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§ 15 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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§ 16 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Välja Mikaela Gross (-) som justerare.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bodil Fager Bergqvist (S) yrkar på att välja Mikaela Gross (-) som justerare.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 
besluta i enlighet med Bodil Fager Bergqvists (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.                  
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§ 17 Dnr 2021-000017  

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet beslutar 

• Att kultur- och fritidsavdelningen får i uppdrag att ta fram förslag 
på hur stiftelsens medel kan användas. 

• Att delrapporter ges på kultur- och föreningsutskottets 
sammanträden i juni och september.  

• Att färdigt förslag till beslut läggs fram till november månads möte.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har ett kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att 
arbeta aktivt med Stiftelsen Augusta Johansson och Aina Holmers fond, 
vilket är resultatet av en donation på cirka 2,5 miljoner kronor, som idag har 
växt till 3,2 miljoner kronor. Stiftelseurkunden anger att ändamålet är att 
stimulera kulturlivet i Åseda. 10% av avkastningen per år skall återföras 
donationskapitalet och resten delas ut efter ansökningar till stiftelsen. 
Förvaltare är kultur- och fritidschefen och ursprungligen togs 
tilldelningsbesluten av kultur- och fritidsnämnden, något som vi tolkar som 
kultur- och föreningsutskottet idag. Emellertid medger inte kommunens 
finanspolicy att medlen placeras i exempelvis värdepapper, varför det inte 
på många år har skett någon avkastning som kan delas ut. Vi kommer dock 
att föra en dialog tillsammans med ekonomiavdelningen om hur stiftelsens 
medel kan användas, utan att bryta mot stiftelseurkunden samt reglemente 
och kontinuerligt rapportera tillbaka kultur- och föreningsutskottet.  

Ekonomiska konsekvenser 
Bedöms inte ge några negativa ekonomiska konsekvenser.           

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.          
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Beslutsunderlag 
Årsredovisning 

Protokollsutdrag kommunstyrelse 

Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidschef  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 18 Dnr 2021-000053  

Investeringsbidrag samlingslokaler 2021 

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

1. Bevilja maximalt 56 000 kronor till Norrhults Folkets hus och park 
och maximalt 84 000 kronor till Älghults skyttegille. 

2. Bevilja maximalt 18 690 kronor till Älghults hembygdsförening för 
indragning av fiber finansierat ur budget för EU-medel 

I det fall investeringarna blir billigare uppgår kommunens medfinansiering 
till maximalt 70% av den totala kostnaden upp till det beviljade beloppet.           

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. 

Finansiering av bidrag till Älghults hembygdsförening föreslås belasta 
avdelningens budgetpost för EU-projekt då hembygdsföreningarna enligt 
antagna normer ej har möjlighet att söka pengar ur budgeterade medel för 
samlingslokaler. 

Efter att föreningarna har slutrapporterat investeringen betalas kommunens 
beslutade bidrag ut. Beslutat bidrag gäller till och med 31 december 2021.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för samlingslokaler och EU-projekt.           

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 
Inkomna ansökningshandlingar 

Tjänsteskrivelse  
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Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomiavdelningen – Camilla Gustavsson   
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§ 19 Dnr 2021-000054  

Bidrag samlingslokaler mindre tätort 2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott godkänner fördelning av 
driftbidrag till samlingslokaler mindre tätort 2021 som framgår av förslag 
till beslut i tabellen nedan.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens samlingslokaler uppmanas inkomma årligen med ansökningar 
av bidrag för samlingslokaler.  
Åren 2020 och 2021 är mycket ovanliga år då många föreningar och lokaler 
har påverkats av de restriktioner som råder under pandemin. På kultur- och 
föreningsutskottets möte 2021-02-04 diarienummer 2021-000106 beslutade 
utskottet att bevilja uppskov av föreningarnas årsmöten till och med 2021-
10-31 samt att bidrag skulle betalas ut enligt 2019 års nivå även om 
årsunderlag ännu ej inkommit i tid för utbetalning.  
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.  

Förslag till fördelning: 

Förening: Bidrag 2019: Förslag till beslut 
2021: 

Sävsjöströms byggnadsförening 25 000 25 000 

Fröseke byggnadsförening 49 000 49 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom driftsbudget för samlingslokaler 2021.             

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.          
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-27   

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar  

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomiavdelningen, Camilla Gustavsson     
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§ 20 Dnr 2021-000055  

Bidrag samlingslokaler landsbygd 2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott fördelar 2021 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.  

