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KFN §   

Fastställande av dagordning 

Redogörelse 

Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om utskickad 

dagordning kan godkännas och behandlas på dagens sammanträde: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Information om Fritidsbankens verksamhet 

5. Information från ordföranden  

6. Information från förvaltningschef 

7. Sjukfrånvarostatistik per juli månad 2018 

8. Delårsrapport per augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden 

9. Förslag om överflyttning av Stenlyckeklubbens verksamhet från 

utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden 

10. Förslag om översyn av demokratiprojektet 

11. Förslag om översyn av upplägget för sommarprao 

12. Information om Sommar i Alvesta 2018 

13. Information om investeringar på fritidsgården 

14. Information om besöksantalet på Vislandabadet under 2018 

15. Information om investeringar på Virdavallen 

16. Information om projekt med simskola för elever i förskoleklass 

17. Information om investeringar på Kulturkällaren 

18. Redovisning av kommunala bidrag till studieförbunden 2018 

19. Utdelning av priser, stipendier och utmärkelser för 2018 – Val av 

kommitté 

20. Övriga ärenden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ordförandens förslag 

till dagordning. 
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Sammanträdesdatum 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KFN §        

Information om Fritidsbankens verksamhet 

Redogörelse 

Fritidsbanken informerar på sammanträdet om verksamheten. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KFN §   

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Ordföranden informerar kultur- och fritidsnämnden om 

pågående/aktuella ärenden.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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Kultur- och fritidsnämnden 
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Beslutsexpediering 
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KFN §   

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

T.f. förvaltningschef Suzanne Hammargren informerar kultur- och 

fritidsnämnden om pågående/aktuella ärenden.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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Kultur- och fritidsnämnden 
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KFN §   

Sjukfrånvarostatistik per juli månad 2018  

Redogörelse 

Förvaltningschef informerar nämnden om förvaltningens 

sjukfrånvarostatistik per juli månad 2018.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 9,46 9,76 10,69 11,67 11,89 11,91 13,07 13,98 14,32 14,62 14,59 14,85

A. Kommun 23,74 23,57 23,11 22,65 22,23 21,86 22,08 22,02 21,76 21,4 21,16 21,07

Analys: Dagar per snittanställd ökar. Förhållandevis litet antal anställda gör att få sjukskrivna ger stort utslag i statistiken.
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 1,32 1,14 1,78 1,52 1,07 1,07 1,58 0,96 1,18 0,91 1,07 1,04

A. Kommun 1,54 1,75 1,88 1,76 1,82 1,94 2,15 2,02 1,67 1,6 1,45 1,34

Analys: På en liten förvaltning ger små förändringar stort utslag när man räknar i snitt på personalgruppen.
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 2,98 3,16 3,45 3,63 3,6 3,59 3,96 4,11 4,22 4,32 4,32 4,41

A. kommun 6,62 6,59 6,5 6,37 6,24 6,15 6,22 6,18 6,14 6,03 6 6

Analys: 

 Efter att det stagnerat under förra sommaren stiger siffrorna igen och det kan bero på få 

sjukskrivna som slår igenom på få anställda. Förhållandevis låg sjukfrånvaro trots ökningen.
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 34,12 39,73 48,49 49,65 53,63 57,62 54,73 53,59 53,56 52,89 60,14 61,83

A. kommun 66,77 66,29 65,62 65,58 65,24 64,7 63,83 62,67 62,2 61,38 61,36 61,56
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 3 4 4 4 5 6 7 7 7 7 7 7

Analys: Att antalet ökat sedan maj beror på att personalen tidigare redovisats i andra förvaltningarna.

