 2020 för att täcka kostnader för scensommar 

2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för Scensommar ryms ej inom Kultur och fritidsavdelningens 

budget för barnkultur 2020. Beslutet innebär ett tillägg på 40 Tkr till 

barnkulturbudgeten.            
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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       

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 8 Dnr 2020-000063  

Bidragsnivåer 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner upprättat förslag gällande 

bidragsnivåer för idrotts- och fritidsanläggningar 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsavdelningen ser årligen över bidragsnivåer för idrotts- 

och fritidsanläggningar i syfte att anpassa dessa till eventuella politiska 

beslut och budgetförändringar. 

Driftsavtalen med Alstermo IF, Lenhovda IF, Åseda IF, Norrhults BK och 

Älghult IF kommer att genomgå en översyn samt i förekommande fall 

omförhandlas inför säsongen 2021 enligt detta förslag till bidragsnivåer. 

Större förändringar som finns i beslutet är ett årligt bidrag av maximalt 30 

000 kronor i driftsstöd till konstsnöanläggning under förutsättning att 

föreningen under föregående säsong har använt snökanonen regelbundet 

och kan redovisa driftkostnader upp till maxbelopp eller mer. I dagsläget 

finns det en konstsnöanläggning i kommunen, denna sköts av Alstermo IF. 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner upprättat förslag gällande 

bidragsnivåer för idrotts- och fritidsanläggningar 2020. 

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 

Bidragsnivåer 2020 

Tjänsteskrivelse    
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Beslutet skickas till 

Alstermo Idrottsförening 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 9 Dnr 2020-000067  

Fritidsgårdar 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur och föreningsutskottet uppdrar åt avdelningen att träffa olika 

aktörer inom kommunen, kyrkan och föreningslivet i Norrhult/Klavreström 

och Alstermo/Älghult och undersöka möjligheterna att starta upp 

verksamhet på en eller flera av orterna.                

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 påbörjades en utredning gällande fritidsgårdsverksamheten i 

Uppvidinge kommun. Utredningen visade att behovet av en meningsfull 

fritid är stort i kommunen.  

Idag finns en fritidsgård för ungdomar i årskurs 7-9 i Åseda och en after-

schoolverksamhet för främst mellanstadieelever i Lenhovda. Fritidsgården i 

Åseda bedrivs av Svenska kyrkan och after school i Lenhovda bedrivs 

genom ett samarbete mellan etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen 

och kultur- och fritidsavdelningen. 

I Norrhult/Klavreström, Älghult och Alstermo finns ingen liknande 

verksamhet idag och möjligheterna att ta sig till Åseda och/eller Lenhovda 

är begränsade. 

Fritidsgårdsverksamhetens budget minskade år 2020 från 350 000 till 

100 000 kronor varav 75 000 kronor redan är uppbokade via avtal. Detta gör 

möjligheter till bidrag och finansiering begränsade.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur och föreningsutskottet uppdrar åt avdelningen att träffa olika 

aktörer inom kommunen, kyrkan och föreningslivet i Norrhult/Klavreström 

och Alstermo/Älghult och undersöka möjligheterna att starta upp 

verksamhet på en eller flera av orterna.         

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för fritidsgårdsverksamhet.                    
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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 2020-01-29     

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 10 Dnr 2020-000064  

Disco för barn i Norrhults folkets hus 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet avslår ansökan. 

Kultur- och föreningsutskottet hänvisar till beslut i ärendet Fritidsgårdar 

dnr 2020-000067            

Sammanfattning av ärendet 

Norrhult folkets hus och park ansöker om 12 000 kronor till hyra av sin 

egen lokal för att där bedriva disco för yngre barn vid ca 6 tillfällen under 

2020. De efterfrågar även möjligheterna till kostnadsfria bussar från övriga 

kommundelar. 

Idag finns ingen fritidsgård eller liknande verksamhet i 

Norrhult/Klavreström och behovet bland unga av en meningsfull fritid är 

stort i hela kommunen. Kultur- och fritidsavdelningen kommer under 2020 

att genom möten med lokalt föreningsliv och andra intressenter att se över 

möjligheterna till någon slags verksamhet i de orter där det idag inte finns 

någon verksamhet, Norrhults folket hus är välkomna att medverka vid 

dessa möten. 

Avdelningens budget för fritidsgårdsverksamhet är begränsad och 

möjlighet till lokalhyra eller bussar till och från disco i kommunen finns ej.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsutskottet avslår ansökan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser    

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

till beslut i ärendet Fritidsgårdar dnr 2020-000067.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut med tillägg för 
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Margareta Schlees (M) yrkande och finner att kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Inkommen ansökan 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29        

Beslutet skickas till 

Norrhults folkets hus och park 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 11 Dnr 2020-000057  

Fritidsbanken 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att ge kultur- och fritidsavdelningen 

i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta Fritidsbanken i 

Uppvidinge kommun.              

