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§ 39 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet lägger till ärendet Medborgarförslag om 

kommunens huvudansvar för föreningslivet, dnr , till 

dagordningen och godkänner den som sådan.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att lägga till ärendet Medborgarförslag om 

kommunens huvudansvar för föreningslivet, dnr , till 

dagordningen och godkänna den som sådan.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

Margareta Schlees (M) yrkande och finner att utskottet beslutat så.                          
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§ 40 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Välja Simon Bring (SD) som justerare.                            

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikaela Gross (V) yrkar på att välja Simon Bring (SD) som justerare.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan välja Simon Bring 

(SD) som justerare och finner att utskottet beslutat så.                         
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§ 41 Dnr 2019-000374  

Förslag om neddragning av föreningsbidragen  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att avvakta beslut i ärendet till efter 

fullmäktiges beslut om budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022.             

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag på budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021- 2022 som utgår från de budgetramar som 

Kommunfullmäktige beslutade om i juli 2019, mål som tilldelats av 

Kommunfullmäktige samt uppdrag och prioriteringar från 

kommunstyrelsens budgetberedning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober år 2019 § 199 att ge kultur- och 

föreningsutskottet i uppdrag att senast i december återkomma med konkret 

förslag om neddragning av föreningsbidragen med en miljon kronor. 

I majoritetens förslag till budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022 som 

överlämnats till fullmäktige finns budgeterade medel för 

föreningsbidragen.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att avvakta beslut i ärendet till efter 

fullmäktiges beslut om budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

Margareta Schlees (M) yrkande och finner att kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15 § 199 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr 2019-000321  

Ansökan film i glasriket 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar att godkänna sökt bidrag för 

genomförandet av Film i Glasriket i Uppvidinge kommun med 15 000 

kronor.            

Sammanfattning av ärendet 

Vecka 44 varje år genomförs filmprojektet Film i Glasriket i bland annat 

Uppvidinge kommun. I år var Sven och Stina Wolter inbjudna som gäster 

till festivalen vid invigningen i Skruv Folkets hus. Projektet Film i Glasriket 

har fått uppmärksamhet i hela Sverige på olika festivaler och 

landsortsverksamheter. Man värnar om ledorden ”Film i hela Sverige” och 

”Hela Sverige ska leva” och vill skapa förutsättningar för samarbete mellan 

såväl biograferna som biografernas lokala intressenter, exempelvis 

kommun, näringsliv, föreningsliv, integration och allmänhet. 

Föreningen Film i Glasriket söker 2019 om bidrag med minst 15 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för verksamhetsbidrag.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.                  

Beslutsunderlag 

Ansökan bidrag Film i Glasrikets filmfestival 2019 

Tjänsteskrivelse 2019-11-18      

Beslutet skickas till 

Film i Glasriket 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 43 Dnr 2019-000311  

Byggnadsvårdspris 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

 tilldelas byggnadsvårdspris 2019.               

Sammanfattning av ärendet 

Urvalskriterier för priset: Samtliga under föregående/pågående år 

genomförda renoveringar kan komma i fråga. Likaså uppmärksammas 

omsorgsfull vård av speciella byggnader i kommunen. 

Bedömningskriterier: Byggnadsantikvariska metoder och 

ursprungliga/tidstypiska material. Renoveringen ska vara estetiskt 

tilltalande och fastighetens ursprungliga utseende och värde bibehålles så 

långt som möjligt. 

Vem som vill är välkommen att inkomma med förslag. Kommunstyrelsens 

kultur- och föreningsutskott beslutar om pristagare. Förslag till beslut om 

pristagare tas fram av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har även rätt att 

nominera egna förslag till pristagare. Priset består av ett diplom och en 

minnesplåt att fästa på fastigheten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budet för priser och stipendier   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att  tilldelas 

byggnadsvårdspriset 2019.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta tilldela 

byggnadsvårdspris till  och finner att kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Inkomna förslag 

Sammanställning av pristagare 1995-2018 
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Tjänsteskrivelse 2019-11-20    

Beslutet skickas till 

Pristagare 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 44 Dnr 2019-000310  

Kulturlandskapspris 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

, Glosäng, tilldelas kulturlandskapspris 2019.                      

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns kulturlandskapspris utdelas som tack för värdefullt 

arbete med att hålla landskapet med hagar, ängar, gärdesgårdar och 

odlingsrösen öppet. Det småskaliga lantbruket har format kulturlandskapet 

i vår kommun och utmärkande är de öppna gläntorna med i många fall 

sällsynt flora. Kommunstyrelsen vill därför stödja och uppmuntra de 

insatser som görs för att bevara kulturlandskapet för kommande 

generationer. 

