
 

Kallelse / Underrättelse 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utskicksdatum 

2017-03-20 

 

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning 
ärende 1– 11. 
Tid: Måndagen den 27 mars 2017 kl. 13:00 
Plats: Lilla konferensrummet, Stenlyckeskolan, Alvesta  

Ledamöter 
Frida Christensen (S), ordförande 
Erik Olofsson (S) 
Kim Lindstedt (C) 
Kajsa Sivertsson (M), vice ordförande 
Michael Nilsson (AA) 

Ersättare 
Roland Magnil (S) 
Hanna Evelyndotter (MP) 
Åsa Kjellsson (C) 
Thomas Öhling (M) 
Stig Jacobsson (L) 

Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti samt 
kommunsekreteraren på sandra.marcusson@alvesta.se eller 0472-150 71. 

mailto:sandra.marcusson@alvesta.se


 

Kallelse / Underrättelse 
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Utskicksdatum 

2017-03-20 

 

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden den 27 mars 2017  
 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Förvaltningschefen informerar  

4. Ekonomisk information och beslut om uppdrag att utarbeta förslag på verksamhetsplan med 
internbudget samt rutiner för ekonomisk uppföljning  

5. Beslut om attestlista avseende kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde (handlingar 
delas ut på sammanträdet) 

6. Information om intern kontroll  

7. Information om fritidsavdelningen och dess verksamhet  

8. Besvarande av motion (AA) angående framtidsplanerna för Virdavallen och Hanaslövs 
fritidsområde 

9. Information om fritidsbanken av smålandsidrotten  

10. Besvarande av medborgarförslag angående biblioteket i Grimslöv  

11. Övriga frågor 
 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-27 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Förvaltningschefen informerar 

Redogörelse 
Förvaltningschefen informerar bland annat kultur- och fritidsnämnden 
om dess förvaltningsorganisation.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

 

  3 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §  Dnr KFN 2017/ 

Ekonomisk information och beslut om uppdrag att utarbeta 
förslag på verksamhetsplan med internbudget samt rutiner 
för ekonomisk uppföljning  

Redogörelse 
Ekonomiavdelningen informerar kultur- och fritidsnämnden om 
kommunens målarbete. Ekonomiavdelningen informerar även om 
nämndens ansvar att fastställa en verksamhetsplan med internbudget 
för dess verksamhet.  

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen och ger kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på verksamhetsplan med 
internbudget samt rutiner för ekonomisk uppföljning.  

2. Förslaget ska aktualiseras för diskussion och vidare bearbetning på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 24 april.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §  Dnr KFN 2017/ 

Attestlista för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2017 
2. Förslag till attestlista delas ut på sammanträdet.  

Redogörelse 
För att säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll inom den 
egna verksamheten bör nämnden fastställa en attestlista som anger 
vilka personer som får attestera och granskningsattestera fakturor på 
olika beloppsgränser.  

Ekonomiavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat 
ett förslag till attestlista som presenteras på dagens sammanträde.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa 
ekonomiavdelningens och kultur- och fritidsförvaltningens förslag till 
attestlista.  

Protokollet ska skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Eva Ingvarsson 
Kultur- och fritidschef 
Tel. 0472-152 60 
E-post: eva.ingvarsson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-03-15 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

Attestlista för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

Redogörelse 
För att säkerställa att det finns en tillräcklig intern kontroll inom den egna 
verksamheten bör nämnden fastställa en attestlista som anger vilka personer 
som får attestera och granskningsattestera fakturor på olika beloppsgränser.  

Ekonomiavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett 
förslag till attestlista för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa ekonomiavdelningens och 
kultur- och fritidsförvaltningens förslag till attestlista.  
 