 
Åren 2020 och 2021 är mycket ovanliga år då många föreningar och lokaler 
har påverkats av de restriktioner som råder under pandemin. På kultur- och 
föreningsutskottets möte 2021-02-04 diarienummer 2021-000106 beslutade 
utskottet att bevilja uppskov av föreningarnas årsmöten till och med 2021-
10-31 samt att bidrag skulle betalas ut enligt 2019 års nivå även om 
årsunderlag ännu ej inkommit i tid för utbetalning.  

 
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. 

Förening Bidrag 2019 Förslag till 
beslut 2021: 

Kultur- & bygdeföreningen Ösjöbol 20 000 20 000 

Nylunds byggnadsförening 6 000 6 000 

Herråkra byggnadsförening 10 000 10 000 

Mösjöhults byggnadsförening 6 000 6 000 

Bockaskruvs byggnadsförening 6 000 6 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom driftsbudget för samlingslokaler.             
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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  

Ansökan om bidrag samlingslokaler landsbygd 2021 

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomiavdelningen, Camilla Gustavsson   
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§ 21 Dnr 2021-000056  

Bidrag till kulturföreningar 2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott fördelar 2021 års bidrag till 
kulturföreningar enligt förslag till beslut i tabellen nedan.              

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

Åren 2020 och 2021 är mycket ovanliga år då många föreningar har 
påverkats av de restriktioner som råder under pandemin. På kultur- och 
föreningsutskottets möte 2021-02-04 diarienummer 2021-000106 beslutade 
utskottet att bevilja uppskov av föreningarnas årsmöten till och med 2021-
10-31 samt att bidrag skulle betalas ut enligt 2019 års nivå även om 
årsunderlag ännu ej inkommit i tid för utbetalning.  
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. 

Förslag till fördelning av 2021 års bidrag till kulturföreningar: 

 Beviljat 2019 Förslag till 
beslut 

Norrhults musikkår/Big band 24 000 24 000 

Uppvidinge folkdansgille 10 000 10 000 

Älghult Uppvidinge musikkår 87 000 87 000 

Uppvidinge riksteaterförening 106 000 106 000 

Uppvidinge drill och dans 52 000 52 000 

Uppstråket 21 000 21 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för bidrag till kulturföreningar.           
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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  

Ansökningar om bidrag till kulturföreningar 2021 

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomiavdelningen – Camilla Gustavsson      

       



 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(39) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 22 Dnr 2021-000057  

Bidrag folkets hus 2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott fördelar 2021 års anslag för 
driftsbidrag till Folkets hus enligt förslag till beslut i tabellen nedan.            

Sammanfattning av ärendet 
Samlingslokaler uppmanas inkomma årligen med ansökningar av bidrag 
för samlingslokaler.  
Åren 2020 och 2021 är mycket ovanliga år då många föreningar och lokaler 
har påverkats av de restriktioner som råder under pandemin. På kultur- och 
föreningsutskottets möte 2021-02-04 diarienummer 2021-000106 beslutade 
utskottet att bevilja uppskov av föreningarnas årsmöten till och med 2021-
10-31 samt att bidrag skulle betalas ut enligt 2019 års nivå även om 
årsunderlag ännu ej inkommit i tid för utbetalning.  
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. 

 Bidrag 2019 Förslag till beslut 2021 

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 driftsbidrag till samlingslokaler.           

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.            
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomiavdelningen – Camilla Gustavsson   
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§ 23 Dnr 2021-000058  

Bidrag folkets park 2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott fördelar 2021 års anslag för 
driftsbidrag till Folkets park enligt förslag till beslut i tabellen nedan.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens samlingslokaler uppmanas inkomma årligen med ansökningar 
av bidrag för samlingslokaler.  
Åren 2020 och 2021 är mycket ovanliga år då många föreningar och lokaler 
har påverkats av de restriktioner som råder under pandemin. På kultur- och 
föreningsutskottets möte 2021-02-04 diarienummer 2021-000106 beslutade 
utskottet att bevilja uppskov av föreningarnas årsmöten till och med 2021-
10-31 samt att bidrag skulle betalas ut enligt 2019 års nivå även om 
årsunderlag ännu ej inkommit i tid för utbetalning.  
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.  

