
 

Kallelse / Underrättelse 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utskicksdatum 

2017-04-18 

 

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning 
ärende 1– 13. 
Tid: Måndagen den 24 april 2017 kl. 09:00 
Plats: Stora konferensrummet, Gärdesvägen 4, 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 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utskicksdatum 

2017-04-18 

 

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden den 24 april 2017  
 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Utbildning om rollen som förtroendevald och det kommunala uppdraget 

5. Diskussion om nämndens målarbete och innehåll i verksamhetsplan med internbudget  

6. Förvaltningschefen informerar 

7. Revidering av attestlista för kultur- och fritidsnämnden 

8. Beslut om internkontrollplan för år 2017  

9. Beslut om uppdrag att utreda möjligheterna för inrättandet av en fritidsbank i Alvesta kommun 

10. Information om biblioteksverksamheten 

11. Information om sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen till och med februari 
månad år 2017 

12. Beslut om redovisning av sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden  

13. Övriga ärenden 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

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. Utbildning om rollen som förtroendevald och det kommunala 

uppdraget 
5. Diskussion om nämndens målarbete och innehåll i 

verksamhetsplan med internbudget  
6. Förvaltningschefen informerar 
7. Revidering av attestlista för kultur- och fritidsnämnden 
8. Beslut om internkontrollplan för år 2017  
9. Beslut om uppdrag att utreda möjligheterna för inrättandet av 

en fritidsbank i Alvesta kommun 
10. Information om biblioteksverksamheten 
11. Information om sjukfrånvarostatistik för kultur- och 

fritidsförvaltningen till och med februari månad år 2017 
12. Beslut om redovisning av sjukfrånvarostatistik för kultur- och 

fritidsnämnden  
13. Övriga ärenden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
dagordning.   
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Utbildning om rollen som förtroendevald och det 
kommunala uppdraget 

Redogörelse 
Kanslichef och kommunsekreterare informerar nämnden om rollen 
som förtroendevald och det kommunala uppdraget. Nämnden 
informeras bland annat om vilket ansvar varje ledamot har, 
lagstiftningen kring mötesteknik med mera.  

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

Sammanträdesdatum 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Diskussion om nämndens målarbete och innehåll i 
verksamhetsplan med internbudget 

Redogörelse 
Budgetansvarig informerar nämnden om det kommunövergripande 
målarbetet och arbetet med verksamhetsplaner.  

Förvaltningen uppmuntrar nämnden att diskutera formerna för sitt eget 
målarbete utifrån fullmäktiges mål. Exempelvis uppmuntras nämnden 
att ange antal mål, eventuella fokusområden osv. Detta för att 
förvaltningen på ett bättre sätt ska kunna leverera förslag på mål att 
diskutera på nästa nämndsmöte.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen och beslutar att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på mål att 
diskutera och ta ställning till på nämndsmötet den 29 maj.  
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Förvaltningschefen informerar 

Redogörelse 
Förvaltningschefen informerar kultur- och fritidsnämnden om 
pågående ärenden inom förvaltningen.  

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

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Revidering av kultur- och fritidsnämndens attestlista  

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.  

Den 27 mars år 2017 fastställde kultur- och fritidsnämnden en 
attestlista för dess verksamhetsområde. Kultur- och 
fritidsförvaltningen gör dock bedömningen att attestlistan bör 
förändras något i samband med att tjänsten som fritidsgårdschef 
tillsätts den första maj. Mot denna bakgrund har förvaltningen 
upprättat ett nytt förslag på attestlista innehållande förändringar 
avseende attestansvar 213 Fritidsgårdsansvarig.  Den tillträdande 
fritidsgårdschefen Andreas Nilsson föreslås ha attesträtt för ansvar 
331, 3311, 3313-3314 (fritidsgårdar och fältverksamhet). 
Beloppsgräns föreslås vara 200 000 kr. Ersättare är för 
fritidsgårdschefen föreslås vara fritidschef, Martin Sallergård. Dessa 
förändringar föreslås träda i kraft från och med den första maj år 2017.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
attestlista, daterad den 18 april 2017. Attestlistan gäller från och med 
den första maj år 2017.  
 

  7 



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

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-04-18 

 

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 

Revidering av 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.  

