
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 1(2) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta kommun, den 27 februari år 2017 kl. 13.00 – 
15:00. 

 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
3-4 

 
 
Beslutande 

 
 
Frida Christensen (S), ordförande 
Erik Olofsson (S) 

 
 
 

 Kim Lindstedt (C)  
 Kajsa Sivertsson (M), vice ordförande 

Michael Nilsson (AA) 
 

   
Övriga närvarande 
ersättare 
 

Hanna Evelyndotter (MP) 
Stig Jacobsson (L) 
 

 

Övriga deltagare Eva Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
Sandra Marcusson, kommunsekreterare 
 

 

   
Utses att justera Erik Olofsson (S)  
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
   
 
Justering tid och plats Den 27 februari 2017 klockan 16:00 på 

kommunledningsförvaltningen i Alvesta kommun 
 

Sekreterare 
 

 
 Sandra Marcusson  

Ordförande 
 

 
 Frida Christensen (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Erik Olofsson (S) 

 
 

 
Anslagsbevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella 
anslagstavla.  

 Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2017-02-27 
 
Anslaget under tiden 2017-03-01 – 2017-03-22  
 
Datum för anslagets 
nedtagande 2017-03-23 
 
Förvaringsplats  

 
Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun 

Underskrift   
 Sandra Marcusson  
  Utdragsbestyrkande 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 1(15) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta kommun den 27 februari år 2017 kl. 13.00 – 
15:00. 

 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
1-2, 5-9 

 
 
Beslutande 

 
Frida Christensen (S), ordförande 
Erik Olofsson (S) 

 
 
 

 Kim Lindstedt (C)  
 Kajsa Sivertsson (M), vice ordförande 

Michael Nilsson (AA) 
 

   
Ej tjänstgörande 
ersättare 
 

Hanna Evelyndotter (MP) 
Stig Jacobsson (L) 
 

 

Övriga deltagare Eva Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
Sandra Marcusson, sekreterare 
 

 

   
Utses att justera Erik Olofsson (S)  
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
   
 
Justering tid och plats Den 3 mars 2017 klockan 09:00 på 

kommunledningsförvaltningen i Alvesta kommun  
 

Sekreterare 
 

 
 Sandra Marcusson  

Ordförande 
 

 
 Frida Christensen (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Erik Olofsson (S) 

 
 

 
Anslagsbevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella 
anslagstavla.  

 Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2017-02-27 
Anslaget under tiden 2017-03-06 – 2017-03-27  
 
Datum för anslagets 
nedtagande 2017-03-23 

Förvaringsplats  
 
Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun 

Underskrift   
 Sandra Marcusson  
  Utdragsbestyrkande 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN § 1  

Fastställande av dagordning 

Redogörelse 
Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om utskickad 
dagordning kan godkännas och behandlas i följande ordning: 

1. Närvaro 
2. Val av justerare 
3. Fastställande av dagordning 
4. Information om kultur- och fritidsförvaltningen 
5. Rekrytering av fritidsgårdschef (omedelbar justering) 
6. Delegering av beslutsrätt till förvaltningschef och nämndsordförande (omedelbar 

justering)  
7. Förslag till biblioteksplan 2016-2018 
8. Förslag till entréavgifter för Vislandabadet  
9. Val av representant från kultur- och fritidsnämnden till tillgänglighetsrådet 
10. Förslag till sammanträdesplan för år 2017 
11. Information om digital möteshantering och Netpublicator 
12. Övriga frågor 

Ordföranden frågar även kultur- och fritidsnämnden om ärende 
nummer 7, förslag till biblioteksplan 2016-2018, kan utgå som 
beslutsärende och istället behandlas som ett informationsärende på 
dagens sammanträde.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
dagordning.  
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN § 2   

Information om kultur- och fritidsförvaltningen 

Redogörelse  
Förvaltningschef informerar om kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde och det förslag till förvaltningsorganisation som 
håller på att utarbetas. Förslag till förvaltningsorganisation kommer att 
stämmas av med fackförbunden i mars månad.   

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen.  

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 5(15) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN § 3 Dnr KFN 2017/ 7.023 

Rekrytering av fritidsgårdschef    

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 16 februari 2017 

Redogörelse  
Sommaren 2016 gick föregående chef för fritidsgården och 
musikskolan i pension. Tjänsten som fritidsgårdschef och 
musikskolechef utannonserades under sommaren 2016, men drogs 
tillbaka med motivet att rekryteringen borde invänta den nya kultur- 
och fritidsnämndens tillträde den 1 januari år 2017.  