 Bidrag 2019 Förslag till beslut 
2021: 

Åseda Folkets park 41 000 41 000 

Hasselbacken, Alstermo 31 000 31 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för driftsbidrag till samlingslokaler.           

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 
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Ansökan om bidrag Folkparken Hasselbacken, inkom 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomiavdelningen – Camilla Gustavsson    
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§ 24 Dnr 2020-000352  

Ansökan om extra bidrag PRO- Älghult 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att bevilja 
inkommen ansökan med 5000 kronor.            

Sammanfattning av ärendet 
PRO Älghult söker även detta år extra föreningsbidrag för hyra av 
föreningslokal. Som skäl anges att de restriktioner som pandemin medfört, 
så har inga intäktsgivande aktiviteter kunnat genomföras, vilket skapat ett 
betydande inkomstbortfall. 

Under förra året beviljade kultur- och föreningsutskottet extra hyresbidrag 
som extrastöd då pensionärsföreningar inte haft andra pandemistöd att 
tillgå. Vi föreslår att samma premisser, det vill säga maximalt 50% av 
hyreskostnaden, godkänns.   

Ekonomiska konsekvenser 
Belastar driftsbudget för pensionärsföreningar.             

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 
Ansökan 

Tjänsteskrivelse   

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 

PRO Älghult   
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§ 25 Dnr 2021-000195  

Öppet brev från fem nationella idrottsförbund 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att lägga 
inkommit brev till handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 
Gymnastikförbundet har tillsammans med bland annat basketförbundet 
skrivit ett öppet brev till samtliga landets kommuner. Innebörden i brevet 
är att kommunerna ska göra avsteg från nuvarande pandemiplaner- och 
restriktioner och att omedelbart möjliggöra för matcher utan begränsningar 
avseende åldrar.  

Vår bedömning är att det skulle gå emot de beslut som kommunens 
krisledningsstab har tagit, samt att det skulle få potentiellt mycket stora och 
allvarliga konsekvenser givet smittläget i Kronobergs län. Vidare ser vi inte 
riktigt att det skulle spelas matcher inomhus vid denna tidpunkt då 
inomhusidrotternas säsong är att betrakta som över.  

Vi föreslår att ingen åtgärds gör med anledning av detta brev.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.            

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 
Öppet brev från gymnastikförbundet med flera, inkom 2021-03-16 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-03   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 26 Dnr 2021-000226  

Lägesbild kommunens badplatser 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att uppdra åt 
kultur- och fritidsavdelningen att lägga upp badplatserna i olika kategorier 
utefter standard och återrapportera till kultur- och föreningsutskottet i juni, 
och i övrigt notera informationen.                

Sammanfattning av ärendet 
Sophie Palm, kultur- och fritidskonsulent informerar på punkten om en 
lägesbild över de kommunala badplatserna. De kommunala badplatserna 
omfattar  

• Badplats vid Sjöparken i Lenhovda. Ingen förening sköter i nuläget 
badplatsen, men tillgång till toalett finns i närområdet. Det finns en 
camping i nära anslutning till badplatsen och campingen sköts av 
föreningen Borgen. 

• Badplats vid Uvasjön i Fröseke. Fröseke samhällsförening sköter 
badplatsen och det finns tillgång till omklädningsrum, dusch och 
toalett.  

• Björkåkrabadet i Åseda. I nuläget är flera parter involverade i 
skötseln av badplatsen och campingen. Det finns tillgång till 
omklädningsrum och toalett. 

• Badplats vid Änghultasjön i Klavreström. Klavreströms 
samhällsföreningen sköter badplatsen. Det finns tillgång till 
omklädningsrum och torrtoalett.   

• Strandbadet i Älghult. Älghults idrottsförening sköter badplatsen 
och campingen. Det finns tillgång till omklädningsrum, toaletter och 
dusch. 

• Badplats i Lindshammar. I nuläget finns ingen förening som sköter 
badplatsen. Uppjobb sköter om bryggorna. Det finns tillgång till 
torrtoalett.   

• Sandviksbadet i Nottebäck. Sandviks badplatsförening sköter 
badplatsen. Det finns tillgång till omklädningsrum.  



 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(39) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Dykningar är beställda på de kommunala badplatserna och planeras att 
genomföras inom kort. Man kommer även ta vattenprov på de kommunala 
badplatserna och Norrsjön under sommaren.         