Priset tilldelas person som äger eller på annat sätt har ansvaret för mark i 

Uppvidinge kommun och som på ett attraktivt sätt genom ängsslåtter, 

lämpling djurhållning, välskötta härnader, medveten omsorg som flora och 

mera bidrar till att bevara det öppna kulturlandskapet. 

Priset är i första hand en hedersbetygelse och utgörs av ett diplom och skylt 

anbringas vid området. 

Priset beslutas av kultur och föreningsutskottet efter förslag från 

hembygdsföreningarna, inkomna nomineringar samt efter samråd med 

kommunens ansvarige för skogliga frågor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för priser och stipendier.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att , Glosäng, 

tilldelas kulturlandskapspris 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta tilldela 

kulturlandskapspriset till , Glosäng och finner 

att kultur- och föreningsutskottet beslutat så.            
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Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Sammanställning pristagare 1988-2017 

Tjänsteskrivelse 2019-11-20       

Beslutet skickas till 

Mottagare av priset 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 45 Dnr 2019-000307  

Kulturstipendium 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

 tilldelas kulturstipendium 2019.                   

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och utveckla en 

förtjänstfull verksamhet inom kulturområdet. Stipendiet delas ut till en 

person boende i, eller med nära anknytning till kommunen och som vill 

ytterligare förkovra sig inom sitt område.  

Stipendiesumman uppgår till ett belopp av 12 000 kronor. 

Allmänheten har möjlighet att förslå kandidater, enskilda kan själva ansöka 

om stipendium, vidare har utskottets ledamöter möjlighet att föreslå 

mottagare till stipendiet. 

Stipendiet delas ut en gång till samma person. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för priser och stipendier.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att  tilldelas kulturstipendium 

2019.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta tilldela 

kulturstipendium 2019 till  och finner att kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Inkomna förslag och ansökningar 

Tjänsteskrivelse 2019-11-20 

Förteckning över stipendiater 1979-2018      
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Beslutet skickas till 

Mottagare av Kulturstipendium 2019 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 46 Dnr 2019-000306  

Kulturpris 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

 tilldelas kulturpris 2019.                 

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns kulturpris är en uppmuntran men även ett tack till 

kulturintresserade som har bedrivit och/eller bedriver en värdefull 

kulturgärning i kommunen. Allmänheten har möjlighet att föreslå 

kandidater, enskilda kan ansöka om priser och utskottets ledamöter har 

möjlighet att föreslå mottagare av priset. 

Kulturpriset består av en hedersgåva, och delas ut en gång till samma 

person. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för priser och stipendier   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att  tilldelas kulturpris 2019.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta tilldela 

kulturpris 2019 till  och finner att kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Inkomkomna nomineringar 

Tjänsteskrivelse 2019-11-20 

Sammanställning pristagare 1988-2018       

Beslutet skickas till 

Mottagare av Kulturpriset 2019 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 47 Dnr 2019-000309  

Fritidsstipendium 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

 och  tilldelas fritidsstipendium 2019.         

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns fritidsstipendium är riktat framförallt till ungdomar 

som vill förkovra sig inom sin idrott, som aktiv, ledare eller funktionär. 

Även i övrigt verksamma ungdomar inom fritidssektorn kan få stipendiet. 

Stipendiesumman uppgår till ett belopp av 10 000 kronor. 

Stipendiet delas endast ut en gång till samma person. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för priser och stipendier   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att  och  

tilldelas fritidsstipendium 2019.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta tilldela 

fritidsstipendium 2019 till  och  och finner 

att kultur- och föreningsutskottet beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Tjänsteskrivelse 2019-11-20 

Sammanställning pristagare 1988-2018               

Beslutet skickas till 

Mottagare av stipendium 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 48 Dnr 2019-000308  

Fritidspris 2019 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

 tilldelas fritidspris 2019.             

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns fritidspris delas ut till föreningar, ledare och aktiva 

inom föreningarna som har gjort en förtjänstfull insats inom fritidssektorn i 

kommunen. 

Allmänheten har möjlighet att föreslå kandidater, enskilda kan ansöka om 

priser och utskottets ledamöter har möjlighet att föreslå mottagare av priset. 

Fritidspriset består av en hedersgåva, och delas endast ut en gång till 

samma person.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för priset och stipendier.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att  tilldelas fritidspris 2019.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta tilldela 

fritidspris 2019 till  och finner att kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Tjänsteskrivelse 2019-11-20 

Sammanställning pristagare 1988-2017           

Beslutet skickas till 

Mottagare av Fritidspriset 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 49 Dnr 2019-000355  

Uppskov med bidrag för renovering av läktare  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beviljar Åseda idrottsförening uppskov med 

renovering av läktare till och med 2020-12-31.           