Numera ser vi en reell ökning av antalet. 
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Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 41,82 42,37 42,62 43,55 40,37 46,97 52,24 56,06 53,03 52,31 53,13 53,13

A. Kommun 31,93 31,15 31,23 37,37 31,96 32,73 31,65 31,44 31,62 32,4 32,52 32,14
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KFN §       Dnr 2018/51.042 

Delårsrapport per augusti 2018 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 6 september 2018 

2. Delårsrapport per augusti 2018 

Redogörelse 

Första halvåret 2018 har varit händelserikt med många aktiviteter 

inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Prognosen för 

måluppfyllelse för nämnden ser god ut. Många varierande 

mötesplatser har erbjudits för kultur- och fritidsaktiviteter. Det har 

genomförts mängder med verksamhet, både kärnverksamhet men 

också nya verksamheter och arrangemang särskilt under sommaren. 

Att klara budget i balans är för hela förvaltningen en prioritet.  

I delårsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista augusti, 

framgår att Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar för helåret 2018 

ett underskott på 0,2 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat. 

Avdelningen Förvaltning/nämnd och Fritidsgårdsavdelningen 

prognosticerar underskott och Kulturavdelning samt Musikskola 

prognosticerar noll-resultat. Övriga avdelningar prognosticerar 

överskott. Det största underskottet härleds till Förvaltning/nämnd som 

saknar täckning fullt ut för förvaltningschefstjänsten. Prognosen för 

investeringar är positiv med 0,3 miljoner kronor på grund av att 

projektet Spånens badplats prognosticeras bli lägre enligt muntlig 

offert. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapport 

per augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Suzanne Hammargren 

T f Kultur- och fritidschef 
Tel. 0472-153 90 

E-post: suzanne.hammargren@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2018-09-06 

Diarienummer 

KFN 2018/51.042 

 

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

 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Delårsrapport per augusti 2018 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Redogörelse 

Delårsrapporten behandlas i kommunfullmäktige i september. Kommunerna 

skall, enligt lag om kommunal redovisning, minst en gång per år upprätta en 

särskild redovisning benämnd delårsrapport. Alvestas kommuns 

delårsrapport upprättas per 31 augusti och innehåller en översiktlig 

redovisning av kommunens utveckling av verksamhet och resultat sedan 

föregående år. Vidare görs en bedömning av måluppfyllelsen på årsbasis. 

Första halvåret 2018 har varit händelserikt med många aktiviteter inom 

kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. Prognosen för måluppfyllelse 

för nämnden ser god ut. Många varierande mötesplatser har erbjudits för 

kultur- och fritidsaktiviteter. Det har genomförts mängder med verksamhet, 

både kärnverksamhet men också nya verksamheter och arrangemang särskilt 

under sommaren. 

Att klara budget i balans är för hela förvaltningen en prioritet.  

I delårsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista augusti, framgår 

att Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar för helåret 2018 ett underskott 

på 0,2 miljoner kronor jämfört med budgeterat resultat. Avdelningen 

Förvaltning/nämnd och Fritidsgårdsavdelningen prognosticerar underskott 

och Kulturavdelning samt Musikskola prognosticerar noll-resultat. Övriga 

avdelningar prognosticerar överskott. Det största underskottet härleds till 

Förvaltning/nämnd som saknar täckning fullt ut för 

förvaltningschefstjänsten. Prognosen för investeringar är positiv med 0,3 

miljoner kronor på grund av att projektet Spånens badplats prognosticeras 

bli lägre enligt muntlig offert.  

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 

att godkänna delårsrapport per augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden. 

 

Suzanne Hammargren    

Tf Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen   

mailto:suzanne.hammargren@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:kff@alvesta.se
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1. Måluppfyllelse  
 

1.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde 
 

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2018 beslutat att samtliga mål, under samtliga 

fokusområden, är kopplade till styrningen för god ekonomisk hushållning. Till visionen finns fyra 

fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått: 

• Hållbar tillväxt 

• Människors vardag 

• Barns och ungas behov 

• Trygg välfärd 

 

Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål.  Dessutom finns ytterligare ett finansiellt 

mål. 

