
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Magda Gyllenfjell,  
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-02-20 
 

  

 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 27 februari 2018 klockan 

13:00 i Ideboås, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning  

Dnr 2018-000005  

 

2.  Information om översyn av kulturstrategin 

Dnr 2016-000049  

./. 

3.  Redovisning Scenkonst 2017 

Dnr 2018-000047  

./. 

4.  Handlingsplan för kultur och 

fritidsverksamheten 2018 

Dnr 2018-000048  

./. 

5.  Bidragsnivåer idrotts- och fritidsanläggningar 

2018  

Dnr 2018-000049  

Distribueras vid senare tillfälle 

6.  Kulturmiljöplan Uppvidinge kommun 

Dnr 2018-000050  

./. 

7.  Revidering av bidragsfördelning gällande 

tillgänglighetsrådet 

Dnr 2018-000051  

Distribueras vid senare tillfälle 

8.  Information om delegeringsbeslut 2018 

Dnr 2018-000026  

./. 

9.  Övrigt 

Dnr 2018-000006  

 

 

 

Camilla Ymer 

ordförande 

Magda Gyllenfjell 

Nämndssekreterare 
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Referens 
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Handlingsplan för kultur och fritidsverksamheten 2018 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslås besluta att 

- Godkänna Kultur- och fritidsavdelningens förslag till handlingsplan 

för 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Handlingsplanen för 2018 uppdateras med tydligare beskrivningar av 

arbetet med kulturplan 2019-2021, arbetet med reviderad kulturmiljöplan 

samt beskrivningar av avdelningens verksamheter och mål för 2018.  

Ekonomiska konsekvenser 

Handlingsplanen följer beslutat budgetutrymme.   

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsverksamheten inom Uppvidinge kommun, handlingsplan 

2018.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen för information 

Kultur- och fritidsavdelningen   

 

 

Kultur- och fritidschef 

Per Gjörloff 

 



 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen · Kultur och fritid 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-47031 och 470 33 Fax: 0474-47001  

kultuochfritid@uppvidinge.se www.uppvidinge.se/   

 

 

    
  
  
  
  

 

  

Kultur- och fritidsverksamheten inom Uppvidinge 
kommun, handlingsplan 2018. 

 

 

 
 

 

 

http://www.uppvidinge.se/
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Bakgrund 

 

Handlingsplanen följer budgetanslagen för kultur- och 

fritidsverksamheten i Uppvidinge kommun och gäller för 2018 års 

verksamhet. 

 

Kultur : styrdokument 

 

 

 

Kulturplan för Uppvidinge kommun  

(Beslutad 2009-12-15) 

Ska revideras under 2018. Politisk styrgrupp kommer att bildas och 

har som stöd en tjänstemannaorganisation. I planen kommer 

kommunens tillväxtmål att inkorporeras. Remitteras till 

partigrupperna och beslutas i KFU/KS och KF. 

 

Övergripande mål för kulturverksamheten 

 Utbud av kulturverksamhet 

 Tillgänglig för alla 

 Kulturverksamheten ska omfatta både deltagarkultur och 

åskådarkultur: 

 Betrakta – ta del av. 

 Delta – interaktivt och skapa. 

 Lärande – folkbildning, studerande, föredrag och aktiviteter 
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Målgrupper – vilka vill vi nå? 

Kultur 

 Barn och ungdomar 

 Personer med funktionsnedsättning 

 Kommuninvånare 
 

 

Bibliotek : biblioteksplan  

 Barn och ungdom 

 Språkträning för nyfödda i samverkan med barnhälsovården  

 Kommuninvånare i Uppvidinge kommun 

 Människor med funktionsnedsättning 

 Digital delaktighet 
 

 

 
 

 

Kulturmiljö :  kulturmiljöplan 

Planerad revidering under andra halvåret av 2018.  

 

 Fastighetsägare 

 Kommuninvånare 

 Besökare 
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Handlingsplan för kultur  

Verksamhetens omfattning 

Stöd: 

 Medverka till bildande av mötesplatser – stödja 

samlingslokaler. 