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar på att uppdra åt kultur- och fritidsavdelningen 
att lägga upp badplatserna i olika kategorier utefter standard och 
återrapportera till kultur- och föreningsutskottet i juni, och i övrigt notera 
informationen.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 
besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens kultur och föreningsutskott beslutat så.                 
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§ 27 Dnr 2021-000233  

Utdelning av pris och stipendium 2020 med anledning 
av pandemi 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att godkänna 
informationen och att kultur- och fritidsavdelningen arbetar vidare med 
frågan.            

Sammanfattning av ärendet 
Sophie Palm, kultur- och fritidskonsulent, informerar på punkten om olika 
alternativa former för utdelning av pris och stipendium från 2020. Med 
anledning av coronapandemin behöver anpassningar göras kring 
utdelningen av priser och stipendium. Under punkten diskuterades några 
förslag på alternativa former för utdelning samt vad som skulle kunna 
lämnas ut till mottagarna av priser och stipendium.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar på att godkänna informationen och att kultur- 
och fritidsavdelningen arbetar vidare med frågan.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kultur- och föreningsutskott kan 
besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.                

 Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsavdelningen      

    



 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(39) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 28 Dnr 2020-000428  

Krigsmonument vid Sandsjön i Vägershult 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att skänka statyn vidare till Smålands museum för att säkerställa 
bevarandet av ett av Kronobergs viktigaste krigsmonument.           

Sammanfattning av ärendet 
Under andra världskriget fanns ett interneringsläger i Vägershult i södra 
Uppvidinge. Under perioden 1944-1945 tog lägret emot tyska desertörer. 
Efter kriget blev en del interner kvar i Sverige medan många flyttade hem 
igen.  

En av desertörerna var murare och bildhuggare och lät upprätta ett 
minnesmärke som en tacksamhetsgest för att de tagits emot på lägret. 
Minnesmärket, en staty som föreställer en arbetare som krossar ett hakkors, 
finns placerad i Vägershult, vid Sandsjön längs med väg 31.  

Monumentet har flera gånger vandaliserats och kommunen och 
länsstyrelsen har finansierat reparationer och även kopior av den 
ursprungliga statyn. När statyn behövde bytas ut tog Lenhovda 
hembygdsförening ansvar för förvarandet av den ursprungliga statyn. Nu 
upplever man dock att man vill lämna denna vidare och har kommit 
överens med Smålands museum om att de kan ta emot denna.  

Lenhovda hembygdsförening önskar därför överlämna statyn till 
Uppvidinge kommun som i sin tur skänker denna till Smålands museum. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bodil Fager Bergqvist (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsavdelningens 
förslag till beslut.     
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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 
Två Brev från Lenhovda Sockens hembygdsförening 

Tjänsteskrivelse 2021-05-02 

Beslutet skickas till 
Lenhovda sockens hembygdsförening 

Smålands museum 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen    
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§ 29 Dnr 2021-000246  

Elanläggning Alstermo idrottsplats 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att ge Alstermo 
idrottsförening förskott på 2022 års investeringsbidrag för fritidsföreningar 
och bevilja 70 % av den totala kostnaden, maximalt 70 000 kronor inklusive 
moms av det angivna takpriset 80 000 kronor exklusive moms.            

Sammanfattning av ärendet 
Alstermo idrottsförening har inkommit med en ansökan om ombyggnad av 
sin elanläggning på idrottsplatsen. Man har under åren byggt och och byggt 
ut sin anläggning och ökat verksamheten och attraktiviteten i anläggningen. 
Men elanläggningen har inte klarat av alla förändringar och under vintern 
2020/2021 så kom man till en punkt där det inte längre går att bygga om 
utan man måste byta ut den.  

Genom Råsmarks el har man tagit fram ett takpris på 80 000 kronor plus 
moms.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom avdelningens budget för idrottsplatser   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar på ändringsförslag av beslutsformuleringen där 
”56 000 kronor plus moms – totalt inklusive moms” tas bort och 
beslutsmeningen blir att ”kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 
beslutar att ge Alstermo idrottsförening förskott på 2022 års 
investeringsbidrag för fritidsföreningar och bevilja 70 % av den totala 
kostnaden, maximalt 70 000 kronor inklusive moms av det angivna 
takpriset 80 000 kronor exklusive moms.”      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 
besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.            
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Offert med takpris från Råsmarks el  

Beslutet skickas till 
Alstermo idrottsförening 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomiavdelningen – Camilla Gustavsson   
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§ 30 Dnr 2020-000539  

Ansökan om ekonomiska medel till Vildmarksleden 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar  

- Att godkänna föreslagen upprustning av Vildmarksleden.  