 

Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive fokusom-

råde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade måtten1 enligt nedan viktiga indi-

katorer eller tecken på resultat. Genom Sveriges Kommuner och Landsting deltar Alvesta kommun 

tillsammans med andra kommuner i ett riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i korthet 

(KKiK). Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive 

område, är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på resultat. 

Måtten kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av 

måluppfyllelse inom respektive område.  

 

I delårsrapporten redovisas bedömd måluppfyllelse för mål inom nämndens ansvarsområde.  

 

 

                                                
1 Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
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Mål 4. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för 
kultur, integration och fritidsliv 

 

Mål/mått enligt Mål och budget 2018 

Uppgift 1: 

Prognos  

Måluppfyllelse 2018 

Resultat 

2017 

Resultat 

2016 

Uppgift 2 

lämnas av 

Fritidsmöjligheter. 

Hur ser du på tillgång till parker, 

grönområden och natur, 

idrottsevenemang, kulturevenemang, 

nöjesutbud samt möjligheter att kunna 

utöva fritidsintressen som sport, kultur m 

m. SCB:s medborgarundersökning? 

Högre indextal = bättre.  

Mål 2018: 52 (utfall 2017: 52; riket ). 

Uppfylls 

  

55 Mätningen 

görs 

vartannat år 

KFF 

 

Uppgift 1: Kommentarer till prognos (se tabell) 

Efter avstämning mot enheternas handlingsplaner ser prognosen för måluppfyllelse 2018 mycket god 

ut. Under våren och sommaren har många av aktiviteterna som upprättats i handlingsplanerna 

genomförts på alla enheter. Vi tror att kultur- och fritidsnämnden kommer att nå målen under 2018. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har satt som nöjdregionindex inför Mål 4. 2018:52, enligt prognos 

uppfylls målet eftersom nöjdregionindex för 2017 (mäts på senhösten 2017) är 55. År 2015 var 

nöjdregionindex 52 och således har en ökning skett. 

 

Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under halvåret 2018 arbetat aktivt med att skapa varierade 

mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv. Enheterna har nått goda resultat genom ett stort 

antal aktiviteter som pekar på att kultur- och fritidsnämnden under året kommer att uppfylla målen. 

 

• En mängd aktiviteter har genomförts under halvåret till exempel Sommarlovsaktiviteter, Scen-

sommar och simskola genom bidraget Aktiv Sommar från Socialstyrelsen 

• På utställningshallen har en utställningsansvarig anställts 

• Utställningshallen har utvecklat samarbete med Regionen bland annat kring 

utställningsverksamhet  

• Vislandabadet har under sommaren haft ett mycket stort antal besökare  

• En driftansvarig har rekryterats till Hanalövsområdet för att utveckla området än mer 

• En stor mängd läsfrämjande aktiviteter har genomförts inom projektet Skapande skola med bland 

annat författarbesök  

• Biblioteket har genomfört ett regionalt språkprojekt, Språkstegen, som bidrar till små barns 

språkutveckling i samarbete med BVC 

• Skol IF har erbjudit idrotts- och fritidsaktiviteter för många ungdomar  

• Fritidsgården har organiserat och genomfört nattvandringar tillsammans med flera föreningar i 

kommunen   

• Fritidsgården i Alvesta har rustats upp 

• Musikskolan har genomfört musikprojekt både i förskolan och på Grönkullaskolan 

• Flera av våra anläggningar har rustats upp 
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1.2 Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan 
 

All verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden skall genomsyras av mångfald, 

integration och hög tillgänglighet.  

Kultur- och fritidsnämnden arbetar utifrån Fokusområde: Människors vardag. Förutom det har 

nämnden tagit fram fyra nämndsmål. 

 

 

Nämndsmål 1 Det ska finnas goda möjligheter till att utöva fritidsintressen. 

 Nöjdregionindex 2015:6,5 utfall 2017: 6,7- således en liten ökning från tidigare 

mätning. 

