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§ 13 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner dagordningen.                                          
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§ 14 Dnr 2019-000164  

Bidrag samlingslokaler landsbygd 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att: 

1. Fördela 2018 års anslag för driftsbidrag till samlingslokaler landsbygd 

enligt tabellen nedan. 

2. Uppdra åt kultur- och fritidsavdelningen att göra en bidragsöversyn där 

man ser över möjligheten att upprätta ett nytt bidrag till föreningar med 

kulturbärande verksamhet.         

Sammanfattning av ärendet 

Samlingslokaler på landsbygden uppmanas inkomma årligen med 

ansökningar av bidrag för samlingslokaler. 

Förslag till fördelning har beretts utifrån inkomna handlingar beträffande 

ekonomi och verksamhetsplan.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår avslå Lenhovda sockens 

hembygdsförning ansökan om bidrag då de ej räknas till samlingslokaler 

som har uthyrningsverksamhet. 

Till år 2020 föreslår Samhällsserviceförvaltningen en bidragsöversyn där 

man ser över möjligheten att upprätta ett nytt bidrag för föreningar med 

kulturbärande verksamhet. 

 Sökt belopp: Förslag till beslut 

Kultur- & bygdeföreningen Ösjöbol 20 000 20 000 

Nylunds byggnadsförening 6 000 6 000 

Herråkra byggnadsförening 10 000 10 000 

Mösjöhults nya bygdegårdsförening 25 000 6 000 

Bockaskruvs byggnadsförening 10 000 6 000 

Lenhovda Sockens hembygdsförening 40 000 0 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för samlingslokaler 2019           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Ansökan om bidrag Lenhovda Sockens hembygdsförening 

Ansökan om bidrag Kultur- och bygdeföreningen Ösjöbol 

Ansökan om bidrag Herråkra byggnadsförening 

Ansökan om bidrag Bockaskruvs Byggnadsförening 

Ansökan om bidrag Nylunds Byggnadsförening 

Ansökan om bidrag Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening   

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur och fritidsavdelningen 
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§ 15 Dnr 2019-000133  

Bidrag samlingslokaler mindre tätort 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att fördela bidrag enligt förslag till 

beslut nedan.           

Sammanfattning av ärendet 

Föreningar inkommer årligen med underlag till ansökan samt ansökan av 

bidrag till drift av samlingslokaler. 

 Sökt belopp: Förslag till beslut: 

Sävsjöströms byggnadsförening 30 000 25 000 

Fröseke byggnadsförening 49 000 49 000 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för driftsbidrag till samhällslokaler 2019         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Ansökan om bidrag Fröseke byggnadsförening 

Ansökan om bidrag Sävjöströms byggnadsförening   

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 16 Dnr 2019-000130  

Årsunderlag för bidrag Folkets hus 2019  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att godkänna föreslagen fördelning 

av bidrag till Folkets hus 2019.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bodil Fager Bergqvist (S) i handläggningen i 

detta ärende.       

Sammanfattning av ärendet 

Folkets hus och övriga samlingslokaler uppmanas inkomma årligen med 

ansökningar av bidrag och årsmötesunderlag gällande föregående år. 

Förslag till fördelning för de större Folkets husen och föreningslokalen 

Borgen har beretts utifrån inkomna handlingar beträffande ekonomi och 

verksamhetsplan. 

 Bidrag 2018 Förslag till beslut 2019: 

Åseda Folkets hus 109 000 110 000 

Norrhults Folkets hus och park 86 000 87 000 

Alstermo Folkets hus 99 000 100 000 

Borgen i Lenhovda 70 000 71 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom rambudget för Samlingslokaler 2019          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.          
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Årsunderlag Borgen i Lenhovda 

Årsunderlag Norrhults Folkets hus och park 

Årsunderlag Folkets hus Åseda 

Årsunderlag Folkets hus Alstermo    

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 17 Dnr 2019-000175  

Årsunderlag för bidrag Folkets park 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att fördela bidrag enligt förslag till 

beslut nedan.             

Sammanfattning av ärendet 

Föreningar inkommer årligen med underlag till ansökan samt ansökan av 

bidrag till drift av samlingslokaler. 

 Bidrag 2018: Förslag till beslut: 

Åseda Folkets park 40 000 41 000 

Hasselbacken, Alstermo 30 000 31 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för driftsbidrag till samlingslokaler 2019           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30 

Ansökan om bidrag Folkets park Alstermo 

Ansökan om bidrag Folkets park Åseda    

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 18 Dnr 2018-000351  

Investeringsbidrag samlingslokaler 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att fördela 2019 års anslag för 

investeringar och tillgänglighet enligt förslag till beslut nedan.    

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bodil Fager Bergqvist (S) i handläggningen i 

detta ärende.          

Sammanfattning av ärendet 

Vid behandling av inkomna ansökningar har hänsyn i förslag till beslut 

tagits till föreningens egen insats samt eventuella övriga finansiärer. 

Kommunens insats beräknas här till maximalt 70% av det totala beloppet. 