 
 
Eva Ingvarsson    
Förvaltningschef     
 

mailto:eva.ingvarsson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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KFN §  Dnr KFN 2017/ 

Information om intern kontroll  

Informationsunderlag 
1. Kommunstyrelsens beslut om kommunövergripande anvisningar för intern kontroll, 

daterat den 28 februari 2017 
2. Anvisningar för intern kontroll, daterad den 6 februari 2017  
3. Kommunstyrelsens beslut om kommunövergripande intern kontrollplan för år 

2017, daterat den 28 februari 2017 
4. Kommunövergripande internkontrollplan för år 2017, daterad den 6 februari 2017 

Redogörelse 
Ekonomiavdelningen informerar om det kommunövergripande 
internkontrollarbetet.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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lfl Alvesta 
-l~ommun 

Sammantradesprotokoll 
Sammantradesdaturn 

2017-02-28 

Sida 

13(41) 

Kommunstyrelsen 

KS §8 Dnr KS 2017/054.042 

Beslut om kommunovergripande internkontrollplan for 
2017 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll fran arbetsutskottet, § 5, daterat den 14 februari 2017 
2. Tjansteskrivelse, daterad den 6 februari 2017 
3. Forslag till kommunovergripande internkontrollplan for 2017, daterat den 6 februari 

2017 

Redoqorelse 
Enligt reglementet for intern kontroll ska en kommunovergripande 
internkontrollplan upprattas, for att sakerstalla att styrelser och namnder 
uppratthaller en tillfredsstallande intern kontroll. 

Foljande kontrollmoment ska inga i den kommunovergripande 
interkontrollplanen for 2017 
• Attester - kontroll av att aktuella behorigheter enligt systemet 

(navigator) overensstammer med beslutad attestforteckning inklusive 
beloppsgranser, 

• Nettokostnadsavvikelse -Ar indikatorn gallande nettokostnadsavvikelse 
kant av de politiska namnderna? Indikatorn iir kopplad till ett av 
fullmaktiges resultatmal i budget 2017. 

• Loner, analyslista - kontroll av att rutin gallande analyslista firms och 
foljs. 

• Bevakning och rutiner for riktade statsbidrag - kontroll av att rutiner 
som omfattar bevakning firms och foljs for hantering av riktade 
statsbidrag. 

• Direktupphandlingar -kontroll sa att inga direktupphandlingar 
genomforts under kalenderaret som avser liknande varor, tjanster och 
entreprenader vars totala inkopssumma overstiger hundratusenkronor. 

• Representation - kontroll av att rutin och regelverk avseende 
representation efterlevs. 

Beredning 
KSAU § 4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkanna forslag till kommunovergripande plan for intern 

kontroll 2017. 

Justeringsmannens sign 

(f&l 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 



BJ Alvesta 
..,, 1~ommun Sammantradesprotokoll 

Sarnmantradesdatum 

2017-02-28 

Sida 

14( 41) 

Kommunstyrelsen 

2. Kommunledningsforvaltningen far i uppdrag att uppratta 
forvaltningsovergripande anvisningar for intern kontroll 2018 utifran de 
anvisningar som foreslas galla for 2018 och framat. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Samtliga namnder 

Justeringsmannens sign Beslutsexpediering 

?to/1 
Utdragsbestyrkande 



Alvesta 
hornrnen 

Forslaq pa Kommunovergripande intern kontrollplan 2017 

Kommunledningsfi.irvaltningen 
2017-02-06 

KOMMUNLEDNINGFORVALTNINGEN, KOMMUNOVERGRIPANDE INTERN KONTROLLPLAN 2017 
A System/rutin Kontrollmoment I) Kontrollansvar Granskning Granskning Kontrollmetod Kommentar Rapport Sannolikhet/ 
V 2) utfors av 3) frekvens 4) I) till 5) Konsekvens 
d 6) 
E Attester Kontroll av att Forvaitningschef Ekonom Minst tva Metod enligt Respektive Mojlig/Allvarlig 
K aktuella behorigheter enligt ganger per ar anvisning fran narnnd Yarde 12 (3*4) 

systemet (navigator) (forslagsvis var ekonomichef. 
overensstammer med beslutad respektive host). 
attestforteckning inkl 
beloppsgranser 