 

Fritidsenheten arbetar med att öka öppettider på våra idrottsanläggningar. Virda 

bad- och sportcenter har utökat öppethållandet på gymmet ytterligare en dag i 

veckan.  

Babysim har under 2018 fortsatt och utvecklats på Virda bad- och sportcenter 

genom nybörjarkurser och fortsättningskurser. En vattensäkerhetsskola på Virda- 

bad och sportcenter genomfördes under maj och juni.  

Marknadsföring av bowlinghallens verksamhet har genomförts vid lov.  

Inköp och installation av ny kylanläggning till Virdavallens ishall har genomförts.  

 

En rekrytering inom Fritidsgårdsverksamheten är genomförd vars uppdrag är att 

arbeta med unga efter skoltid (tidigare Stenlyckeklubben).  

Interiören på fritidsgården i Alvesta har förbättrats, bland annat har nya möbler 

köpts in. 

Fritidsgården har varit en betydande part i genomförandet av 

sommarlovsaktiviteterna. Demokratiprojektet har genomförts med en resa till 

Bosnien. Fritidsgårdsverksamheten erbjöd sommarprao till ungdomar i år 8. 

 

Nämndsmål 2 Det ska vara god tillgång till och god kvalité på kulturevenemang. 

 Nöjdregionindex 2015: 5,1 utfall 2017: 5,5 - således en liten ökning från tidigare 

mätning. 

 

Inom Sommarlovsaktiviteter har ett nytt kulturspår för barn 6-15 år, skapats.  

Professionella kulturaktörer har anlitats för utveckling av dans, film, Dj-

verksamhet, musikproduktion, Beatbox och Hip-hopverksamhet. 

Även i år har Alvesta genomfört Scensommar.  

Under sommaren har en fortsatt satsning på barnfamiljen gjorts. Det har erbjudits 

scenproduktioner för barn mellan 5-10 år på olika orter och mötesplatser (Alvesta, 

Moheda, Torne, Vislanda). 

Delprojektet Alvesta Dance project har under våren fortsatt. Projektet har 

genomfört 35 workshops, 8 kurser och två dansshower för barn mellan 9-15 år. 

Detta har lett till att Kulturama kommer etablera Dansundervisning i Stenlycke 

hösten 2018.  

Musikskolan har genomfört ett Förskoleprojekt med musik och lek, på olika 

förskolor i kommunen. Förskoleprojektet fortsätter under hösten. 

Skapande förskola är ett nytt projekt som vi satsar på i Alvesta. Kulturrådet har 

beviljat medel under läsåret 2018/2019. Det är ett Berättarprojekt med värdegrund- 

och mångfald i fokus som involverar alla förskolebarn i 5 års ålder.  
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Nämndsmål 3 Det ska vara god kvalité i biblioteksverksamheten. 

 Nöjdregionindex 2015: 7,5 utfall 2017: 7,5 – ett oförändrat utfall från tidigare 

mätning. 

 

Biblioteken i Alvesta kommun erbjuder ett brett och variet medieutbud. På 

biblioteken erbjuds även ett stort antal program och evenemang av god kvalité. 

Biblioteket har inom Sommarlovsaktiviteter erbjudit barn och unga aktiviteter på 

biblioteken i Alvesta, Vislanda och i Moheda.  

Personalen är en viktig resurs för biblioteksverksamheten. Personalen på alla 

bibliotek har adekvat utbildning. Bibliotekspersonalen ingår i olika 

samverkansmodeller både internt i kommunen och externt regionalt. 

Bibliotekslokalerna i Alvesta kommun är verksamhetsanpassade, inbjudande och 

tillgängliga.  

Biblioteksbussen är uttjänt och det planeras för en ersättningsbuss. 

 

Nämndsmål 4 Det ska vara god kvalité på utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och 

motionsanläggningar. 

 Nöjdregionindex 2015: 59 utfall 2017:59 – ett oförändrat utfall från tidigare 

mätning.  