 Stödja aktörer såsom föreningar, studieorganisationer, 

fritidsgårdar  

 Medverka till bildande av föreningsråd 

 Offentlig utsmyckning enligt 1%-målet. 
 

Verksamhet i egen regi: 

 Scenkonst för barn och unga 

 Bibliotekens programverksamhet 

 Biblioteksverksamhet för allmänhet och skola/barnomsorg 

 Stipendium och pris 

 Konserter, utställningar, föredrag och teater för alla. 
 

 
 

Verksamhetens genomförande: 

 

 Genom dialogmöten med föreningar och studieorganisationer 

får kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott ta del av 

synpunkter, önskemål och förslag för att utveckla samarbete 

och samverkan i kulturfrågorna och utveckla stödet till 

verksamheten.. 

 

 Genom samverkan med skola och barnomsorg ges alla barn 

och unga i åldern 4-16 år tillgång till kulturupplevelser. 
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 Kultur- och fritidsavdelningen anordnar 

scenkonstföreställning för allmänhetens barn i åldern 4-5 år, 2 

ggr/år. 

 

 

 

 Skapa ökad tillgänglighet genom satsningar på 

evenemangskalender, webbaserad kommunikation och 

sociala medier samt den gemensamma satsningen med 

socialförvaltningen, ”Kompiskortet” 

 

 Kommunens offentliga utsmyckningar dokumenteras i digital 

publikation riktad till allmänheten.  

 

 Föreningars möjlighet att söka finansiering från EU-fonder 

och staten möjliggörs genom stöd till medfinansiering.  

 

 Kommunen stödjer Sydostleader för att medverka till kultur- 

och landsbygdsutveckling 

 

 Inleda samarbete med Smålandsoperan 
 

Uppföljningsbara mål 

 

 Alla barn ska erbjudas två scenkonstföreställningar/år från 4 

år till och med åk 9 (Barnkulturgruppen) 

 

 Antal kulturprogram i föreningsregi och i egen regi ska vara 

minst i samma nivå som tidigare.  

 

 Bibliotekens utlåning av medier och antal aktiva låntagare ska 

motsvara riksgenomsnittet. 
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Handlingsplan för fritid 

Mål för fritidsverksamheten 

Normer för bidrag till ideella organisationers barn- och 

ungdomsverksamhet är antagna i kommunfullmäktige 2010-12-21. 
 

 

Kommunens politik för fritidsverksamheten ska syfta till att skapa 

goda möjligheter till fysisk aktivitet för att stärka folkhälsan, 

gemenskap och social samhörighet. Det ska finnas möjlighet till 

delaktighet, inflytande och samverkan för både aktiva, ledare och 

föreningar. 

 

 Alla barn och ungdomar som vill ska ha möjlighet till en aktiv 

och variationsrik fritid utifrån sina egna förutsättningar. 

 Jämställdhet mellan flickor och pojkar 

 Skapa mötesplatser för idrott, fritidsaktiviteter och friluftsliv 

för alla kommuninvånare. 

 Skapa möjlighet till jämställd spontanidrott i alla 

kommundelar 
 

LUPP-rapporten visar att ungdomar i Uppvidinge kommun vill 

att kommunen satsar på verksamhet som utvecklar idrott för 

flickor och mötesplatser där alla kan mötas oavsett vilka intressen 

man har eller vilka orter man kommer från. Detta kräver bättre 

kommunikationer inom kommunen men också till närmaste stad. 

Rapporten finns på kommunens webbplats.  
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Målgrupper – vilka vill vi nå? 

Idrott 

 Barn- och ungdomar 5-20 år 

 Flickor 

 Invånare med funktionsnedsättning 

 

Folkhälsa 

 Barn och ungas uppväxtvillkor 

 Livslång träning för alla kommuninvånare 

 

 

 

  

 

Fritid 

 Fritidsverksamhet - ungdomar i samverkan med föreningar 

 

Naturvård 

 Kommuninvånare 

 Turister/besökare 
 

Verksamhetens omfattning 

 

Stöd: 

 Föreningars barn- och ungdomsverksamhet stöds genom 

bidrag till aktiviteter, lokaler, anläggningar och 

ledarutbildning. 