Sammanfattning av ärendet 

Åseda idrottsförening fick beviljat 50 000 kronor i anordningsbidrag för att 

renovera sin läktare. Bidraget skulle användas under åren 2017-2018. Inför 

2019 ansökte man om och fick beviljat ett års uppskov. Under 2019 har 

föreningen jobbat med att hitta någon som kan utföra arbetet och har haft 

kontakt med Uppjobb som har åtagit sig uppgiften. Detta har dragit ut på 

tiden och arbetet kan utföras först under 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tidigare beviljat bidrag.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.                  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Åseda idrottsförening 

Tjänsteskrivelse 2019-11-19           

Beslutet skickas till 

Åseda idrottsförening 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 50 Dnr 2019-000190  

Investeringsbidrag för fritidsföreningar 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet beslutar fördela 2020 års anslag enligt förslag 

till fördelning. 

Kultur och föreningsutskottet återremitterar ärenden gällande takbyte i 

kommunens båda ishallar, samt staket vid Lenhovda idrottsplats för vidare 

beredning under 2020.     

Jäv 

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

ärendet.     

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun fördelar investeringsbidrag till föreningar inom idrott 

och fritid för nya investeringar men även större reparationer enligt antagna 

normer.  Bidraget avser föreningsägda eller kommunägda lokaler och 

anläggningar samt hyrda anläggningar med hyrestid > 10 år.  

Anslaget beviljas ansökningar som ska vara avslutade senast 2021-12-31.  

Se bilagan investeringsbidrag 2020-2021 sammanställning och förslag för 

fullständig information om totalkostnad för projekt samt anteckningar till 

förslag till beslut. 

Förslag och beslut gäller förutsatt att föreslagen budget för 2020 beslutas i 

kommunfullmäktige.  

Förening Objekt 

Sökt 

belopp 

Förslag till 

beslut 

Åseda Ryttarförening Ljudanläggning, tak till skjul, 

bevattningssystem, 

hinderpark 

140 000  

 

59 500 

Älghults 

idrottsförening 

Spinningcyklar 59 592 0 

Älghults 

idrottsförening 

Robotgräsklippare 30 000 0 

Lenhovda 

idrottsförening 

Tak ishall 900 000  
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 Tak Fotbollens 

omklädningsrum 

89 500 62 650 

 Asfalt mot gräskant 43 000 0 

 Staket runt anläggningen 345 000 0 

 Bergvärme 245 000 0 

 Belysning 100 000 0 

Åseda idrottsförening Tak ishall 1 442 000  

 Markarbete idrottsplats, 

föreslaget belopp är förutsatt 

att kostnaderna gäller 2020-

2021 och ej 2019 

200 000 140 000 

 Publik toalett idrottsplats 90 000 63 000 

 Matchklocka 14 900 0 

 Skyltning gällande rökförbud 10 000 0 

Åseda Tennisklubb Tennisbana, föreslaget belopp 

är förutsatt att kostnaderna 

gäller 2020-2021 och ej 2019. 

200 000 200 000 

Alstermo 

idrottsförening 

Padelbana 150 000 150 000 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom föreslagen budget för 2020. Förslag till beslut är förutsatt att 

budget beslutas i kommunfullmäktige.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar och handlingar 

Förslag till fördelning av bidrag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-19                

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsutskottet  
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§ 51 Dnr 2019-000299  

Motion matkulturpris 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt kultur- och fritidsavdelningen att 

utreda motionen och lämna svar senast i februari år 2020.               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019, § 129: 

Motion om matkulturpris får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november år 2019 § 247 att ge kultur- 

och föreningsutskottet i uppdrag att utreda motionen och återkomma till 

kommunstyrelsen senast februari 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt 

kultur- och fritidsavdelningen att utreda motionen och lämna svar senast i 

februari år 2020.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

Margareta Schlees (M) yrkande och finner att kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Motion matkulturpris 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 247     

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 52 Dnr 2017-000192  

Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att 

utreda motionen och lämna svar senast i februari år 2020.                  

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att se 

över infarterna till kommunen i syfte att öka kommunens attraktivitet. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2017, § 55, och 

beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november år 2019 § 249 att överlämna 

motionen till kultur- och föreningsutskottet, för beredning, och återkomma 

till kommunstyrelsen senast februari år 2020.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt 

samhällsserviceförvaltningen att utreda motionen och lämna svar senast i 

februari år 2020.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

Margareta Schlees (M) yrkande och finner att kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 249    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 53 Dnr 2019-000376  

Ansökan om medfinansiering Folkets hus Alstermo 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om 

medfinansiering med 30 procent av kostnaden för installation av 

värmeanläggning i Alstermo Folkets hus under förutsättning att föreningen 

erhåller bidrag för densamma från Boverket. Uppvidinge kommuns 

medfinansiering uppgår till maximalt 288 750 kronor. 