Inom fritidsgårdsverksamheten finns även en vakans vad gäller 
fritidsledare på 50 %. Den annons som nu föreligger har kombinerat 
dessa båda vakanser inom fritidsgårdsverksamheten. Tjänsten är på 
heltid och inkluderar chefskap på ca 50 % och tjänstgöring inom 
verksamheten på ca 50 %.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med kultur- och 
fritidsnämndens ordförande beslutat att utannonsera tjänsten som 
fritidsgårdschef. Annonsen ligger ute till och med den 19 februari 
2017.  

Verksamheten haft en tillfällig lösning vad gäller chefsresurs och är i 
stort behov av en mer långsiktig lösning som kan lägga hela sitt 
engagemang inom fritidsgårdsverksamheten. Personalen har tydligt 
uttryckt önskemål om att ledningen för kultur- och 
fritidsverksamheten ska prioritera detta, för att kunna planera 
verksamhet i ett längre perspektiv. 

MBL19 har genomförts. 

Med anledning av att kultur- och fritidsnämnden ännu inte har kunnat 
fastställa en delegationsordning lyfts detta ärende till nämnden för 
beslut.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag 
att rekrytera en fritidsgårdschef. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Protokollet ska skickas till 
Förvaltningschef 
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Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN § 4 Dnr KFN 2017/5.002 

Delegering av beslutanderätt till förvaltningschef och 
kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 9 februari 2017 

Redogörelse  
Enligt kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. 
Delegerad beslutanderätt innebär att nämnden överlåter 
beslutanderätten i vissa ärenden till en delegat. Delegaten fattar beslut 
på nämndens vägnar och besluten har samma rättsverkan som 
nämndens egna beslut. Beslut som fattas på delegation ska redovisas 
till nämnden. Syftet med delegation är att avlasta nämnden och att 
underlätta beslutsfattande.  

Praxis är att nämnden fastställer en delegationsordning i vilken 
nämnden bland annat anger vilka typer av ärenden som delegeras, till 
vilka delegater nämnden delegerar beslutanderätten samt hur nämnden 
vill att delegaterna ska redovisa vilka delegationsbeslut som har 
fattats.  

Den 1 januari år 2017 inrättades den nya kultur- och fritidsnämnden. 
Nämnden har ännu inte haft möjlighet att ta ställning till ett förslag till 
delegationsordning.  För att underlätta för kultur- och fritidschefens 
möjlighet att organisera nämndens förvaltningsorganisation samt för 
att undvika att alltför detaljerade beslut behandlas av nämnden, 
föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta att delegera två ärenden till 
dess att nämnden kan fastställa en mer fullständig delegationsordning.  

Yrkanden 
Kim Lindstedt (C) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut med 
tilläggsyrkandet att beslutet gäller till dess att en mer fullständig 
delegationsordning har fastställts.  

Ordförande Frida Christensen (S) yrkar bifall till Kim Lindstedts (C) 
tilläggsyrkande.  

Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om nämnden kan 
besluta i enlighet med Kim Lindstedts (C) tilläggsyrkande, och finner 
att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

1. Delegera beslut om organisationsförändringar inom kultur- och 
fritidsförvaltningen till förvaltningschef.  

2. Delegera beslut i ärenden som är brådskande och medför att kultur- 
och fritidsnämndens avgörande inte kan avvaktas till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande. 

3. Beslut som fattas på delegation ska anmälas till nämnden på nästa 
sammanträde. 

4. Beslutet gäller till dess att en mer fullständig delegationsordning har 
fastställts. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Protokollet ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Förvaltningschef 
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KFN § 5 Dnr KFN 2017/ 2.880 

Förslag till biblioteksplan 2016-2018 

Informationsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 9 februari 2017 
2. Protokoll från utbildningsnämnden, daterad den 26 oktober 2016 
3. Förslag till biblioteksplan 2016-2018 

Redogörelse  
Bibliotekslagen fastställer att varje kommun ska ha en biblioteksplan. 
I denna plan ska folkbiblioteksverksamheten, 
skolbiblioteksverksamheten samt eventuell övrig 
biblioteksverksamhet som finns i kommunen, till exempel 
sjukhusbibliotek, finnas beskriven. Biblioteksverksamheten i Alvesta 
kommun består av folkbibliotek och skolbibliotek.  

Från och med år 2015 måste alla kommuner som söker inköpsstöd till 
folk- och skolbiblioteken ha en beslutad biblioteksplan. Alvesta 
bibliotek har i dagsläget ingen gällande biblioteksplan. Den 22 april år 
2015 gav utbildningsnämnden bibliotekschef i uppdrag att ta fram 
förslag till biblioteksplan för beslut i utbildningsnämnden senast 
oktober år 2016.  