 Ökat stöd och uppmärksamhet för flickors fritidsaktiviteter 
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Verksamhet i egen regi: 

 Lokaler för idrottsändamål 

 Anläggningar för friluftsliv 

 Mötesplatser 

 Stipendium och pris 
 

Verksamhetens genomförande: 

 

 Föreningars kostnadskrävande verksamhet beviljas ett 

förstärkt LOK-stöd vilket ökar tillgängligheten till ridsport 

och för människor med funktionsnedsättning. 20 

kr/deltagare/aktivitet 

 

 Föreningslivet bidrar till ökad folkhälsa hos 

kommuninvånarna. Varje förening ska anta en drog- och 

mobbningspolicy och kunna uppvisa ett systematiskt arbete 

med frågorna i föreningen.  

 

 Stärka och stödja ideella ledare genom ledarutbildningsbidrag  

 

 Utökat samverkansavtal med SISU för kompetensutveckling 

av ideella ledare inom föreningslivet och samordna insatser 

för föreningarnas verksamhetsutveckling. 
 

 Öka jämställdheten i föreningarnas bidragsberättigade 

aktiviteter genom särskild åtgärdsplan. 

 

 
 

 Bilda föreningsråd i kommunen. 
 

 För att bibehålla god standard i anläggningar och lokaler 

beviljas investeringsbidrag utöver ordinarie driftsbidrag. 
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 Fritidsverksamhet öppna för alla utan medlemstvång, för 

ungdomar från åk 7. 

 

 Erbjuda lokaler, idrottsanläggningar och fritidsanläggningar 

till invånarnas förfogande. 

 

 Kommunen stödjer Sydostleader för att medverka till 

föreningars verksamhetsutveckling samt 

landsbygdsutveckling. 

 

 Medverka till att Fritidsbanken införs i Uppvidinge kommun. 

 
 

Uppföljningsbara mål 

 

 Andel rapporterade aktiviteter ska vara fördelade minst 40 % 

flickor och 60 % pojkar.  

 

 Alla föreningar ska ha antagen drog- och mobbningspolicy, 

samt redovisa insatser för ökad jämställdhet. 

 

 Fritidsverksamhet i varje kommundel. 

 

 Ökad tillgänglighet 
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Avdelning för kultur och fritid 

 

Kultur- och fritidsverksamhetens kärnvärden i våra kontakter med 

invånarna är: 

 

 Demokrati, delaktighet och inflytande. 

 Möjliggörande och uppmuntrande 

 Trivsel, samhörighet och social gemenskap.   

 Folkhälsa.   

 Mångfald och tillgänglighet 
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Gemensam värdegrund för Uppvidinge kommuns interna arbete är 

antagen i fullmäktige 2013-02-26: 

 

Allt vi gör ska genomsyras av tolerans, kreativitet och mod. 

Tolerans 

Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett 

idéer och synsätt. 

Kreativitet 

Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsrikedom, nyfikenhet, 

lärande, öppenhet och skapande. 

Mod 

Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar. Vi visar 

handlingskraft och engagemang.  
 

=================================================================== 

 

 

Camilla Ymer  Per Gjörloff 

Ordförande   Kultur- och fritidschef 

 

 

 

Sophie Palm 

Kultur- och fritidskonsulent  
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Kulturmiljöplan Uppvidinge kommun 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

- Att kultur- och fritidschefen ges i uppdrag att till kommunstyrelsen 

inkomma med en plan och organisation för revidering av 

kulturmiljöplanen 

  

Sammanfattning av ärendet 

Efter genomlysning av kulturmiljöansvaret på kultur- och fritidschefen har 

det visat sig att frågan om kulturmiljöer finns på fler ställen i organisationen 

och att det inte funnits ett samlat grepp kring ärenden som på ett eller annat 

sätt berör kulturmiljöfrågor. Av den anledningen bildades en 

tjänstemannagrupp bestående av planarkitekten, planeraren ledda av 

kultur- och fritidschefen. Förhoppningen är att kommunen nu får en mer 

samlad bedömning av ärenden som berör både kulturmiljölagen (KML) och 

plan- och bygglagen (PBL). Arbetssättet ligger också i linje med den önskan 

om samverkan som kommunchefen gett till känna. I detta nya arbetssätt har 

det också uppkommit behov av att revidera vår nuvarande kulturmiljöplan. 

