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§ 40 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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§ 41 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Välja Frida Sundqvist Hall (-) som justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Simon Bring (SD) yrkar på att välja Frida Sundqvist Hall (-) som justerare.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 
välja Frida Sundqvist Hall (-) som justerare och finner att 
kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.                  
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§ 42 Dnr 2021-000081  

Uppföljning av lån till förening för solceller 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskottet beslutar att bifalla 
ansökan från Uppvidinge Motorklubb.            

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge Motorklubb investerade 2018 i solceller för att få ner 
driftkostnader på sin anläggning i Norrhult. Kommunen förskotterade 
45 000 kronor som ett reverslån som sedan skulle återbetalas då bidrag från 
Energimyndigheten erhållits. Av olika skäl missade föreningen att återsöka 
investeringen hos nämnda myndighet, och skulden till kommunen 
kvarstod. Avdelningen ser inga möjligheter för föreningen att betala tillbaka 
skulden med egna medel, varför de ansöker om 45 000 kronor till detta 
ändamål.  

Avdelningen anser att det finns goda skäl till att motorklubben bör finnas 
kvar inom kommunen. Det är dels den enda motorklubben i kommunen, 
och dels har de en mycket uppskattad verksamhet även utanför 
kommunens gränser som skulle påverkas stort vid en nedläggning.   

Bidraget hanteras på annat ställe inom kommunens budget, varför det inte 
heller får några ekonomiska konsekvenser för avdelningens driftsbudget, så 
avdelningen förordar att utskottet beviljar ansökan.  

Konsekvenser 
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser då kostnaden för bidraget 
hanteras som avskrivning av skuld. Kostnaden för detta ligger inte inom 
kultur- och fritidsavdelningens budget.             

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 
Ansökan om bidrag för återbetalning av lån till Uppvidinge kommun, 2021-
05-28 

Förslag till reverslån, 2021-05-28 
Mejlkonversationer mellan Ekonomiavdelningen och Uppvidinge 
motorklubb, 2021-01-13, 2021-03-19, 2021-05-28.   

Beslutet skickas till 
Sökande föreningen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 43 Dnr 2021-000236  

Utbyggnation av omklädningsrum vid Änghultasjön 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott uppdrar åt kultur- och 
fritidsavdelningen att vägleda Klavreströms samhällsförening i möjligheten 
att söka externa bidrag till utveckling av badplatsen vid Änghultasjön.            

Sammanfattning av ärendet 
Badplatsen i Klavreström besöks året runt av engagerade badare, både 
sommartid och vinterbadare. Under vintern 2020/2021 har de inkommit 
med idéer och önskemål om hur badplatsen skulle kunna förändras och 
göras mer attraktiv. Bland annat önskar man ett större omklädningsrum, en 
grillplats och en bastu.  
Då det finns en förening, Klavreströms samhällsförening, som tar hand om 
badplatsen ombedes badare kontakta dem med sina förslag. Föreningen kan 
sedan söka externa bidrag genom bland annat Leader sydost för att 
utveckla badplatsen och Uppvidinge kommun ställer sig positiv till att 
medfinansiera sådana projekt.  

Ekonomiska konsekvenser 
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 2021-05-03 
Förslag kring omklädningshytt för Änghultasjöns åretruntbadare, 2021-04-
06 
Beslutet skickas till 
Klavreströms samhällsförening 
Frågeställare 
Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 44 Dnr 2019-000026  

Turismstrategi 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet beslutar att avsluta ärendet om 
turismstrategi då behov av sådan inte längre föreligger och istället arbetar 
utefter den affärsplan som Glasriket AB kommer att ta fram.            

Sammanfattning av ärendet 
När ansvaret för kommunens turistinformation lades över på kultur- och 
fritidsavdelningen ville man från avdelningens sida också ta fram en 
strategi för hur vi skulle kunna öka antalet besökare i kommunen och 
främja turist- och besöksnäringen. Samtidigt ökade kommunen 
engagemanget i olika projekt kopplade Glasriket. Detta kulminerade i att 
kommunerna gemensamt beslöt att satsa på Glasriket AB som sitt 
gemensamma destinationsbolag med ansvar för destinationsutveckling ur 
både ett operativt och ett strategiskt perspektiv. Det föreligger därför inte 
längre något behov av en turismstrategi, varför avdelningen föreslår att 
ärendet avvecklas.  