 

Nya städmaskiner har introducerats i Virda bad och Sportcenter under 2018 för att 

effektivisera städningen samt att sträva efter minskad användning av kemikalier. 

Rekrytering av driftansvarig på Hanaslövsområdet är genomförd vilket är en 

förutsättning för att fortsätta utvecklingsarbetet på Hanaslövsområdet. 

Introducering av ytterligare en medarbetare i vattenreningen är genomförd, detta för 

att förbättra beredskapen mot driftstopp på badanläggningarna.  

Elljusspåret i Hagaparken har fått nytt underlag. Nya skyltar har köpt in till Åsnen 

Runt. Ny sarg till Virdavallens ishall är inköpt.  
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2. Ekonomi  
 

2.1 Kommunens delårsbokslut januari – augusti 2018  
 

  

Budget 

2018082 

 

Utfall  

201808 

Budget- 

avvikelse 

201808 
 

Kommunstyrelsen    

Överförmyndarnämnden    

Kultur- och fritidsnämnden 32,0 27,7 +4,3 

Utbildningsnämnden    

Nämnden för individ- och familjeomsorg    

Omsorgsnämnden    

Nämnden för samhällsplanering    

Nämnden för myndighetsfrågor    

Summa verksamheter    

Gemensam finansiering    

 

Totalt 

   

varav skattefinansierat    

varav taxefinansierat    

 

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till augusti redovisar Kultur- och 

fritidsnämnden en positiv budgetavvikelse som uppgår till 4,3 miljoner kronor. De främsta 

anledningarna till överskottet är högre statsbidrag för sommar- och lovaktiviteter inom 

fritidsgårdsavdelningen än budgeterat. Inom fritid- och fritidsanläggningar har det under säsong varit 

ett mycket större besöksantal på Hanaslövanläggningen som bidragit till högre intäkter. Samt att 

betalning från Utbildningsförvaltningen för hyra av övriga sporthallar och Virda bad- och sportcenter 

har betalats för helår, vilket leder till ett större utfall mot budget per augusti. Ytterligare påverkar 

statsbidrag för Skapande skola och Musikskola inom kulturavdelningen som ej är budgeterade. 

                                                
2 Med budget 201808 avses 67 procent (8/12) av årsbudgeten, förutom för omsorgsnämnden vars personalbudget är periodiserad utifrån 

säsongsvariation.   
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2.2 Kommunens helårsprognos 
 

 2.2.1 Driftredovisning 
 
Driftredovisning  

 
 

Budget 

helår 

2018 

Prognos 

helår 

20183 
per 31 aug 

Budget- 

avvikelse 

20184 
per 31 aug 

 

Budget- 

avvikelse 

2018 
per 31 maj 

 

Kommunstyrelsen     

Överförmyndarnämnden     

Kultur- och fritidsnämnden 48,0 48,2 -0,2 -1,1 

Utbildningsnämnden     

Nämnden för individ- och familjeomsorg     

Omsorgsnämnden     

Nämnden för samhällsplanering exkl VA     

Nämnden för myndighetsfrågor     

Summa skattefinansierat  

(exkl gemensam finansiering) 

    

VA-verksamhet     

Totalt     

 

 

Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar för helåret 2018 ett underskott på 0,2 miljoner kronor 

jämfört med budgeterat resultat. Avdelningen förvaltning/nämnd och fritidsgårdsavdelningen 

prognosticerar underskott och kulturavdelning samt Musikskola prognosticerar noll-resultat. Övriga 

avdelningar prognosticerar överskott. Det största underskottet härleds till förvaltning/nämnd som 

saknar täckning fullt ut för förvaltningschefstjänsten. 