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast för idrotts- och fritidsutrustning. Det 

bygger på att invånare skänker sin avlagda utrustning, det kan röra sig om 

urväxta skridskor, skidor, pjäxor, fotbollsskor m.m. till fritidsbanken, som i 

sin tur lånar ut utrustningen till andra invånare som vill och behöver. 

Fritidsbanken sätter upp vissa villkor för hanteringen, bland annat att alla 

ska få låna, det ska vara gratis att låna samt att lånetiden är maximalt 14 

dagar.  

Fritidsbanken är nästan alltid ett trepartssamarbete mellan Fritidsbanken, 

kommun och utförare (som kan vara en förening, ett projekt ett liknande). 

Fördelarna med Fritidsbanken är att det ger alla tillgång till 

idrottsutrustning, oavsett ekonomi. Det finns även en miljötanke om 

återbruk och cirkulär ekonomi.  

Fritidsbanken vann nyligen pris som Årets Pepp på Idrottsgalan.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att ge kultur- och fritidsavdelningen 

i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta Fritidsbanken i 

Uppvidinge kommun.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet förväntas inte generera några kostnader.               

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.           
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29             

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelse 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 12 Dnr 2020-000060  

Kompressorbyte Lenhovda Ishall 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner investeringen.              

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidschef Per Gjörloff informerar på sammanträdet om 

kompressorbyte Lenhovda Ishall. Investeringen uppgår till 100 tkr.             

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

investeringen.     

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 

Offert   
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§ 13 Dnr 2020-000052  

Investering grus till parkering Uppvidinge Fågelklubb 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att godkänna föreslagen investering.         

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge Fågelklubb har under hösten 2019 kontaktat kultur- och 

fritidsavdelningen där de redogjort för svårigheten att parkera i anslutning 

till sitt populära fågeltorn i Flybo. De har nu fått tillåtelse av markägaren 

Flybo bygdegårdsförening att anlägga en mindre parkeringsyta på 

fastigheten Flybo 1:16. Kultur- och fritidsavdelningen ser positivt på de 

inkommande samtalen och föreningens arbete för att locka hit ornitologer 

från hela landet, något som gynnar hela besöksnäringen i Uppvidinge.  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att godkänna föreslagen investering. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringen beräknas kosta maximalt 10,000 kr och föreslås belasta 

verksamhet 24300, slag 45353.           

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    

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelse 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Uppvidinge Fågelklubb 
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§ 14 Dnr 2019-000299  

Motion matkulturpris 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige avslå motionen. Utskottet anser att intressenter för 

nominering av priset är för litet i Uppvidinge kommun. I dagsläget ryms 

inte matkultur i Uppvidinge kulturplan. Framöver kan kulturplanen 

revideras och hänsyn tas till upplevelser kopplat till turism, där även 

matkultur skulle kunna ingå.             

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Uppvidinge har skrivit en motion om att instifta ett 

pris för matkultur. Syftet är att lyfta fram våra lokala matproducenter. 

Priset ska kunna gå till en enskild vara, en person eller ett företag eller ett 

värv. Motionen pekar också ut ett antal bedömningskriterier;  

− Lokal särprägel 

− Varans kvalitet 

− Aktören har bidragit till bygdens kultur på ett varaktigt sätt.  

Kultur- och fritidsavdelningen ser inte några formella hinder för att 

rekommendera något annat än bifall. Vi tycker det är en intressant idé och 

priset passar väl in det turistsamarbete vi har inom Glasriketkommunerna 

där vi tillsammans arbetar med att lyfta upp just matkultur och 

matupplevelser som en bärande del i destinationen. Formellt ser vi inte att 

detta skulle hanteras annorlunda än de övriga priserna där vi ansvarar för 

beredningen. 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige bifalla motionen.      

Konsekvenser 

Ryms inom rambudget.     
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar att kultur- och föreningsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Utskottet 

anser att intressenter för nominering av priset är för litet i Uppvidinge 

kommun. I dagsläget ryms inte matkultur i Uppvidinge kulturplan. 

Framöver kan kulturplanen revideras och hänsyn tas till upplevelser 

kopplat till turism, där även matkultur skulle kunna ingå. 

Mikaela Gross (V) och Bodil Fagerqvist (S) yrkar bifall till Margareta Schlees 

(V) yrkande.      

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 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Motion från Sverigedemokraterna      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Sverigedemokraterna i Uppvidinge 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 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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§ 16 Dnr 2020-000068  

Muralmålning Klavreström 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt kultur- och fritidsavdelningen att 

utreda förutsättningarna och ta fram kostnadsbild på restaurering av 

muralmålningen och bevarande.                 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidschef Per Gjörloff redogör på sammanträdet för 

muralmålningen i Klavreström.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

kultur- och fritidsavdelningen att utreda förutsättningarna och ta fram 

kostnadsbild på restaurering av muralmålningen och bevarande.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

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

föreningsutskottet beslutat så.                   
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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                                                                       

  

 