E Nettokostnads- Ar indikatorn gallande F orvaltn ingschef Budgetansvarig En gang under Enke! enkat Med enkel enkat Respektive Moj Jig/Kann bar 
k avvikelse nettokostnadsavvikelse kant av de hosten 2017 lamnas till avses max 5 berord Yarde 9 (3*3) 

politiska narnnderna? lndikatorn ar berorda narnnders fragor. namnd, 
kopplad ti 11 ett av Kf'-resultatmal i ledamoter som 
budget 2017 foljs upp av 

mun ti ig traff med 
namnderna. 

p Loner, analyslista Kontroll av att rutin gallande Forvaltningschef Respektive En gang per ar Urval Respektive Sannolik / 
analyslista finns och foljs. forvaltning namnd Kannbar 

4*3=12 
p Sjukfranvaro, Kontroll av att rutin gallande Forvaltningschef Respektive Minst en gang Urval Respektive Sannolik / 

franvarotillfalle upprepad korttidsfranvaro finns och fdrvaltning per ar narnnd Kannbar 
foljs 4*3=12 

K Bevakning och Kontroll av att rutiner som omfattar Forvaltningschef Samordnare pa En gang per ar Metod enligt Respektive Mojlig/Kannbar 
rutiner for riktade bevakning finns och foljs for KLF anvisning narnnd 3*3=9 
statsbidrag bantering av riktade statsbidrag. (Birgitta 

Ryberg) 
u Direktupphand- Kontroll sa att inga Forvaltningschef Upphandlings- En gang per ar Avstarnning av Respektive Moj Jig/Kann bar 
p lingar direktupphandlingar genornforts chef totalsumma per narnnd Yarde 12 (4*3) 
p under kalenderaret som avser leverantor samt 

liknande varor, tjanster och inkopstypislag) 
entreprenader vars totala vilket stams av 
inkopssumma overstiger I OOtkr mot avtals- 



Alvesre 
~;ij~ hornrnun 
Kommunledningsforvaltningen 

A System/rutin Kontrollmoment 1) Kontrollansvar Granskning Granskning Kontrollmetod Kommentar Rapport Sannolikhet/ 
V 2) utfors av 3) frekvens 4) I) till 5) Konsekvens 
d 6) 

databasen. 
E Representation Kontroll av att rutin och regelverk Forvaltningschef Ekonom En gang per ar. Kontroll av att: Respektive Mojlig/Kannbar 
K avseende representation efterlevs. *korrekt konto namnd Yarde 9 (3*3) 

anvands 
vid kontering 

*momsen 
hanteras 
korrekt 
*anteckning finns 
om 
syfte och 

deltagare 
*representationen 
ar verksamhets- 
relaterad 

Dessutom ska foljande kontrollmoment fran 2016 fdljas upp igen 
I. att uppdaterade delegationsordningar finns 
2. att uppdaterad dokumenthanteringsplan finns 

1 Beskriv kontrollmomentet och kontrollmetod i detalj sa att feltolkningar undviks 
2 Den som ansvarar for att kontrollmomentet genomfors enligt plan 
3 Den som utter kontrollmomentet 
4 Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfallen ska kontrollmomentet utforas 
5 Den instans som ska qodkanna uppfoljningen 
6 S*K dvs Sannolikhetstalet ganger Konsekvenstalet = Kvoten av de bagge. Alla tre talen redovisas for att kunna spara tillbaka hur bedornninqen gjordes. 
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Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §  Dnr KFN 2017/ 

Information om fritidsavdelningen och dess verksamhet  

Redogörelse 
Fritidschef Martin Sallergård informerar om fritidsavdelningen och 
dess verksamhet. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §  Dnr KFN 2017/1.820 

Besvarande av motion (AA) angående framtidsplanerna för 
Virdavallen och Hanaslövs fritidsområde 

Beslutsunderlag 
1. Missiv, daterad den 20 mars 2017 
2. Tjänsteskrivelse angående motion om framtidsplanerna för Hanaslövs 

fritidsområde, daterad den 8 mars 2017 
3. Tjänsteskrivelse angående motion om framtidsplanerna för Virdavallen, 

daterad den 8 mars 2017 
4. Motion, daterad den 24 februari 2016 

Redogörelse 
I en motion från Lars-Olof Franzén (AA), daterad den 24 februari år 
2016, föreslås bland annat att de framtagna visionsarbetena för 
Hanaslöv och Virdavallen bearbetas och läggs fram för fastställande.  

