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Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 05 februari 2019 klockan 

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

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 2019-000001  

./. 

2.  Information om Kultur- och 

fritidsavdelningen 

Dnr 2019-000036  

Kultur- och fritidschef informerar på 

sammanträdet. 

3.  Redovisning av scenkonst 2018 

Dnr 2019-000005  

./. Kultur- och fritidskonsulent 

informerar på sammanträdet. 

4.  Delrapport fritidsgårdsutredning 

Dnr 2019-000002  

Kultur- och fritidskonsulent 

informerar på sammanträdet. 

5.  Lovaktiviteter 2018 

Dnr 2018-000093  

./. 

6.  Kultur- och fritidschefen informerar 

Dnr 2019-000037  

Kultur- och fritidschef informerar på 

sammanträdet. 

7.  Turismstrategi 

Dnr 2019-000026  

./. 

8.  Översyn av kulturstrategin 

Dnr 2016-000049  

./. 

9.  Revidering av Normer för bidrag till ideella 

föreningars lokala verksamhet inom 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2019-000003  

./. 

10.  Investeringsbidrag samlingslokaler 2019 

Dnr 2018-000351  

./. 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-01-29 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Anteckningar 

11.  Anordningsbidrag 2019   

Dnr 2018-000356  

./. 

12.  Meddelande till kultur- och 

föreningsutskottet 

Dnr 2018-000436  

./. 

 

Margaretha Schlee 

Ordförande 

Alexander Arbman 

Nämndsekreterare 

 



 

               

 

 

 
 

 

Redovisning av scenkonst i skolan för 2018 

 
Program Arrangör Kostnad 

Gage  

Antal 

föres. 

Antal 

barn 

Publik 

Våren 2018      

Rockpojken 2.0 Gotlands teater 17 000 2 324 Åk 7-9 

Matta Matta Regionteatern, Dansstudion 31 600 4 225 Åk 3-4 

Från Himmelens topp 

till havets botten 

Ölands dramatiska teater 27 500 5 201 4-5 

åringar 

Sagobagaren Smålandsoperan 20 000 2 113 F-klass 

Klaes Klättermus Kulturskolan  2  Åk 1-3 

Summa våren  96 100    

Bussar  (ca15 000)    

Lokalkostnader  4 600    

Hösten 2018      

Nallefabriken , Allt på scen 30 000 6 250 4-5 

åringar 

Adjö Herr Muffin Teater Allena 39 000 7 335 F-klass-

åk2 

Stjärnlösa nätter Boulevardteatern 0 1 55 Åk 9  

      

Bussar   (ca 8 000)    

Lokalkostnader  2 250    

Övriga kostnader, mat 

mm 

 3 000    

      

      

Total summa:  194 950    
 

Budget 2018 

Kultur- och fritid   160 000    

Kulturskolan     84 000      

Summa   244 000 

 

Kommentar: Regionteaterns föreställning Bortbytingen som skulle visats för åk 3 och 4 

ställdes hastigt in och visas istället vt 2019 för barn i åk 1-4. 

 

Subventioner för logi och reseersättning Region Kronoberg via Regionteatern: 

Summa kronor:        9 599 

 

KULT-gruppen består av: 

Sophie Palm, Kultur och fritid, Scenkonstsamordnare 

, kulturombud   Åsedaområdet 

 



 

, kulturombud  Åsedaområdet 

, kulturombud  Åsedaområdet 

, kulturombud  Alstermo/Älghultsområdet 

, kulturombud   Alstermo/Älghultsområdet 

, kulturombud  Alstermo/Älghultsområdet 

, kulturombud   Nottebäcksområdet 

, kulturombud   Lenhovdaområdet 

Juvelens förskola    Lenhovdaområdet 

  

 Kulturskolan Bokning av bussar 

 

, Scenkonstsamordnare, offentlig barnteater 

  

 

Åseda 2018-12-31 

 

 

 

 

Sophie Palm, Kultur- och fritidskonsulent  
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Lovaktiviteter 2018  

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2018 har Uppvidinge kommun beviljat bidrag av Socialstyrelsen för 

att bedriva lovaktiviteter på Sommarlov, samt på övriga lov. Dessa 

aktiviteter ska vara gratis och rikta sig till alla barn och unga i skolålder 

samt främja utsatta grupper och öka jämställdheten i samhället.  

Under 2018 beviljades Uppvidinge kommun 357 298:- att bedriva 

verksamhet under sportlov, påsklov, höstlov och jullov samt 285 695:- att 

bedriva verksamhet under sommarlovet. 

En drivkraft i kommunen har varit föreningslivet som har ställt upp och 

skapad en bredd i den verksamhet som har erbjudits. 