Den 27 mars år 2017 fastställde kultur- och fritidsnämnden en attestlista för 
dess verksamhetsområde. Kultur- och fritidsförvaltningen gör dock 
bedömningen att attestlistan bör förändras något i samband med att tjänsten 
som fritidsgårdschef tillsätts den första maj. Mot denna bakgrund har 
förvaltningen upprättat ett nytt förslag på attestlista innehållande 
förändringar avseende attestansvar 213 Fritidsgårdsansvarig.  Den 
tillträdande fritidsgårdschefen Andreas Nilsson föreslås ha attesträtt för 
ansvar 331, 3311, 3313-3314 (fritidsgårdar och fältverksamhet). 
Beloppsgräns föreslås vara 200 000 kr. Ersättare är för fritidsgårdschefen 
föreslås vara fritidschef, Martin Sallergård. Dessa förändringar föreslås 
träda i kraft från och med den första maj år 2017.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till attestlista, 
daterad den 18 april 2017. Attestlistan gäller från och med den första maj år 
2017.  
 
 
 
Eva Ingvarsson    
Förvaltningschef     
 

mailto:eva.ingvarsson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:kulturochfritid@alvesta.se
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FÖRTECKNING ÖVER BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE
Attestlistan avser kultur- och fritidsförvaltningen och gäller från 1 maj 2017

ordinarie ersättare
ansvar verksamhet konto befattning namn befattning namn beloppsgräns

Övergripande attestansvar 
21 samtliga samtliga förvaltningschef Eva Ingvarsson Kristiina Kosunen Eriksson 1 000 000
211-2142 samtliga samtliga förvaltningschef Eva Ingvarsson Kristiina Kosunen Eriksson 1 000 000

211 Bibliotekschef
211 361 Admin.Bibliotek samtliga bibliotekschef Eva Ingvarsson bibliotekarie Kristina Kallenskog 200 000
211 362-366 Folkbibliotek samtliga bibliotekschef Eva Ingvarsson bibliotekarie Kristina Kallenskog 200 000
211 367 Bokbussen samtliga bibliotekschef Eva Ingvarsson bibliotekarie Kristina Kallenskog 200 000
211 368 SBC och skolbibliotekarier samtliga bibliotekschef Eva Ingvarsson bibliotekarie Kristina Kallenskog 200 000
2111 Vuxenbibliotekarie (litteratur/media)
2111 362 Bibliotek Alvesta konto 64* bibliotekarie Kristina Kallenskog bibliotekarie Susanne Leek 30 000
2112 Barnbibliotekarie (litteratur/media)
2112 362 Bibliotek Alvesta konto 64* bibliotekarie Harriet Mårtensson bibliotekarie Kristina Kallenskog 30 000
2113 Filialbibliotekarie (litteratur/media)
2113 363 Bibliotek Vislanda konto 64* bibliotekarie Susanna Eriksson bibliotekarie Kristina Kallenskog 30 000
2113 365 Bibliotek Lönashult konto 64* bibliotekarie Susanna Eriksson bibliotekarie Kristina Kallenskog 10 000
2114 Filialbibliotekarie (litteratur/media)
2114 364 Bibliotek Moheda konto 64* bibliotekarie Emelie Sahlström bibliotekarie Kristina Kallenskog 30 000
2115 Bokbussbibliotekarie (litteratur/media)
2115 367 Bokbussen konto 64* bibliotekarie Susanne Leek bibliotekarie Kristina Kallenskog 30 000
2116 Skolbibliotekarie (litteratur/media)
2116 368 SBC och skolbibliotekarier konto 64* skolbibliotekarie Sandra Sandgren bibliotekarie Kristina Kallenskog 20 000
2116 3681 -3687 Skolbibliotek konto 64* skolbibliotekarie Sandra Sandgren bibliotekarie Kristina Kallenskog 20 000
2117 Filialbibliotekarie (litteratur/media)
2117 366 Bibliotek Grimslöv konto 64* bibliotekarie Malin Zettergren bibliotekarie Susanna Eriksson 20 000

212 Fritidschef
212 232 Cykelleder samtliga fritidschef Martin Sallergård kulturchef Simon Herlitz 200 000
212 234 Stöd och tillsyn Åsnen samtliga fritidschef Martin Sallergård kulturchef Simon Herlitz 100 000
212 315 Gem verksamhet Fritidschef samtliga fritidschef Martin Sallergård kulturchef Simon Herlitz 200 000
212 3131 Stöd till fritidsföreningar samtliga fritidschef Martin Sallergård kulturchef Simon Herlitz 200 000
212 316 Arrangemang fritid samtliga fritidschef Martin Sallergård kulturchef Simon Herlitz 200 000
212 321-3283 Idrotts- och fritidsanläggningar samtliga fritidschef Martin Sallergård förvaltningschef Eva Ingvarsson 1 000 000
212 329 Övriga sporthallar samtliga fritidschef Martin Sallergård förvaltningschef Eva Ingvarsson 1 000 000