I två tjänsteskrivelser från kultur- och fritidsförvaltningen redogör 
förvaltningen för vilka investeringar som har, och kommer att 
genomföras, på Virdavallen respektive Hanaslövs fritidsområde. 
Vidare föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att 
kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
utreda behov och önskemål för fortsatta investeringar på de respektive 
anläggningarna.  

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

anse motionen som besvarad.  
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår även kommunfullmäktige besluta att 

ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behov och kostnader 
för en utveckling av Hanaslövsområdet, samt ge förslag på hur en 
framtida drift och utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och 
organiseras. Utredningen bör ske i samverkan med Friluftsfrämjandet 
Alvesta och Alvesta SOK.  

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda de behov och önskemål 
som finns för en fortsatt upprustning av Virdavallen.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Eva Ingvarsson 
Kultur- och fritidschef 
Tel. 0472-152 60 
E-post: eva.ingvarsson@alvesta.se  

Missiv 
Datum 

2017-03-15 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kulturochfritid@alvesta.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

Besvarande av motion (AA) angående 
framtidsplanerna för Virdavallen och Hanaslövs 
fritidsområde 

Beslutsunderlag 
1. Motion, daterad den 24 februari 2016 
2. Tjänsteskrivelse angående motion om framtidsplanerna för Virdavallen, 

daterad den 8 mars 2017 
3. Tjänsteskrivelse angående motion om framtidsplanerna för Hanaslövs 

fritidsområde, daterad den 8 mars 2017 

Redogörelse 
I en motion från Lars-Olof Franzén (AA), daterad den 24 februari år 2016, 
föreslås bland annat att de framtagna visionsarbetena för Hanaslöv och 
Virdavallen bearbetas och läggs fram för fastställande.  

I två tjänsteskrivelser från kultur- och fritidsförvaltningen redogör 
förvaltningen för vilka investeringar som har, och kommer att genomföras, 
på Virdavallen respektive Hanaslövs fritidsområde. Vidare föreslår kultur- 
och fritidsförvaltningen att kommunfullmäktige ger kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utreda behov och önskemål för fortsatta 
investeringar på de respektive anläggningarna.  

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

anse motionen som besvarad.  
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår även kommunfullmäktige besluta att 

ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behov och kostnader 
för en utveckling av Hanaslövsområdet, samt ge förslag på hur en 
framtida drift och utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och 
organiseras. Utredningen bör ske i samverkan med Friluftsfrämjandet 
Alvesta och Alvesta SOK.  

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda de behov och önskemål 
som finns för en fortsatt upprustning av Virdavallen.  

 
 
 
Eva Ingvarsson    
Förvaltningschef     
 

mailto:eva.ingvarsson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:kulturochfritid@alvesta.se


 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Martin Sallergård 
Fritidschef 
Tel. 0472-150 21 
E-post: martin.sallergard@alvesta.se   

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-03-08 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
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 Kultur- och fritidsnämnden 

Motion angående framtidsplanerna för Hanaslövs 
fritidsområde 

Redogörelse 
Hanaslövs fritidsområde är en attraktiv mötesplats och lockar besökare från 
hela regionen. Området har stor potential och förslagen som läggs fram i 
Vision Hanaslöv gällande ytterligare nerfarter för utförsåkning, upprustning 
av elljusspår, anläggande av en stugby, hinderbana och utegym m.m. har 
möjlighet att berika området ytterligare. En utveckling av Hanaslövsområdet 
skulle kunna utveckla Alvesta kommun till en ännu starkare destination 
även vintertid.  