Konsekvenser 
Beslutet får inga konsekvenser av ekonomisk, social eller miljömässig art. 
Beslutet får inte heller några konsekvenser för uppfyllandet av 
barnkonventionen.              

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 2021-06-02 

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen      
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§ 45 Dnr 2021-000017  

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar  

• Att ge kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att göra allmän 
utlysning om 30 000 kronor för beslut i november. 

• Att ge kultur- och fritidsavdelning i uppdrag att använda 20 000 
kronor att återstarta kulturlivet i Åseda efter pandemin.           

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gett kultur- och föreningsutskottet i uppdrag att 
arbeta aktivt med stiftelsen Augusta Johansson och Aina Holmers fond. 
Kultur- och föreningsutskottet gav kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag 
att återkomma med en delrapport till junimötet. Avdelningen föreslår att 
30 000 kronor lyses ut till föreningsliv, näringsliv och privatpersoner med 
ambitionen att det inkommer förslag på aktiviteter som främjar kulturlivet i 
Åseda, samt att 20 000 kronor behålls inom avdelningen med syftet att 
återstarta kulturlivet i Åseda efter pandemin.   

Konsekvenser 
Att 50 000 kronor avsätts ur stiftelsens utdelningsbara medel enligt ovan.            

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 2021-06-02 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-20 § 106 
Protokollsutdrag kultur- och föreningsutskottet 2021-05-11 §17 
Reglemente Augusta Johanssons och Aina Holmers fond, 19911029 
Stadgar  
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Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kultur- och fritidskonsulent   
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§ 46 Dnr 2021-000226  

Lägesbild kommunens badplatser 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott godkänner upprättat 
förslag till kategorisering av badplatser samt information om lägesbild 
kommunens badplatser.            

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har under våren besökt de kommunala 
badplatserna och träffat de föreningar som ansvarar för respektive badplats. 
Tillsammans har man pratat om vad som finns, vilka behov man har och 
vilken utveckling som kan ske för att öka attraktiviteten på badplatsen.  

Kultur- och fritidsavdelningen fick tidigare i år uppdrag att ta fram ett 
verktyg för att kategorisera de kommunala badplatserna. Förslaget är 
baserat på vilken service och vilken skötsel som finns på badplatsen där A 
har högst servicegrad och D har lägst.   

Ekonomiska konsekvenser 
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 föreningsutskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Lägesbild kommunens badplatser, 2021-06-03 

Förslag till kategorisering av badplatser, 2021-06-03 

Tjänsteskrivelse, 2021-06-03  

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 47 Dnr 2021-000313  

Förfrågan om coronastöd PRO Nottebäck 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott godkänner upprättat 
förslag om extra verksamhetsbidrag till PRO Nottebäck om 11 191 kronor.          

Sammanfattning av ärendet 
PRO i Nottebäck ansöker om extra verksamhetsbidrag om 22 382 kronor. 
Detta för att täcka uteblivna intäkter i samband med pandemin som just nu 
råder.  

Föreningen uppger att man har gått miste om många intäkter då man under 
det senaste året inte har kunnat genomföra några aktiviteter eller hyra ut sin 
lokal.  

Pensionärsföreningarna är en mycket viktig mötesplats för äldre och står för 
många viktiga sociala kontakter, ibland de enda för äldre. Det är därför av 
yttersta vikt att dessa får leva kvar även under och efter pandemin. Det 
finns budgetmedel kvar för verksamhetsområdet pensionärsföreningar och 
därför tillstyrker kultur- och fritidsavdelningen PRO Nottebäcks ansökan 
med 50% av sökt belopp.  

Konsekvenser 
Ryms inom budget för pensionärsföreningar.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bodil Fager Bergqvist (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsavdelningens 
förslag till beslut.     

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 från PRO Nottebäck, 2021-06-03 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03 
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Beslutet skickas till 
PRO Nottebäck 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Ekonomiavdelningen – Camilla Gustafsson   
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§ 48 Dnr 2021-000012  

Kultur- och fritidschefen informerar 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 
Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att tacka för 
informationen.           

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

• Övergripande om det ekonomiska läget.  

• Restauration av muralmålning i Klavreström.  

• Information om bibliotekets öppettider, in- och utlåningskiosker 
samt årets litteraturstöd. 

• Uppvidinge kommun finns numera på naturkartan.se.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (S) yrkar på att tacka för informationen.   

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