Arbetet med revideringen bör ledas av en politisk styrgrupp bestående av 

politiker från både majoritet och opposition.  

  

Ekonomiska konsekvenser 

Beräknas kunna ske inom beslutad budgetram   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsavdelningen   

 

 

Kultur- och fritidschef 

Per Gjörloff 
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Förteckning över delegationsbeslut 

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Carina Lindau, ekonomiassistent tekniska avdelningen 

 

Vad? När? Delegation? 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17001 

2017-01-02 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17002 

2017-01-05 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17003 

2017-01-05 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17004 

2017-01-11 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17005 

2017-02-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17006 

2017-02-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17007 

2017-02-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17008 

2017-02-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17009 

2017-02-16 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17010 

2017-02-27 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17011 

2017-03-23 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17012 

2017-03-24 3.4 

2018-01-15 
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Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17013 

2017-03-29 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17014 

2017-03-30 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17015 

2017-04-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17016 

2017-05-11 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17017 

2017-05-12 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17018 

2017-05-16 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17019 

2017-05-23 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17020 

2017-05-23 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17021 

2017-05-24 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17022 

2017-05-24 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17023 

2017-05-24 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17024 

2017-05-24 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17025 

2017-06-07 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17026 

2017-06-07 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17027 

2017-06-07 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17028 

2017-06-08 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

2017-06-08 3.4 
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17029 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17030 

2017-06-08 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17031 

2017-06-19 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17032 

2017-06-20 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17033 

2017-06-21 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17034 

2017-06-21 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17035 

2017-06-21 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17036 

2017-06-30 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17037 

2017-07-03 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17038 

2017-07-07 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17039 

2017-08-16 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17040 

2017-08-22 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17041 

2017-08-16 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17042 

2017-08-30 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17043 

2017-09-04 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17044 

2017-09-04 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17045 

2017-09-06 3.4 
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Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17046 

2017-09-27 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17047 

2017-10-02 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17048 

2017-10-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17049 

2017-10-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17050 

2017-11-11 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17051 

2017-11-13 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17052 

2017-11-27 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17053 

2017-12-14 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17054 

2017-12-27 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

17055 

2018-01-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

17057 

2018-01-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

18002 

2018-01-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

18003 

2018-01-18 3.4 

 

Sophie Palm, Kultur- och fritidskonsulent 

 

Vad? När? Delegation? 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Alstermo IF 

 

Beslut om anläggningsbidrag för BKU 

i Åseda 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

4.5 

 

 

4.5 
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Beslut om anläggningsbidrag för 

Equmenia i Alstermo 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Klavreströms Tennisklubb 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Sävsjöströms IF 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Sävsjöströms ungdomsskytte 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Uppvidinge motorklubb 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Älghults idrottsförening 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Älghults skyttegille 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Uppvidinge golfklubb 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2018-01-22 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

 

 

Beslut om lokalbidrag för  

Centrumförsamlingen i Lenhovda 

 

Beslut om lokalbidrag för BKU Åseda 

 

Beslut om lokalbidrag för Equmenia i 

Alstermo 

 

Beslut om lokalbidrag för Kexholms 

SK 

 

Beslut om lokalbidrag för 

Klavreströms tennisklubb 

 

Beslut om lokalbidrag för Lenhovda 

Pistolskytteklubb 

 

Beslut om lokalbidrag för Marhults 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 
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SOFK 

 

Beslut om lokalbidrag för Equmenia i 

Nottebäck/Klavreström 

 

Beslut om lokalbidrag för 

Sävsjöströms IF 

 

Beslut om lokalbidrag för Åseda 

kroppskultur 

 

Beslut om lokalbidrag för Älghults 

idrottsförening 

 

Beslut om lokalbidrag för Älghults 

Skyttegille 

 

Beslut om lokalbidrag för Uppvidinge 

golfklubb 

 

Beslut om utbetalning av bidrag till 

Film i Glasriket 2016 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-12-27 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.7 

 

   

 