Vinterverksamheten drivs idag till stor del på ideell basis av 
Friluftsfrämjandet Alvesta och Alvesta Skid- och orienteringsklubb (SOK). 
Det innebär en omfattande insats som varje säsong involverar ca 200 ideellt 
arbetande. Alvesta kommuns kultur- och fritidsförvaltning har inom 
befintlig budgetram begränsade resurser för att förstärka drift eller personal 
för en utbyggnad av verksamheten i området. Behovet av att stötta de ideella 
organisationerna och samordna verksamheten är stort och skulle kunna 
innebära ökade intäkter, en säkrare drift och förlängd säsong utifrån rådande 
förutsättningar men även skapa möjligheter för eventuell sommarverksamet. 

För att utreda möjligheter och eventuella risker med en utveckling av 
Hanaslövsområdet bör ekonomiska beräkningsunderlag tas fram för 
investeringskostnader, ökade driftkostnader, eventuellt ökade intäkter och 
vilka krav som ställs på en framtida driftorganisation. Utredningen bör ske i 
nära samverkan mellan Alvesta kommun, Friluftsfrämjandet Alvesta och 
Alvesta SOK. Utredningen bör även följa de förslag som VAIS Växjö driver 
om en ny konstsnöanläggning i Växjö kommun. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behov och kostnader för en 
utveckling av Hanaslövsområdet, samt ge förslag på hur en framtida drift 
och utbyggnad skulle kunna säkras, finansieras och organiseras. 
Utredningen bör ske i samverkan med Friluftsfrämjandet Alvesta och 
Alvesta SOK.  

 

 

Eva Ingvarsson  Martin Sallergård 

Förvaltningschef   Fritidschef 

mailto:martin.sallergard@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:kulturochfritid@alvesta.se


 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Martin Sallergård 
Fritidschef 
Tel. 0472-150 21 
E-post: martin.sallergard@alvesta.se   

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-03-08 
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  Kultur- och fritidsnämnden
  

Svar på motion angående framtidsplanerna för 
Virdavallen 

Redogörelse 
Virdavallen omfattar idag tre fullstora gräsplaner, en grusplan, löparbanor, 
ishall och tennishall med tillhörande omklädningsrum och föreningslokaler. 
Virdavallen är ett centrum för den organiserade föreningsverksamheten i 
Alvesta tätort. 

Under de senaste två åren har stora investeringsar genomförts på 
Virdavallen och fler är planerade inom det närmaste året. 

Genomförda investeringar på Virdavallen sedan 2014: 

• Tennishallen har under 2015-2016 genomgått en renovering gällande 
omklädningsrum, samlingsytor och nytt underlag på tennishallens 
båda aktivitetsytor.  

• I ishallen byttes under sommaren 2015 kvicksilverarmaturer ut mot 
nya LED-armaturer.  Renovering har även skett av toaletter i 
ishallen, vilka togs i bruk hösten 2016. 

Pågående och planerade investeringar på Virdavallen: 

• Renovering av omklädningsrum genomförs under februari och mars 
2017. 

• Under våren 2017 installeras ett inbrottslarm på Virdavallen efter 
flera inbrott de senaste åren. 

• I Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 finns 4900 tkr 
avsatta för en investering i ny kylanläggning i ishallen. Detta för att 
öka driftsäkerheten och samtidigt minska driftkostnaderna. Denna 
investering projekteras i dagsläget och planeras till sommaren 2017. 

• Behovet av ny sarg i ishallen är stort, detta efter rekommendationer 
från Smålandshockeyförbunds senaste besiktning, februari 2017. 

• Genom ett medborgarförslag gällande anläggande av en 
konstgräsplan på Virdavallen har kommunfullmäktige beslutat att 
enligt ”Vislandamodellen” stödja Alvesta GIF för uppförande av en 
konstgräsplan på Virdavallen. Anläggandet av en konstgräsplan är 
en pågående process. 

Alvesta kommun vill genom dessa investeringar förbättra möjligheterna för 
tjejer och killars idrottande och anpassa Virdavallens anläggning för 
framtidens krav och önskemål. 

mailto:martin.sallergard@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ge 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda de behov och önskemål som 
finns för en fortsatt upprustning av Virdavallen.  