213 Fritidsgårdsansvarig
213 331 Fritidsgårdar samtliga fritidsgårdschef Andreas Nilsson fritidschef Martin Sallergård 200 000
213 3311,3313-3314 Fältverksamhet samtliga fritidsgårdschef Andreas Nilsson fritidschef Martin Sallergård 200 000



2 (2)

ordinarie ersättare
ansvar verksamhet befattning namn befattning namn beloppsgräns
214 Kulturchef
214 314 Gem verksamhet Kulturchef samtliga kulturchef Simon Herlitz fritidschef Martin Sallergård 200 000
214 343-3431 Stöd Museum och organisation samtliga kulturchef Simon Herlitz fritidschef Martin Sallergård 200 000
214 345 Övriga kulturarrangemang samtliga kulturchef Simon Herlitz fritidschef Martin Sallergård 200 000
214 346 Stöd till kulturföreningar samtliga kulturchef Simon Herlitz fritidschef Martin Sallergård 200 000
214 347 Stipendier samtliga kulturchef Simon Herlitz fritidschef Martin Sallergård 200 000
214 349 Kulturkällaren samtliga kulturchef Simon Herlitz fritidschef Martin Sallergård 100 000
214 351 Stöd till studieorganisationer samtliga kulturchef Simon Herlitz fritidschef Martin Sallergård 200 000
214 4172,4372 Kultur fsk/grsk samtliga kulturchef Simon Herlitz fritidschef Martin Sallergård 100 000
214 371 Musikskola samtliga kulturchef Simon Herlitz musiklärare Jon Stavert 200 000
214 3312 Musikverksta´n samtliga kulturchef Simon Herlitz musiklärare Jon Stavert 100 000
2141 Utställningsansvarig
2141 3421 Utställningshallen samtliga utställningsansvarig Anders Olsson kulturchef Simon Herlitz 200 000

Övergripande riktlinjer

1. Attestreglemente finns i ekonomihandboken.
2. Namntecknings- och signaturprov för respektive beslutsattestant finns hos ekonomihandläggare Susanne Axbom, ekonomi- och upphandlingsavdelningen.
3. Attesträtt och beloppsgränser

a) Attestlistan avser både externa och interna transaktioner.
b) Attestantuppdraget är personligt. Där beslut finns om tjänstgöring som tillförordnad, vikarie eller dylikt övertas ansvaret från ordinare beslutsattestant/ersättare. 
c) Förvaltningschef är ersättare där ersättare saknas enligt attestantlistan och i övriga fall då attestant/ersättare saknas. 
d)  Om beloppgränser som angetts ovan överskrids övergår attesträtten till  förvaltningschef och för förvaltningschef till  kommunchef.

4. Jäv
a) I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av överordnad i organisationen.
b) Vid representation där förvaltningschefen deltar, och liknande jävs- och beroendeförhållanden, beslutsattesterar kommunchefen 
c) Vid jävs- och beroendeförhållanden gällande ordföranden för nämnden beslutsattesterar förvaltningschef.

5. Övriga bokföringstransaktioner
a) Rättningar, ombokningar, interimsbokningar, makuleringar av bokföringstransaktioner samt andra transaktioner av verkställighetstyp får göras av personal anställd på 
kommunledningsförvaltningen (ekonomi- och upphandlingsavdelningen) efter överenskommelse med ansvarig beslutsattestant. 

6. Avvikelser
Vid eventuella avvikelser från ovanstående attestlista eller riktlinjer ska respektive beslutsattestant snarast underrätta närmsta överordnad chef. 
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KFN §   

Beslut om internkontrollplan för år 2017 

Redogörelse 
Enligt reglementet för intern kontroll ska en kommunövergripande 
internkontrollplan upprättas för att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Den 28 
februari år 2017 fastställde kommunstyrelsen en 
kommunövergripande internkontrollplan.  vilken innehåller följande 
kontrollmoment: 
 
• Attester - kontroll av att aktuella behörigheter enligt systemet 

(navigator) överensstämmer med beslutad attestförteckning inklusive 
beloppsgränser. 

• Nettokostnadsavvikelse -Är indikatorn gällande nettokostnadsavvikelse 
känt av de politiska nämnderna? Indikatorn är kopplad till ett av 
fullmäktiges resultatmål i budget 2017. 

• Löner, analyslista - kontroll av att rutin gällande analyslista finns och 
följs. 