Utbildningsnämnden behandlade förslag till biblioteksplan 2016-2018 
den 26 oktober år 2016. Utbildningsnämnden beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att anta förslaget på biblioteksplan 2016-2018 för 
Alvesta kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden är sedan den 1 januari år 2017 den nämnd 
som ansvarar för biblioteksfrågorna i kommunen. Med anledning av 
detta har förslaget till biblioteksplan även remitterats för yttrande till 
kultur- och fritidsnämnden.  

I en tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2017 föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen att kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till biblioteksplan 2016-
2018.  

Vid tidpunkten för sammanträdets genomförande har en del av 
beredningen av ärendet ännu inte färdigställts, varför förvaltningen 
har ombett ordföranden att behandla ärendet som ett 
informationsärende på dagens sammanträde.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen.  
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KFN § 6 Dnr KFN 2017/4.806  

Förslag till entréavgifter för Vislandabadet   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 8 februari 2017 

Redogörelse  
Sommaren 2016 öppnade det nyrenoverade Vislandabadet. Nästan 7 
000 besök registrerades under den dryga månad för öppethållande, 
vilket motsvarar det totala antalet besök för en hel sommar på det 
gamla badet. 

Det höga besöksantalet är ett kvitto och uppskattning på den 
investering Alvesta kommun har genomfört, men ställer samtidigt 
stora krav på bemanningen och den personal som arbetar där. Med en 
nytt bad i Vislanda och ett nyrenoverat Virda bad- och sportcenter i 
Alvesta är önskemålen stora om öppethållande av båda 
anläggningarna i så stor utsträckning som möjligt. Tidigare år har 
simhallen i Alvesta varit stängd när Vislandabadet varit öppet. 

När Vislandabadet öppnade i juli 2016, bestämdes att besökare ej 
behövde erlägga entréavgift sommaren 2016. 

För att kunna säkra en bra och trygg badmiljö på Vislandabadet 
parallellt med en öppen anläggning i Alvesta, föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen följande priser för Vislandabadet under sommaren 
2017: 
   Priser 2017  2016 Priser 2014 

Engång vuxen*  30 kr 0 kr 25 kr 

Engång barn*  20 kr  0 kr 15 kr 

Engång barn under 1 år 0 kr 0 kr 15 kr 

10-kort vuxen   200 kr  0 kr Fanns ej 

10- kort- barn,   150 kr  0 kr Fanns ej  

Säsong/Sommarkort, vuxen  500 kr  0 kr 300 kr 

Säsong/Sommarkort, barn  300 kr 0 kr 225 kr 
*Vuxen = från och med 18 år 
*Barn = från och med 1 år till och med 17 år  
 

För att öka servicen och attraktiviteten för de kunder med års- 
alternativt halvårskort på Virda bad- och sportcenter, föreslår även 
kultur- och fritidsförvaltningen en inkluderad tillgång till 
Vislandabadet i deras kort. 
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Yrkanden 
Under ärendets överläggning framställs tre yrkanden: 

Frida Christensen (S), Michael Nilsson (AA) och Kim Lindstedt (C) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet 
att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska vara 
gratis entréavgift för barn till och med 3 års ålder på Vislandabadet. 

Frida Christensen (S), Michael Nilsson (AA) och Kim Lindstedt (C) 
yrkar även att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att det 
ska vara gratis entréavgift för barn till och med 3 års ålder även på 
Virda bad- och sportcenter. 

Frida Christensen (S) och Kajsa Sivertsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet att nämnden 
beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med uppgift om besöksantalet och, om möjligt, 
åldersspann på besökarna Vislandabadet och Virda bad- och 
sportcenter efter sommaren 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer samtliga yrkanden under proposition enligt nedan: 

Ordförande Frida Christensen (S) frågar kultur- och fritidsnämnden 
om nämnden bifaller Frida Christensens (S), Michael Nilssons (AA) 
och Kim Lindstedts (C) bifallsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut med tilläggsyrkandet att nämnden föreslår kommunfullmäktige 
besluta att det ska vara gratis entréavgift för barn till och med 3 års 
ålder på Vislandabadet. 

Ordförande Frida Christensen (S) frågar kultur- och fritidsnämnden 
om nämnden bifaller Frida Christensens (S), Michael Nilssons (AA) 
och Kim Lindstedts (C) yrkande att även nämnden föreslår 
kommunfullmäktige besluta att det ska vara gratis entréavgift för barn 
till och med 3 års ålder även på Virda bad- och sportcenter. 