 

 

 

   Eva Ingvarsson    Martin Sallergård 
Förvaltningschef   Fritidschef 



ALVESIA ALTERNATfVEr 
Lillsjdgatan 22, 342 36 Alvesta Tel. o. Fax 0472 - 193 04 2016-02-22 

Motion angaende framtidsplanema for Virdavallen och Hanaslovs fritidsomrade, 

For ett par ar sedan arbetade kommunen tillsammans med berorda foreningar fram underlag 
for framtidsvisioner nar det galler fritidsomradena Virdavallen och Hanaslov, Nar de politiska 
besluten skulle tas blev det plotsligt tvarstopp. Nagon politisk behandling efter davarande 
fritidsutskottets behandling av arendet har inte gjorts. Bada planema ar i allra hogsta grad 
aktuella ocksa idag. Bada anlaggningarna behaver utvecklas och planer behaver antas som 
pekar ut riktlinjema inte minst for framtida markanvandning, 

Med anledning av ovanstaende yrkar undertecknad 

att de framtagna visionsarbetena for Hanaslov och Virdavallen bearbetas och laggs fram for 
faststallande 

ve.sta. den 18 .februari 2016. 
(!;( ,.~ 

' l,\ ~- i;tt /~j ,-..., ~-·-··-·, , -~----..,:), 
Lars-Olo ranz 'p 
Alvesta ltema ivet 

- . -~-'"-"_« .... ~. 
ALVESTA KOM!\/!U1\\ 
Kommunledningskc1tc:ci: 

2016 -uz- 2 4 
Arendenr. -----·······-·· .. ··-·- .. : 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-27 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §  Dnr KFN 2017/ 

Information om fritidsbanken av smålandsidrotten  

Redogörelse 
 Idrottskonsulent Fredrika Lindström från Smålandsidrotten 
informerar om deras arbete med fritidsbank.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-27 1(2) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §  Dnr KFN 2017/3.880 

Besvarande av medborgarförslag angående biblioteket i 
Grimslöv 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2017 
2. Utbildningsnämndens yttrande, daterat den 31 januari 2017 
3. Tjänsteskrivelse från utbildningsförvaltningen, daterad den 18 

januari 2017 
4. Medborgarförslag, daterad den 18 oktober 2016 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterad den 18 oktober 2016 redogör 
förslagsställaren för att bibliotekslokalen i Grimslöv inte är 
lättillgänglig för rörelsehindrade. Förslagsställaren föreslår därför att 
biblioteket i Grimslöv bör flyttas till en lokal som är mer lättillgänglig 
för kommunens invånare.  

Den 31 januari år 2017 behandlade utbildningsnämnden 
medborgarförslaget. Utbildningsnämnden konstaterar att folk- och 
skolbiblioteket i Grimslöv finns integrerat i Skatelövsskolans lokaler. 
Biblioteket har ingen egen, separat, entréingång utan delar entréingång 
med skolans verksamhet. Detta innebär att besökare till biblioteket 
behöver passera skolans verksamhet för att komma till biblioteket. 
Utbildningsnämnden anger att det finns möjlighet att bygga om 
skolans slöjdsal till bibliotek, vilken rent lokalmässigt vore bättre ur 
ett tillgänglighetsperspektiv. Detta eftersom slöjdsalen både har en 
egen entréingång samt en egen toalett. En flytt av biblioteket till 
slöjdsalen skulle innebära möjligheter till utökad biblioteksverksamhet 
genom utökade öppettider, bland annat eftersom det finns en separat 
entréingång. Utbildningsnämnden konstaterar också att en flytt av 
biblioteket skulle innebära att en ny slöjdsal behöver byggas för att 
ersätta den nuvarande. Utbildningsnämnden bedömer vidare att folk- 
och skolbibliotekets nuvarande läge är olämpligt som lokal för 
slöjdundervisning.  