 Sökt 

belopp 

Förslag 

till beslut 

Kommentar 

Fröseke 

Byggnadsför

ening 

70 000 70 000 Beviljat och utbetalat 

Älghults 

skyttegille, 

Verdandipar

ken 

25 000 17 500 Fiberanslutning, besluta bevilja 70% av 

ansökt belopp 

Norrhults 

Folkets hus 

och park 

 

158 000 

 

50 000 

 

Söker 50% av investeringskostnad för byte 

filmduk, ipad till ljus, göra om hemsida och 

bokningssystem, uppdatera digital 

utrustning efter nya krav, byte scenljus och 2 

nya spisar 

Sävsjöströms 

byggnadsför

ening 

28 250 17 500 Diskmaskin 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom rambudget för investeringsbidrag och tillgänglighetsbidrag till 

samlingslokaler        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30 

Ansökan om investeringsbidrag Älghults skyttegille 

Ansökan om investeringsbidrag Norrhults Folkets hus och park 

Ansökan om investeringsbidrag Sävsjöströms byggnadsförening   

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 19 Dnr 2019-000127  

Ansökan om bidrag till kulturförening 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att fördela 2018 års anslag för 

kulturföreningar enligt förslag till beslut nedan.              

Sammanfattning av ärendet 

Hänsyn har tagits till respektive förenings ekonomiska ställning samt 

verksamhetsplan. Stöd lämnas både till utövande och arrangerande 

föreningar inom musik, dans och allmänkultur/scenkonst.  

 Sökt belopp Förslag till beslut 

Norrhults musikkår/Big band 28 000 24 000 

Uppvidinge folkdansgille 12 000 10 000 

Älghult Uppvidinge musikkår 121 270 87 000 

Uppvidinge riksteaterförening 120 000 106 000 

Uppvidinge drill och dans 205 000 52 000 

Uppstråket 27 500 21 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för kulturföreningar        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-26 

Ansökan om bidrag Norrhults musikkår/Big band 

Ansökan om bidrag Uppvidinge folkdansgille 
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Ansökan om bidrag Älghult Uppvidinge musikkår 

Ansökan om bidrag Uppvidinge riksteaterförening 

Ansökan om bidrag Uppvidinge drill och dans 

Ansökan om bidrag Uppstråket   

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar  

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 20 Dnr 2018-000356  

Anordningsbidrag 2019   

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner Lenhovda volleybollklubbs 

hemställan om ändrat användningsområde av beslutat anordningsbidrag 

för 2019 och 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Lenhovda volleybollklubb har sökt 86 500 kronor och beviljats 60 550 

kronor för att bygga om beachvollyplanen vid sjön i Lenhovda.  

Föreningen hemställer nu om att ändra användningsområde av bidraget 

och göra en mindre insats, till lägre kostnad men som ger en bra och 

långsiktig upprustning av volleybollplanen.  

Istället för en total ombyggnad föreslår Lenhovda Volleybollklubb att man 

köper in och lägger ut ny rundkorning havssand av hög kvalitet som inte 

packas och blir hård så som den som ligger på planen idag. Inköp av 

beachsand beräknas till 35 000 kronor inklusive moms. 

Klubbens insats blir arbetstiden att lägga ut och fördela sanden vilket 

beräknas till ca 20 personer under en heldag och att Uppvidinge kommun 

står för kostnad för sanden. Denna lösning är mindre kostsam än den man 

fått beviljat bidrag för och skulle spara kommunen ca 30 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för anordningsbidrag 2019 och 2020       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-06 

Ansökan om anordningsbidrag 2019 och 2020 
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Ansökan om ändrat användningsområde för bidrag   

Beslutet skickas till 

Lenhovda volleybollklubb 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 21 Dnr 2019-000121  

Medfinansiering Samordning Swedish Glass Net 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att godkänna ansökan.           

Sammanfattning av ärendet 

Swedish Glass Net är ett närverk som syftar till att bevara och tillgängligöra 

glasets kulturarv mot publik och mot forskarsamhället, både nationellt och 

internationellt. Projektet är tre-årigt och denna ansökan omfattar år två. 

Bidrag för projektet har beviljats under 2018 av glasriketskommunerna, 

samt Kalmar kommun om 50,000kr vardera. Tillväxtverket finansierar också 

projektet. Denna ansökan omfattar 10.000kr för Uppvidinges del.  

Avdelningens bedömning är att detta projekt ligger i linje med vår satsning 

på Glasriket som destination och att vi tidigare deltagit i projektet medför 

att vi vill godkänna även denna ansökan för vår fortsatta medfinansiering. 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslås belasta turismbudgeten med 10,000 kr vilket ryms inom ram.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-08 

Ansökan om stöd Swedish Glass Net 

Rapport till medverkande kommuner Swedish Glass Net    

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Swedish Glass Net 
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Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 22 Dnr 2016-000049  

Översyn av kulturstrategin 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner delrapporteringen.       

Sammanfattning av ärendet 

Vid Kultur- och föreningsutskottets sammanträde den 5 februari år 2019 § 8 

beslutades om en översyn av kulturstrategin. Av beslutet framgår att 

arbetet ska delrapporteras som informationsärende på utskottets 

sammanträde.  

Kultur- och fritidschef Per Gjörloff delrapporterar arbetet med 

kulturstrategin.                    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan godkänna 

delrapporteringen och finner utskottet eniga.               
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§ 23 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 informerar på sammanträdet om 

aktuella händelser på kultur- och fritidsavdelningen.                            

    