• Sjukfrånvaro, frånvarotillfälle - kontroll av att rutin för gällande 
upprepad korttidsfrånvaro finns och följs. 

• Bevakning och rutiner för riktade statsbidrag - kontroll av att rutiner 
som omfattar bevakning finns och följs för hantering av riktade 
statsbidrag. 

• Direktupphandlingar -kontroll så att inga direktupphandlingar 
genomförts under kalenderåret som avser liknande varor, tjänster och 
entreprenader vars totala inköpssumma överstiger hundratusenkronor. 

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

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att följa upp de 
kontrollmoment som angett i den kommunövergripande 
internkontrollplanen under år 2017.  

I en tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 
10 april år 2017, föreslås nämnden fastställa den 
kommunövergripande internkontrollplanen som sin egen.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Eva Ingvarsson 
Kultur- och fritidschef 
Tel. 0472-152 60 
E-post: eva.ingvarsson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-04-10 

 

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

Kultur- och fritidsnämnden 

Beslut om internkontrollplan för år 2017 

Redogörelse 
Enligt reglementet för intern kontroll ska en kommunövergripande 
internkontrollplan upprättas för att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Den 28 februari år 2017 
fastställde kommunstyrelsen en kommunövergripande internkontrollplan.  
vilken innehåller följande kontrollmoment: 
 
• Attester - kontroll av att aktuella behörigheter enligt systemet 

(navigator) överensstämmer med beslutad attestförteckning inklusive 
beloppsgränser. 

• Nettokostnadsavvikelse -Är indikatorn gällande nettokostnadsavvikelse 
känt av de politiska nämnderna? Indikatorn är kopplad till ett av 
fullmäktiges resultatmål i budget 2017. 

• Löner, analyslista - kontroll av att rutin gällande analyslista finns och 
följs. 

• Sjukfrånvaro, frånvarotillfälle - kontroll av att rutin för gällande 
upprepad korttidsfrånvaro finns och följs. 

• Bevakning och rutiner för riktade statsbidrag - kontroll av att rutiner 
som omfattar bevakning finns och följs för hantering av riktade 
statsbidrag. 

• Direktupphandlingar -kontroll så att inga direktupphandlingar 
genomförts under kalenderåret som avser liknande varor, tjänster och 
entreprenader vars totala inköpssumma överstiger hundratusenkronor. 

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

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att följa upp de kontrollmoment 
som angett i den kommunövergripande internkontrollplanen under år 2017.  

Enligt reglementet för intern kontroll, och de anvisningar som 
kommunstyrelsen har fastställt avseende internkontrollarbetet, ska även 
nämnden fastställa en egen internkontrollplan. På grund av att kultur- och 
fritidsnämnden är ny, och på grund av att nämnden har ett omfattande arbete 
framför sig med att fastställa centrala styrdokument såsom sin 
verksamhetsplan med internbudget samt delegationsordning, föreslår 
förvaltningen att nämnden inte fastställer en egen internkontrollplan för år 
2017. Förvaltningen föreslår dock nämnden att fastställa och följa upp den 
kommunövergripande internkontrollplanen för år 2017 som sin egen.  

mailto:eva.ingvarsson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:kommunen@alvesta.se
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa den kommunövergripande 
internkontrollplanen för år 2017 som sin egen.  
 
 
 
Eva Ingvarsson    
Förvaltningschef     
 



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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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Beslut om uppdrag att utreda möjligheterna för inrättandet 
av en fritidsbank i Alvesta kommun 

Redogörelse 
Den 27 mars 2017 besökte representanter från Smålandsidrotten 
kultur- och fritidsnämndens sammanträde för att presentera deras 
arbete med Fritidsbanken. Mot denna bakgrund föreslår kultur- och 
fritidsnämndens ordförande att nämnden beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna för inrättandet av en fritidsbank i 
Alvesta kommun. Vidare föreslår ordföranden att ärendet ska 
återrapporteras till nämnden i oktober 2017.  

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för 
inrättandet av en fritidsbank i Alvesta kommun. 
 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet ska 
återrapporteras till nämnden i oktober 2017.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Information om biblioteksverksamheten 

Redogörelse 
Förvaltningschef tillika t.f. bibliotekschef informerar om kommunens 
biblioteksverksamhet.  

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

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Information om sjukfrånvarostatistik för kultur- och 
fritidsförvaltningen till och med februari månad år 2017 

Redogörelse 
Information om sjukfrånvarostatistik för kultur- och 
fritidsförvaltningen till och med februari månad år 2017 presenteras 
för nämnden.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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Sida 1 av 3 
 

Sjukfrånvarostatistik för KFF 
Denna blankett används för redovisning sjukfrånvaro för KLF till ledningsgruppen KLF.  