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i utbildningsnämndens 
bedömning och tackar medborgaren för ett bra förslag. Förvaltningen 
gör dock bedömningen att det i dagsläget inte finns ett tillräckligt 
ekonomiskt utrymme för att möjliggöra de förändringar som krävs för 
att flytta biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-27 2(2) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det i dagsläget 
inte finns tillräckligt ekonomiskt utrymme för att möjliggöra de 
förändringar som krävs för att flytta biblioteksverksamheten från 
nuvarande lokaler.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Eva Ingvarsson 
Kultur- och fritidschef 
Tel. 0472-152 60 
E-post: eva.ingvarsson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-03-15 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

Kultur- och fritidsnämnden 

Besvarande av medborgarförslag angående biblioteket 
i Grimslöv 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterad den 18 oktober 2016 redogör 
förslagsställaren för att bibliotekslokalen i Grimslöv inte är lättillgänglig för 
rörelsehindrade. Förslagsställaren föreslår därför att biblioteket i Grimslöv 
bör flyttas till en lokal som är mer lättillgänglig för kommunens invånare.  

Den 31 januari år 2017 behandlade utbildningsnämnden 
medborgarförslaget. Utbildningsnämnden konstaterar att folk- och 
skolbiblioteket i Grimslöv finns integrerat i Skatelövsskolans lokaler. 
Biblioteket har ingen egen, separat, entréingång utan delar entréingång med 
skolans verksamhet. Detta innebär att besökare till biblioteket behöver 
passera skolans verksamhet för att komma till biblioteket. 
Utbildningsnämnden anger att det finns möjlighet att bygga om skolans 
slöjdsal till bibliotek, vilken rent lokalmässigt vore bättre ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. Detta eftersom slöjdsalen både har en egen 
entréingång samt en egen toalett. En flytt av biblioteket till slöjdsalen skulle 
innebära möjligheter till utökad biblioteksverksamhet genom utökade 
öppettider, bland annat eftersom det finns en separat entréingång. 
Utbildningsnämnden konstaterar också att en flytt av biblioteket skulle 
innebära att en ny slöjdsal behöver byggas för att ersätta den nuvarande. 
Utbildningsnämnden bedömer vidare att folk- och skolbibliotekets 
nuvarande läge är olämpligt som lokal för slöjdundervisning.  

Kultur- och fritidsförvaltningen instämmer i utbildningsnämndens 
bedömning och tackar medborgaren för ett bra förslag. Förvaltningen gör 
dock bedömningen att det i dagsläget inte finns ett tillräckligt ekonomiskt 
utrymme för att möjliggöra de förändringar som krävs för att flytta 
biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det i dagsläget inte finns 
tillräckligt ekonomiskt utrymme för att möjliggöra de förändringar som 
krävs för att flytta biblioteksverksamheten från nuvarande lokaler.  

 
 
 
Eva Ingvarsson    
Förvaltningschef  

mailto:eva.ingvarsson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se


Alvest a 
ldllmun 

Utbildningsnämnden 

UN§6 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-01-31 

Dnr 2017/025.809 

Yttrande över medborgarförslag angående bibliotek i 
G rimslöv 

Beslutsunderlag 
l. Medborgarförslag ang biblioteket i Grimslöv, 2017-10-18 
2. Förslag till yttrande, 2017-01-18 

Redogörelse 
I ett medborgarförslag daterat den 18 oktober 2016 föreslås att 
biblioteket i Grimslöv flyttas till en lokal som är mer tillgänglig för 
personer med rörelseförhinder. 

Kommunstyrelsen har översänt medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för yttrande. 

Beredning 
UN AU§ 4/2017 

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som eget yttrande. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering 

f:D W 
Utdragsbestyrkande 

Sida 

6(8) 



•
Alvesta
hornmun Dnr NUT 2017/ 36.009

Utbildningsförvaltningen
Gudrun Henriksson Wikerstål
Utredare

Förslag till yttrande över medborgarförslag från
Utbildningsnämnden gällande biblioteket i Grimslöv

I ett medborgarförslag2016-10-18 från Stig Johnsson (med adress Eksäter, Grimslöv) till
Alvesta kommun framförs att biblioteket i Grimslöv inte är lättillgängligt för alla besökare.
Förslagsställaren önskar att biblioteket byter lokal till Skatelövskolans slöjdsal, eftersom
biblioteket är oerhört viktigt för bygden.

Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från utbildningsnämnden.