 

Budgetavvikelse från månadsrapport per 31 maj har per 31 augusti minskat med 0,9 miljoner kronor 

från ett underskott på 1,1 miljoner kronor till ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Utvecklingen är 

således positiv. Detta beror till stor del på biblioteksavdelningen där prognosen är sänkt på grund av 

att det finns budget för att delfinansiera en bibliotekschefstjänst som inte kommer tillsättas under 

2018. Vislandabadet har under sommaren fått högre intäkter än beräknat vilket ger ett överskott.  

 

 

 

 

 

                                                
3 Prognostiserat resultat för 2018. 
4 Prognostiserad budgetavvikelse för 2018. 
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Driftredovisning  

 
 

Budget  

2018  

(Y) 

Helårsprognos 

2018 

(X) 

Budget  

Avvikelse 

2018 

(Y-X) 

Utfall  
2017 

Intäkter 7,4 10,8 +3,4 8,4 

Personalkostnader 25,3 25,7 -0,4 23,3 

Övriga kostnader 30,1 33,3 -3,2 31,5 

Nettokostnad 48,0 48,2 -0,2 46,4 

 
Driftredovisning per verksamhet 

 
 

Budget 

2018 

(Y) 

Helårsprognos 

2018 

(X) 

Budget- 

avvikelse 

2018 

(Y-X) 

Utfall  
2017 

 

Förvaltning/nämnd 1,7 2,3 -0,7 1,7 

Bibliotek 9,6 9,3 0,3 9,1 

Skolbibliotek 1,3 1,1 0,2 0,8 

Fritid och fritidsanläggningar 21,8 21,5 0,2 21,6 

Fritidsgårdar 4,9 5,2 -0,3 4,9 

Kultur 4,1 4,1 0,1 4,3 

Musikskola 4,6 4,6 0,0 4,1 

Summa  48,0 48,2 -0,2 46,4 

 

Analys av årets prognos 
 
Utfall jämfört med föregående år 

 

I jämförelse med utfall föregående år är helårsprognosen för intäkterna 2018 högre med 2,2 miljoner 

kronor. Detta beror på större statsbidrag för sommar- och lovaktiviteter inom fritidsgårdsavdelningen. 

Inom fritid- och fritidsanläggningar har det under säsong varit ett mycket större besöksantal på 

Hanaslövanläggningen vilket bidragit till högre intäkter.  

 

I jämförelse med utfall föregående år är helårsprognosen för personalkostnaderna 2018 högre med 2,6 

miljoner kronor. Detta beror bland annat på generella löneökningar inom hela förvaltningen och 

anställning av driftansvarig på Hanaslövanläggningen inom fritid- och fritidsanläggningar. Inom 

fritidsgårdsavdelningen har behovet funnits att öka antalet timanställningar. Det ökade statsbidraget 

för sommar- och lovaktiviteter inom fritidsgårdsavdelningen medför ökade kostnader motsvarande 

summan för bidraget, som fördelats på personal- och övriga kostnader. Förvaltningschefstjänsten har 

delvis under året varit bemannad med mer än 100 % på grund av sjukskrivning, vilket har ökat 

kostnaderna från föregående år och därmed ökat prognosen för 2018.  

 

I jämförelse med utfall föregående år är helårsprognosen för övriga kostnader 2018 högre med 1,4 

miljoner kronor. Detta beror på att det finns behov av att hyra in en chefstjänst för fritidsgårdarna och 

Musikskola. De ökade intäkterna på Hanaslövanläggningen inom fritid- och fritidsanläggningar 

medför också ökade kostnader för utbetalning till föreningar enligt avtal och något ökade 

driftskostnader. Det ökade statsbidraget för sommar- och lovaktiviteter inom fritidsgårdsavdelningen 

medför ökade kostnader motsvarande summan för bidraget, som fördelats på personal- och övriga 

kostnader. 
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Större budgetavvikelser 

 

I jämförelse med årets budget är helårsprognosen för intäkterna 2018 positiv med 3,4 miljoner kronor. 