• Antal sjukdagar per snittanställd, rullande 12 månader. 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

Antal 
sj.dgr/anst. 

KFF - 10,39 8,41           

Tidsperiod ex: Jan 2016 mätperiod fr om 2015-02-01 t o m 2016-01-31, 12 månader. 
Sjukdagar med omfattning innebär att den verkliga frånvarotiden beräknas. 

• Antal sjukdagar per snittanställd, månad för månad ej rullande 12 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

 Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

Antal 
sj.dgr/anst. 
 

KFF - 1,01 0,46           

Ny rapport för 2016 därav inga siffror från 2015. 
Eventuella kommentarer: 
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• Sjukfrånvaro i % per förvaltning, rullande 12 månader 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % Sjukfr % 

KFF - 4,83 3,57           

Total sjukfrånvaro i % av arbetade timmar är kvoten mellan sjukfrånvaro timmar och arbetade timmar under en 12 månaders period. 

 

• Andel sjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro (59 dagar eller mer) 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

  Antal 59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

Andel i % 
59<  
sj.dgr 
/förvaltning 

KFF - 0,0 21,22           

 

Eventuella kommentarer: 
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• Antalet personer som har fler än 5 korttidssjukfrånvarotillfällen, rullande 12 månader). 

Tidsperiod: 2016-12-31 2017-01-31 2017-02-29 2016-03-31 2017-04-30 2017-05-31 2017-06-30 2017-07-31 2017-08-31 2017-09-30 2017-10-31 2017-11-30 2017-12-31 

 Förvaltning December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 

 5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

5< 
korttid.fr 

KFF  - -           

I denna tabell ingår även de anstallda som har särskilt högriskskydd från försäkringskassan, där FK betalar sjukpeng 80% från dag 1. 

 
Eventuella kommentarer: 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Beslut om redovisning av sjukfrånvarostatistik för kultur- 
och fritidsnämnden  

Redogörelse 
Personalavdelningen skickar aktuell sjukfrånvarostatistik för kultur- 
och fritidsförvaltningen till nämnden för kännedom en gång per 
månad. Sjukfrånvarostatistiken innehåller uppgifter om: 

• Antal sjukdagar per snittanställd, rullande 12 månader 
• Antal sjukdagar per snittanställd, månad för månad ej rullande 12 
• Sjukfrånvaro i % per förvaltning, rullande 12 månader 
• Andel sjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro (59 dagar eller mer) 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att fyra gånger per år presentera 
en mer detaljerad redovisning avseende sjukfrånvarostatistiken 
till nämnden. Redovisningen bör informera mer ingående om 
vad statistiken innehåller för sjukfrånvaro och hur 
förvaltningen arbetar för att få ned sjuktalen.  
 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen ska ske 
på nämndens ordinarie möte i september, december, mars och 
juni. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Eva Ingvarsson 
Kultur- och fritidschef 
Tel. 0472-152 60 
E-post: eva.ingvarsson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2017-04-11 

 

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 

Beslut om redovisning av sjukfrånvarostatistik för kultur- och 
fritidsnämnden  

Redogörelse 
Personalavdelningen skickar aktuell sjukfrånvarostatistik för kultur- och 
fritidsförvaltningen till nämnden för kännedom en gång per månad. 
Sjukfrånvarostatistiken innehåller uppgifter om: 

• Antal sjukdagar per snittanställd, rullande 12 månader 
• Antal sjukdagar per snittanställd, månad för månad ej rullande 12 
• Sjukfrånvaro i % per förvaltning, rullande 12 månader 
• Andel sjukfrånvaro i % av total sjukfrånvaro (59 dagar eller mer) 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att fyra gånger per år presentera 
en mer detaljerad redovisning avseende sjukfrånvarostatistiken 
till nämnden. Redovisningen bör informera mer ingående om 
vad statistiken innehåller för sjukfrånvaro och hur 
förvaltningen arbetar för att få ned sjuktalen.  
 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisningen ska ske 
på nämndens ordinarie möte i september, december, mars och 
juni. 

 
 
 
Eva Ingvarsson    
Förvaltningschef     
 

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


 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Övriga ärenden 

Redogörelse 
Ordföranden frågar nämnden om nämnden har några övriga ärenden 
som nämnden vill lyfta på dagens sammanträde.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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