Bakgrund
Enligt bibliotekslagen är en kommun skyldig att ha minst ett folkbibliotek i kommunen.
Enligt Skollagen är kommunen skyldig att erbjuda alla elever tillgång till ett skolbibliotek.

Alvesta kommun har valt att uppfylla lagens krav genom att erbjuda fem folkbibliotek och en
bokbuss. Folkbiblioteken ligger i Alvesta, Moheda, Vislanda, Grimslöv och Lönashult. Av
dessa bibliotek är i nuläget tre kombinerade med ett skolbibliotek - i Alvesta, Vislanda och
Grimslöv.
I Alvesta finns Hagaskolan knuten till bibliotekslokalen vägg i vägg med skolan. I Vislanda
och i Grimslöv ligger det integrerade biblioteket i skolbyggnaden. Det är öppet måndag och
torsdag kl. 15 :00-19 :00 för allmänheten.

Tillgängligheten
Förslagsställaren menar att biblioteket är otillgängligt för att

• gångvägen mellan parkering och bibliotek är lång(ca 250 m) med hänsyn till besökare
som har rörelsehinder

• passagen över skolgården innebär hinder med lekande barn i vägen.

I Grimslöv ligger folk- och skolbiblioteket centralt placerat i Skatelövskolans lokaler, i den
bortre delen från parkeringen sett. På skolgården förekommer fritidsverksamhet, då
biblioteket är öppet för allmänheten.
Bibliotekets ingång är även en av skolans ingångar och ligger mellan två korridorer, vilket
innebär viss passage genom biblioteket av personal och elever.

Slöjdsalen ligger i nära anslutning till parkeringen.

Organisationsnr Besöksadress

212000-0639 Storgatan 15 A

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150 00 vx

Hemsida

www.alvesta.se

E-post till förvaltningen

utbildning@alvesta.se
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Alvesta
hornmun Dnr NUT 2017/ 36.009

Utbildningsförvaltningen
Gudrun Henriksson Wikerstål
Utredare

Datum
2017-01-18

Ur ett folkbiblioteksperspektiv är slöjdsalen mer lättillgänglig för allmänheten med egen
ingång och toalett. En flytt till slöjdsalen skulle innebära möjligheter till utökad
biblioteksverksamhet, t. ex utökade öppettider under skoltid, eftersom det finns en separat
ingång. Slöjdsalen inkluderar två mindre utrymmen som skulle kunna användas till arbetsrum
för bibliotekspersonal samt datorarbetsplats.

( Ur ett skolperspektiv skulle en flytt innebära att en ny slöjdsal måste byggas för att ersätta den
nuvarande, då eleverna enligt Skollag och timplan skall ha tillgång till en utrustad lokal
lämplig för den undervisning i slöjd som krävs. Folk- och skolbibliotekets nuvarande läge är
olämpligt som lokal för slöjdundervisning.

kWuJr
Carsten Wulf

F örvaltningschefUtbildningsförvaltningen

Organisationsnr Besöksadress

212000-0639 Storgatan 15 A

Postadress

342 80 Alvesta

Telefon

0472-150 00 YX

Hemsida

www.alvesta.se

E-post till förvaltningen

utbildning@alvesta.se



Grimslov 20 16 16. 

Till Alvesta Kommun 

Medborgarforslag, Ang. Biblioteket i Grimslov, 

1. Gangvagen fran p.platsen till nuvarande lokal ar ca 250 m. fram och 
tillbaka, Dessutom finns det tidvis barn som hoppar hage. Spelar hockey, 
Cyklar utan att respektera att visa oss hansyn som har nagon form av 
handikapp. 

2. Detta gor att lokalen inte ar, som den horde vara -Iattillganglig for de som 
har svart att rora sig. De kanske manga ganger avstar for besok, 

3, Vore det mojligt att flytta biblioteket till nuvarande slojdsalen? 

Grimslovs bibliotek ar oerhort viktigt for bygden och bor darfor aven var 
lattillgangligt for alla besokare, 

Stig Johnsson 
Eksater 
340 32 Grimslov, 
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