- Att Kexholms SK ges i uppdrag att återrapportera med erforderliga 
kvitton till utskottet när arbetet är gjort.           

Sammanfattning av ärendet 
Kexholms SK har hand om driften av en av våra populära vandringsleder – 
Vildmarksleden. De har i brev till avdelningen flaggat för visst 
upprustningsbehov av spångar som går över sank mark. Kostnaden uppges 
till 2590 kronor. Avdelningen föreslår att bevilja bidrag för inköp enligt 
bifogad offert. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslås belasta verksamhet 15100.          

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 
Mail från Kexholms SK 

Offert från Åseda Byggprodukter AB 

Driftsavtal Kexholms SK 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kexholms SK   
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§ 31 Dnr 2021-000250  

Ansökan om digitaliseringsmedel Uppvidinge bibliotek 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta att bevilja 50 540 kronor ur digitaliseringsfonden.            

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ekonomiavdelningens förändrade rutiner för hantering 
av manuella fakturor, kommer biblioteksenheten att själva behöva skapa 
fakturor, som sedan skickas digitalt in i vårt gemensamma 
bokföringssystem, Visma Windows, för hantering. Sådan funktion finns 
genom uppgradering av vårt bibliotekssystem Book-IT genom en modul 
Book-IT Eco. Bibliotekspersonalen kan då själva få full kontroll över 
fakturering av till exempel föreningsavgifter och uppföljningar av obetalda 
fakturor enligt kravpolicy, samt att flödet mellan ekonomiavdelningen och 
verksamheterna optimeras.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär att digitaliseringsfonden belastas med 50 540 kronor för 
installationskostnader. Utöver sökta kostnader kommer beslutet att belasta 
kultur- och fritidsavdelningens driftsbudget med 9600 kronor årligen i 
licenskostnad som tas inom rambudget.            

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 
Offert från Axiell Sverige AB, inkom 2021-01-25 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-03  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelse 
Ekonomiavdelning 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Uppvidinge bibliotek   
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§ 32 Dnr 2021-000251  

Utredning samverkan Lessebo, Uppvidinge och 
Tingsryd bibliotek 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att notera 
föredragen information.           

Sammanfattning av ärendet 
Förstudien Bibliotekssamverkan Lessebo – Uppvidinge – Tingsryd är ett 
uppdrag från de tre bibliotekscheferna i Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds 
kommuner till Ann Wiklund Konsult. Förstudiens fokus är möjlig 
samverkan mellan dessa tre kommuners biblioteksverksamheter. 

Förstudiens utgångspunkt är att Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd är tre 
små kommuner med pågående och kommande omställningar i 
biblioteksverksamheterna vad gäller personalstyrka, budget och lokaler. 
Dessa omställningar påverkar kraftigt verksamheterna och får effekter för 
deras möjligheter att fylla uppdragen. Ett sätt att stärka verksamheterna 
framåt kan vara att finna vägar för en strukturerad och långsiktig 
samverkan. Förstudiens syfte är att genom samtal och omvärldsbevakning 
samla erfarenheter, förslag och exempel som ska kunna användas som 
diskussions- och inspirationsmaterial för ett sådant utvecklingsarbete. 

Rapporten omfattar: 

• ett resonemang om samverkan och vad den kan stå för, 

• förslag, exempel och erfarenheter som framkommit från samtalen 
under processens gång, med fokus på tre teman: barn/unga, 
uppsökande verksamhet samt it/digitalisering, 

• exempel och erfarenheter från bibliotekssamverkan mellan andra 
kommuner, 

• verktyg för verksamheterna att diskutera vidare   

Ekonomiska konsekvenser 
Förstudien innebär inga ekonomiska konsekvenser.          
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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 
Förstudie samverkan LUT, inkom 2021-04-28 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-28  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 33 Dnr 2021-000252  

Upprustning Björkåkra camping 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott tackar för informationen.               