Kultur- och föreningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt 

ekonomiavdelningen att återkomma till kommunstyrelsen med en 

detaljerad finansieringsplan efter det att Boverket har beslutat i ärendet.      

Jäv 

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

ärendet.      

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidingehus AB har sagt upp det avtal som tidigare funnits med Fröseke 

industriservice gällande leverans av värme till sina fastigheter från och med 

2020-09-01.  

Folkets hus i Alstermo kommer då ej längre att kunna få värme levererad. 

Man söker därför bidrag ifrån bland annat Boverket för att installera 

bergvärme och därigenom även vara en del av miljöarbetet i Alstermo och i 

Uppvidinge kommun.  

För att erhålla bidrag ifrån Boverket krävs det att kommunen 

medfinansierar med minst 30% av kostnaden. Totalkostnaden på projektet 

beräknas till 962 500 kronor plus installation av elleverans till 160 ampere.  

Ekonomiska konsekvenser 

Bidrag ryms ej inom Kultur- och fritidsavdelningens budget för 

investeringsbidrag i samlingslokaler.                
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Alstermo Folkets hus 

Tjänsteskrivelse 2019-11-19          

Beslutet skickas till 

Alstermo Folkets hus 

Ekonomichef  

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 54 Dnr 2019-000344  

Ansökan om ekonomiskt stöd för uppsättning av skylt 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet godkänner ansökan om ekonomiskt stöd för 

uppsättning av skylt. Ansökan godkänns med motsvarande 70 % av ansökt 

belopp.               

Sammanfattning av ärendet 

Åseda Hembygdsförening ansöker om 7 000 kronor i ekonomiskt stöd för 

uppsättning av skylt som visar hembygdsföreningen från väg 23. 

Föreningen har varit i kontakt med vägverket och allt är klart där.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom avdelningens budget 2019.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikaela Gross (V) yrkar på att ansökan godkänns med motsvarande 70 % 

av ansökt belopp.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut med tillägg för Mikaela 

Gross (V) yrkande och finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Åseda hembygdsförening 

Tjänsteskrivelse 2019-11-19      

Beslutet skickas till 

Åseda Hembygdsförening 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 55 Dnr 2019-000354  

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

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
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 

I linje med att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 tog 

Riksidrottsförbundet under Riksidrottsmötet 2019 beslut om att: 

Föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som 

anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med 

barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid 

nytillsättningar. 

Kultur- och fritidsavdelningen föreslår därmed att normer för bidrag till 

ideella föreningars lokala verksamhet uppdateras med följande text: 

Barnkonventionen blir lag 2020-01-01. 

I linje med att Barnkonventionen blir lag 2020-01-01 tog Riksidrottsförbundet 

under Riksidrottsmötet 2019 beslut om att ”föreningar ska begära begränsat 

registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i 

föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i 

kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar”. 

I Uppvidinge kommun ska samtliga föreningar som får verksamhetsstöd för barn- 

och ungdomsverksamhet begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret. 

Detta gäller för samtliga befintliga ledare och andra som har uppdrag i föreningen 

och där har direkt och regelbunden kontakt med barn,  

Föreningen ska på förfrågan ifrån Uppvidinge kommun kunna visa rutiner kring 

hur man arbetar med och efterföljer arbetet med registerutdrag. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser.               
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och finner att kultur- och 

föreningsutskottet beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Normer för bidrag till ideella föreningars lokala verksamhet inom 

Uppvidinge kommun, reviderad i fullmäktige 2019-02-26 

Förslag på Revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars lokala 

verksamhet inom Uppvidinge kommun 

Tjänsteskrivelse 2019-11-19     

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Berörda föreningar 
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§ 56 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: 

• Kommunstyrelsens uppdrag gällande biblioteksverksamheten.                                
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§ 57 Dnr   

Medborgarförslag om kommunens huvudansvar för 
föreningslivet  

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt kultur- och fritidsavdelningen att 

utreda medborgarförslaget och återkomma med svar senast februari år 

2020.  

Kultur- och föreningsutskottet ber om att få återkomma till 

kommunstyrelsen med svar i februari år 2020.                    

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 maj 2018, § 62, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för svar, medborgarförslag om kommunens 

huvudansvar för föreningslivet.  

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april år 2019 § 73 att ge kultur- och 

föreningsutskottet i uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma 

till kommunstyrelsen med svar senast december 2019.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt 

kultur- och fritidsavdelningen att utreda medborgarförslaget och 

återkomma med svar senast februari år 2020. Kultur- och föreningsutskottet 

ber om att få återkomma till kommunstyrelsen med svar i februari år 2020.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och föreningsutskottet kan besluta enligt 

Margareta Schlees (M) yrkande och finner att kultur- och föreningsutskottet 

beslutat så.                     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om kommunens huvudansvar för föreningslivet 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 73       

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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