Exempel på verksamhet som har erbjudits skolbarnen på sommarlovet har 

varit fotbollsskolor i Lenhovda, Alstermo och Norrhult. Simskola i Älghult, 

Pop-up fritidsgård i Åseda, bumperballs mm vid Björkåkrabadet, 

teaterunderhållning på biblioteken, familjeunderhållning i Åseda, 

Lenhovda och Alstermo. Värt att nämnas är även det fantastiska 

Legoeventet Bremlerbrick där 2 professionella legobyggare reste runt i 

kommunen och engagerade totalt runt 150-200 barn i legobygge i alla de 

former. Av de 285 695 beviljade kronorna lyckades vi med hjälp av ett 

fantastiskt engagemang hos föreningslivet förbuka 283 000 kronor. 

På övriga lov har vi haft blandad verksamhet. Det har varit innebandy, 

volleyboll, spökboll med mera i sporthallarna. Biovisningar av populära 

filmer och disco. Vårt största evenemang i samarbete med Lessebo kommun 

och med kommunens drivna föreningar var Uppvidinge Lessebo 

Sportscamp. Ett 5 dagar långt camp där barn från Uppvidinge och Lessebo 

kommuner reste med av kommunen chartrade bussar över 

kommungränserna och provade på en mängd olika aktiviteter i form av 

Scouter, dragkamp, volleyboll, fotboll, ishockey, parkour och mycket mer.   

Av lovaktivitetsersättningen och har vi förbrukat ungefär 178 000 av de 

beviljade 357 298 kronorna.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-28  

Beslutet skickas till 

Kultur och fritidsavdelningen   

 

 

Kultur- och fritidskonsulent 

Sophie Palm 
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Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

- Att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att ta fram en strategi för 

turism- och besöksnäring i Uppvidinge kommun. 

- Att kultur- och fritidschefen redovisar förslaget till strategi senast 

per utskottssammanträdet den 18 juni 2019. 

- Att kultur- och föreningsutskottet efter beredning lämnar ärendet till 

kommunstyrelsen att fastställa strategin.   

Sammanfattning av ärendet 

På förslag av kommunchefen har kultur- och fritidsavdelningen accepterat 

att ta emot ansvaret för turism samt receptionstjänster. I syfte att dels för 

arbetet inom avdelningen ska ske så tidseffektivt som möjligt och dels för 

att kunna göra adekvata prioriteringar i budget behöver vi upprätta en 

strategi som pekar ut riktningen för turism och besöksnäring.  

Uppvidinge som besöksmål har redan idag stor potential för många typer 

av besökare; från ren naturturism såsom vandringsleder och fågelskådning 

till upplevelseturism i form av Little Rock Lake Zipline till kulturturism. 

Det finns ett behov att paketera dessa upplevelser i en strategi så 

kommunen kan säkra att den budget som allokeras för ändamålet gör mest 

nytta för pengarna. Strategin behöver innehålla dels en vision för 

Uppvidinge som besöksmål och dels en handlingsplan om hur vi når upp 

till visionen som tar hänsyn till de många olika typer av besökare 

kommunen har.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom ram   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Kommunledningsförvaltningen   

 

 

Kultur- och fritidschef 

Per Gjörloff 
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Översyn av kulturstrategin 

Kultur – och fritidsavdelningens förslag till beslut 

- Att kultur- och föreningsutskottet utser en politisk styrgrupp från 

både majoritet och opposition att arbeta tillsammans med den 

tidigare beslutade tjänstemannagruppen. 

- Att tjänstemannaorganisationen lämnar delrapport vid varje 

utskottssammanträde som informationsärende. 

- Att förslag till ny kulturstrategi presenteras på 

utskottssammanträdet per den 18 juni. 

- Att kultur- och föreningsutskottet efter beredning lämnar ärendet 

vidare till kommunstyrelsen för fastställande.   

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.   

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom rambudget   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutsprotokoll 2018-02-27 § 2 

  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen   

 

 

Kultur- och fritidschef 

Per Gjörloff 

 



 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 2 Dnr 2016-000049  

Information om översyn av kulturstrategin 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Notera informationen.                   

Sammanfattning av ärendet 

 Kultur- och fritidskonsulent Sophie Palm redogör för utskottet om hur 

arbetet med startegin fortlöper. Arbetsgruppen som driver arbetet består av 

Sophie Palm, Ann-charlotte Thor från biblioteket och Mona B Klöfer från 

Kulturskolan samt Per Gjörloff. Syftet med kulturstartergin är att ta fram 

vilken typ av aktiviteter och kulturverksamheter som ska prioriteras/vara 

självfinansierade.                  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om utskottet kan besluta notera informationen och finner 

utskottet eniga.                 

Beslutsunderlag 

-      

Beslutet skickas till 

Akten 
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Revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars 
lokala verksamhet inom Uppvidinge kommun 

Samhällserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige godkänna förslag till revidering av Normer för bidrag 

till ideella föreningars verksamhet inom Uppvidinge kommun.   