Sammanfattning av ärendet 
Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, informerar på punkten med en 
lägesuppdatering angående skötsel av Björkåkra camping. Under ett par år 
har Björkåkra camping inte haft någon driftsentreprenör. I nuläget har man 
hittat en driftentreprenör men kultur- och fritidsavdelningen ser att det 
finns behov av insatser inför en överlämning. Insatserna beräknas kunna 
finansieras inom befintlig budget inom kultur- och fritidsavdelningens 
budget.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) föreslår att kultur- och föreningsutskottet tackar för 
informationen.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 
besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) förslag och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.                     
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§ 34 Dnr 2021-000253  

Försäljning av kylanläggning samt avstyckning av 
fastighet Lenhovda idrottsplats 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott tackar för informationen.             

Sammanfattning av ärendet 
Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, informerar på punkten om ärendet och 
pågående hantering av ärendet.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margaretha Schlee (M) föreslår att kommunstyrelsens kultur- och 
föreningsutskott tackar för informationen.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 
besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) förslag och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.                       
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§ 35 Dnr 2021-000254  

Förändring av driftsavtal med Åseda IF avseende 
Åseda idrottsplats 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att godkänna 
informationen.             

Sammanfattning av ärendet 
Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, informerar på punkten om ärendet och 
om vissa frågor som varit uppe kring ärendet.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) föreslår att kommunstyrelsens kultur- och 
föreningsutskott godkänner informationen.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur och föreningsutskott kan 
besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) förslag och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.                   
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§ 36 Dnr 2021-000258  

Budgetförhandling 2022 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att man behöver 
utöka ram med 740 000 kronor fördelat över:  

• hembygdsföreningar, 200 000 kronor.  

• utökat driftsbidrag, 270 000 kronor.  

• Investeringsbudget, en post som inte finns idag, 200 000 kronor.  

• Arrangemangsbidrag, 70 000 kronor.            

Sammanfattning av ärendet 
Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, informerar på punkten om att processen 
kring budget för 2022 har inletts. Under föregående vecka hölls 
budgetberedningar och nu kommer arbetet fortsätta med en mer detaljerad 
budget med rambudget.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar på att man behöver utöka ram med 740 000 
kronor fördelat över:  

• hembygdsföreningar, 200 000 kronor.  
• utökat driftsbidrag, 270 000 kronor.  
• Investeringsbudget, en post som inte finns idag, 200 000 kronor.  
• Arrangemangsbidrag, 70 000 kronor.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 
besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.               

 Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsavdelningen 

Kultur- och fritidschef     
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§ 37 Dnr 2018-000050  

Kulturmiljöplan Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att förlänga den 
nuvarande kulturmiljöplanen mandatperioden ut.             

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun har en mycket välskriven och väldokumenterad 
kulturmiljöplan, upprättad av kultur- och fritidsavdelningen genom dess 
förre chef Annika Persson. Planen bör revideras efter mandatperioder, om 
politiska inriktningar ändras. Något sådant har inte varit fallet för 
kulturmiljöpolitiken i Uppvidinge kommun och därmed föreslår kultur- 
och fritidsavdelningen att nuvarande plan förlängs till och med år 2023 då 
den nya mandatperioden börjar.   

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.           

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     
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§ 38 Dnr 2021-000091  

Kravpolicy 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att notera 
informationen.               

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2021 § 30 att anta en ny 
kravpolicy och upphäva den tidigare kravpolicyn från 2011. 
Förändringarna i policyn medför att samtliga nämnder och utskott behöver 
göra en översyn av sina rutiner/riktlinjer för hantering av obetalda fakturor 
samt eventuell avstängning från fakturerade nyttigheter.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) föreslår på att kultur- och föreningsutskottet noterar 
informationen.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 
besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) förslag och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Kravpolicyn fastställd 2021-03-02 

Protokollsutdrag 2021-02-16 § 52 Kravpolicy  

Beslutet skickas till  
Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 39 Dnr 2021-000012  

Kultur- och fritidschefen informerar 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 
Per Gjörloff, kultur- och fritidschef, informerar på punkten om: 

• Sockenstugan som möjligt bibliotek.  

• Förändringar inom biblioteksorganisationen inför hösten 2021. 

• Avtal med Glasriket. 

• Arbetet med Naturkartan. 

Sophie Palm, kultur- och fritidskonsulent, informerar på punkten om:  

• Uppvidinge kommun som en rörelsesvag kommun enligt 
granskning från RFSISU och hur man kan öka rörelseaktiviteten i 
kommunen.               

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 
godkänna informationen och finner att kommunstyrelsens kultur- och 
föreningsutskott beslutat så.                   
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