Ordförande Frida Christensen (S) frågar kultur- och fritidsnämnden 
om nämnden bifaller Frida Christensens (S) och Kajsa Sivertssons 
(M) bifallsyrkande till förvaltningens förslag till beslut med 
tilläggsyrkandet att nämnden beslutar att ge kultur- och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med uppgift om 
besöksantalet och, om möjligt, åldersspann på besökarna 
Vislandabadet och Virda bad- och sportcenter efter sommaren 2017. 

Ordförande Frida Christensen (S) finner att kultur- och fritidsnämnden 
bifaller samtliga yrkanden. 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna entréavgifter för Vislandabadet med tillägget att det ska 
vara gratis entréavgift för barn till och med tre års ålder 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att det ska vara gratis entréavgift för barn till och med 3 års ålder även 
på Virda bad- och sportcenter 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen 
får i uppdrag att återkomma med uppgift om besöksantalet och, om 
möjligt, åldersspann på besökarna Vislandabadet och Virda bad- och 
sportcenter efter sommaren 2017 

Protokollsanteckning 
Ersättare Hanna Evelyndotter (MP) yrkar bifall till Frida Christensens 
(S), Michael Nilssons (AA) och Kim Lindstedts (C) yrkande att 
nämnden även föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska vara 
gratis entréavgift för barn till och med 3 års ålder även på Virda bad- 
och sportcenter. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KFN § 7 Dnr KFN 2017/ 8.113 

Val av representant till kommunala tillgänglighetsrådet    

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 16 februari 2017 
2. Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017 
3. Förslag till reglemente för tillgänglighetsrådet  
4. Protokoll tillgänglighetsrådet, daterad den 1 december 2016 

Redogörelse  
Kommunala tillgänglighetsrådet har på sitt sammanträde den 1 
december år 2016 beslutat om förslag till revidering av reglemente för 
kommunala tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet föreslår bland 
annat att rådets sammansättning bör kompletteras med en representant 
från kultur- och fritidsnämnden.  Förslag till revidering av reglementet 
bereds av kommunstyrelsen den 28 mars och preliminärt kommer 
ärendet att behandlas av fullmäktige den 14 mars.  

För att underlätta handläggningen av ärendet och för att säkerställa att 
rådets sammansättning kan utökas med en representant från kultur- 
och fritidsnämnden vid rådets nästkommande sammanträde, föreslås 
att nämnden redan nu utser en representant till rådet. Detta under 
förutsättning att fullmäktige fastställer reglementet och skrivelsen 
avseende rådets sammansättning i enlighet med tillgänglighetsrådets 
förslag.  

Yrkanden 
Frida Christensen (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden utser Frida 
Christensen (S) som ordinarie representant till tillgänglighetsrådet och 
att Erik Olofsson (S) utses som ersättare.  

Beslutsgång 
Ordförande Frida Christensen (S) frågar kultur- och fritidsnämnden 
om nämnden bifaller Frida Christensens (S) yrkande att kultur- och 
fritidsnämnden utser Frida Christensen (S) som ordinarie representant 
till tillgänglighetsrådet och att Erik Olofsson (S) utses som ersättare. 

Ordförande Frida Christensen (S) finner att kultur- och fritidsnämnden 
bifaller Frida Christensens (S) yrkande.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Frida Christensen (S) som 
ordinarie representant till tillgänglighetsrådet och att Erik Olofsson (S) 
utses som ersättare till tillgänglighetsrådet. 
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Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunala tillgänglighetsrådet 
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KFN § 8 Dnr KFN 2017/6.000  

Förslag till sammanträdesplan för år 2017   

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 9 februari 2017 

Redogörelse  
Kultur- och fritidförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har 
upprättat ett förslag till sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2017. Vid framtagande av planen har hänsyn 
tagits till tidplanerna utifrån när kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden äger rum, i strävan efter att få till 
en så effektiv beredningsprocess som möjligt. 

 

 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
sammanträdesplan för år 2017. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-27 15(15) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN § 9   

Information om digital möteshantering och Netpublicator  

Redogörelse  
Kommunsekreteraren informerar bland annat om rutinerna för den 
digitala möteshanteringen och den app som används för distribution 
av handlingar (Netpublicator).  

Kommunsekreteraren informerar även om att leveransen av kultur- 
och fritidsnämndens surfplattor har försenats. Troligtvis kommer 
surfplattorna levereras till kommunledningsförvaltningen i början av 
mars.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen.  
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