Sammanfattning av ärendet 

Datum för insändande av kommunens ideella föreningars handlingar och 

bidragsansökningar finns idag angivna i normerna för bidrag.  

Ett av bidragen, anordningsbidrag, söks av föreningar 31 oktober och beslut 

om bidrag tas av kultur- och föreningsutskottet i november. 

Handläggningstiden är väldigt kort från ansökningsstopp till beslut och det 

förekommer risk att föreningar ej hinner sända in kompletterande uppgifter 

vilket kan göra att beredning av bidrag blir bristfällig. 

För att säkra processen kring anordningsbidraget föreslår 

Samhällsserviceförvaltningen  

 att ansökan till anordningsbidrag från och med 2019 benämns 

Investeringsbidrag till fritidsföreningar 

 att ansökningstiden för investeringsbidrag till fritidsföreningar  

tidigareläggs för att hinna beredas i kommunen samt samberedas 

med Smålands idrottsförbund.  

 att ansökningstid för Aktivitetsstöd föreslås flyttas fram för att 

förenkla för föreningslivet, och följa SISU idrottsutbildarnas datum 

för insändande av ansökan.  

 att samtliga datum för bidragsansökningar som idag finns angivna i 

Normer för bidrag till ideella föreningars verksamhet inom 

Uppvidinge kommun tas bort ur normerna och istället anges i en av 

Kultur- och fritidsavdelningen framtagen särskild bilaga.  Denna 

bilaga skall sändas ut till samtliga föreningar före den 31 mars 2019 

och vara giltig från och med 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser   
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Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars 

verksamhet inom Uppvidinge kommun 

Tjänsteskrivelse, 2019-01-21 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 

   

 

 

Förvaltningschef   Avdelningschef 

Patrik Ivarsson   Per Gjörloff 
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Samhällsserviceförvaltningen · Kultur- och fritidsavdelningen 
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2019-01-28 
Upprustning av biograf, Fröseke Folkets Hus 
 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår kultur- och föreningsutskottet att 

besluta: 

- Att godkänna att ärendet hanteras i förtid.  

- Att bevilja medfinansiering om 70,000kr enligt ansökan 

Sammanfattning av ärendet 

Fröseke Byggnadsförening ansöker om medfinansiering om 70,000kr enligt 

bilagd ansökan för en total projektkostnad på strax under 500,000kr. Syftet 

med investeringen är att göra en volymökning av verksamheten med ca 30%, 

vilket då medför att föreningen måste ha en egen anläggning istället för den 

ambulerande som delas mellan olika folkets hus-biografer inom Glasriket. I 

sin ansökan pekar föreningen på att detta gynnar de av kommunen 

prioriterade målgrupperna. I sin ansökan visar de också på hur de kan utöka 

sin mötes- och konferensverksamhet för externa aktörer, vilket vi bedömer 

vara av stort värde för Fröseke i stort.  

Vår bedömning är att föreningen har gjort ett grundligt arbete med att söka 

och beviljas extern finansiering. Detta bör premieras. Det tillhör dock att de 

offerter som ligger till grund för projektets kalkyl nu löper ut och därför 

föreslår vi utskottet att besluta i ärendet redan nu.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom rambudget för investeringsstöd till samlingslokaler.  
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Beslutet skickas till 

Fröseke Byggnadsförening 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

Per Gjörloff     Patrik Ivarsson 

avdelningschef    Förvaltningschef 
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Anordningsbidrag 2019   

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Fördela kvarvarande 50 000 kronor ur 2019 års anslag för Anordningsbidrag 

till Åseda ryttarklubb.     

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun fördelar investeringsbidrag till föreningar inom idrott 

och fritid för nya investeringar samt större reparationer enligt antagna 

normer. Bidraget avser föreningsägda eller kommunägda lokaler och 

anläggningar samt hyrda anläggningar med en hyrestid på >10år. 

Anslaget är ett tvåårigt bidrag och beviljas ansökningar som ska vara 

avslutade senast 2020-12-31. 

Vid Kultur- och föreningsutskottets möte 2018-11-27 togs beslut om 61 500 

kronor ur 2018 års budget samt 650 000 av 2019 års anslag på 700 000 

kronor. Kvar att besluta finns 50 000 kronor som föreslås fördelas till Åseda 

ryttarklubbs önskade satsning på nödbelysning i ridhuset, stängsling av 

sommarhage samt färg till stall och ridhus.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för Investeringsbidrag fritidsföreningar 2019.    

Beslutsunderlag 

Ansökan anordningsbidrag Åseda Ryttarklubb 

Förslag till fördelning anordningsbidrag 2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-01-23 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Åseda ryttarklubb 

   

 

 

Förvaltningschef   Avdelningschef 

Patrik Ivarsson   Per Gjörloff 

 




