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§ 31 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att till dagordningen tillföra ärendet 

Anordningsbidrag 2019 dnr KS 2018-000356 som § 37 och godkänna 

dagordningen som sådan.                        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar att till dagordningen tillföra ärendet 

anordningsbidrag 2019 dnr KS 2018-000356 som § 37.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan till dagordningen 

tillföra ärendet Anordningsbidrag 2019 dnr KS 2018-000356 som § 37 och 

godkänna dagordningen som sådan. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat så.                   
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§ 32 Dnr 2019-000253  

Informationsärende - ekonomiska förutsättningar 2020 
med plan 2021-2022 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet noterar informationen.              

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidschef Per Gjörloff redogör för utskottet om kultur- och 

fritidsavdelningens budgetförutsättningar.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan notera 

informationen och finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat så.                 
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§ 33 Dnr 2019-000002  

Fritidsgårdsutredning 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet skjuter upp fritidsgårdsutredningen i väntan 

på beslutad budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022.           

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsavdelningen har under år 2019 haft ett pågående arbete 

med fritidsgårdsutredningen. Med anledning av nya budgetförutsättningar 

föreslås fritidsgårdsutredningen skjutas upp tills beslutad budget finns på 

plats.           

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 

Tjänsteskrivelse 2019-08-19       

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 34 Dnr 2019-000189  

Stöd för utgivning av bok 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet avslår förfrågan om stöd för utgivning av 

bok med lokal förankring i Uppvidinge kommun.                   

Sammanfattning av ärendet 

Kultur och fritidsavdelningen har mottagit en förfrågan om stöd för 

utgivning av bok med lokal förankring i Uppvidinge. Författaren Royny 

Holmström planerar att skriva två böcker som delvis bygger på autentiska 

händelser och platser ibland annat Ekhorva, Brinkelid, Björkå och Älghult. 

Handlingen är en blandning mellan fiction och dokumentär. Böckerna 

ämnar spegla livsvillkoren för de människor som levde i var verksamma 

under tiden mellan 1919-1934. 

I Kultur- och fritidsavdelningens budget och beslutade bidragsnormer finns 

inget utrymme för stöd eller bidrag till utgivandet av böcker. Under 

rådande ekonomiska förutsättningar föreslås kultur- och föreningsutskottet 

avslå förfrågan om stöd för utgivning av bok med lokal förankring i 

Uppvidinge kommun. Författaren föreslås istället kontakta och söka pengar 

ur lokala stiftelser och fonder för stöd för boken.            

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 2019-08-19 

Fråga angående utgivning av bok med lokal anknytning      

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Frågeställaren 
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§ 35 Dnr 2016-000049  

Översyn av kulturstrategin 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till ny kulturstrategi.                    

Sammanfattning av ärendet 

Kulturstrategins främsta syfte är att vara ett styrmedel för prioriteringar 

inom den kommunala kulturpolitiken. I strategin anges prioriteringar och 

politisk viljeyttring inom de olika konsterna samt en övergripande 

handlingsplan för verkställande av viljeyttringarna.   

En politisk styrgrupp bestående av tre ledamöter i Kultur- och 

föreningsutskottet har tillsammans med tjänstemannagruppen arbetat fram 

en kulturstrategi. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutade den 18 juni år 2019, § 27, att förslag 

till ny kulturstrategi ska presenteras på utskottssammanträdet den 27 

augusti år 2019.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms för närvarande inom ram            

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 

Förslag till ny kulturstrategi 

Tjänsteskrivelse 2019-08-20      

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 36 Dnr 2019-000026  

Turismstrategi 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet skjuter upp beslut om Turismstrategi till 

dess att detaljbudgeten för 2020 samt ekonomisk planering för 2021-2022 är 

beslutad.         

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att kultur- och fritidsavdelningen fick överta ansvaret för 

turism väckte avdelningschefen frågan om strategi för användning av de 

budgetmedel som fanns till förfogande. I arbetet med att ta fram ett utkast 

till strategi framkom att de två näringarna där vi har bäst förutsättningar att 

ge stöd till effektiva och tillväxtskapande åtgärder är inom naturturism och 

fortsatt satsning på våra naturreservat och vandringsleder. Ett annat 

område med stor tillväxtpotential är kulturturism, gärna i samarbete med 

naturturism. I förslaget pekar vi på ett antal inriktningar för kommunens 

satsningar som vi tror kommer att ge störst effekt för vår besöksnäring.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms för närvarande inom ram          

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 

Förslag till turismstrategi  

Tjänsteskrivelse 2019-08-20     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 37 Dnr 2018-000356  

Anordningsbidrag 2019   

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att Alstermo IF snarast inkommer 

med korrekta ansökningshandlingar och överlämna ärendet för beredning 

till kultur- och fritidsavdelningen.               

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och föreningsutskottet beslutade lägga till ärendet till 

sammanträdets dagordning som § 37. 

Kultur- och fritidsavdelningen har erhållit en handling gällande ansökan 

om anordningsbidrag från Alstermo IF. Kultur- och fritidskonsulent 

redogör för ärendet samt att ansökan inkommit försent utifrån beslutade 

normer.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar att Alstermo IF snarast inkommer med korrekta 

ansökningshandlingar och överlämna ärendet för beredning till kultur- och 

fritidsavdelningen.        

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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§ 38 Dnr 2019-000037  

Kultur- och fritidschefen informerar 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet noterar informationen.     

     

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidschef Per Gjörloff redogör på sammanträdet om följande: 

• Kultur- och fritidsavdelningen 

o Biblioteken 

o Pågående projekt 

o Budgetuppdrag 

• Administration och föreningsservice 

• Receptionen 

• Turism och besöksnäring                             

    