Detta beror på att man fått större statsbidrag än väntat för sommar- och lovaktiviteter inom 

fritidsgårdsavdelningen. Inom fritid- och fritidsanläggningar har det under säsong varit ett mycket 

större besöksantal på Hanaslövanläggningen och Vislandabadet vilket bidrar till högre intäkter. 

Ytterligare orsak till avvikelsen är statsbidrag Skapande skola för HT18/VT19 inom Musikskolan som 

ej är budgeterat för, där beräknas att ungefär hälften av bidraget kommer nyttjas under 2018.  

 

I jämförelse med årets budget är helårsprognosen för personalkostnaderna 2018 negativ med 0,4 

miljoner kronor. Detta beror på att förvaltningschefstjänsten inte täcks inom befintlig budget och har 

delvis under året varit bemannad med mer än 100 % på grund av sjukskrivning, vilket har ökat 

kostnaderna. Notera att det finns post i budget centralt som är avvägd till avgiftssänkning för 

Musikskolan, räknas denna bort ökar den negativa avvikelsen med 0,5 miljoner kronor. Behovet har 

funnits att öka antalet timanställningar inom fritidsgårdsavdelningen, samt att fritidsgårdschefens 

tjänst saknar täckning fullt ut vilket ger en ökning i prognos. Inom biblioteksavdelningen är prognosen 

sänkt då det finns en ej nyttjad buffert för rekrytering av bibliotekschefstjänst. Utställningsansvarig 

inom kulturavdelningen har gått ner i tid vilket också bidrar till en sänkning av det prognosticerade 

utfallet.  

 

I jämförelse med årets budget är helårsprognosen för övriga kostnader 2018 negativ med 3,2 miljoner 

kronor. Detta beror på att de ökade intäkterna på Hanaslövanläggningen inom fritid- och 

fritidsanläggningar också medför ökade kostnader för utbetalning till föreningar enligt avtal och något 

ökade driftskostnader. Samt planeras insatser för att förlänga elljusspåret, bredda befintliga spår och 

göra iordning mer parkeringsyta. Det ökade statsbidraget för sommar- och lovaktiviteter inom 

fritidsgårdsavdelningen medför ökade kostnader motsvarande summan för bidraget. Det finns även ett 

behov av att hyra in en chefstjänst för fritidsgårdarna och Musikskola. 

 

Detta ger en prognosticerad total negativ avvikelse för Kultur- och fritidsnämnden på 0,2 miljoner 

kronor. 
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2.3 Investeringsredovisning 
 

Kultur- och fritidsnämndens investeringsram för 2018 uppgår till 9,2 miljoner kronor inkl 

tilläggsbudget. Och investeringsramen för 2017 var 6,7 miljoner kronor. Investeringsvolymen är 

således större 2018 och detta beror på projektet Kylsystem Ishall med en budgetram på 4,4 miljoner 

kronor som inte blev färdigställt under 2017 och blev således överflyttat till 2018 års 

investeringsbudget. I jämförelse med föregående år så finns det i budget 2018 fler enskilda projekt 

med en större investeringsvolym – bortsett från Kylsystem Ishall.  

 

Projektet Inventarier Moheda bibliotek har ingen beslutad budget utan finansieras delvis av statliga 

medel från Kulturrådet.  

 

Alla projekt beräknas att färdigställas under 2018.  

 

 
Investeringsredovisning per 

projekt 

 

 

Budget 

2018 
nettoinv. 

Utfall 

2018 
Jan-aug 

Helårsprognos 2018 
per 31 aug 

Budget- 

avvik. 

2018 

Utfall 

2017 
nettoinv. inkomster utgifter netto 

Ofördelade medel 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - 

Vislanda bibliotek 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - 

Biblioteket (RFID) 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 - 

Inventarier Moheda bibliotek 0,0 -0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 - 

Kylsystem Ishall* 5,4 4,8 0,0 5,4 5,4 0,0 0,5 

Badplatser upprustning 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Spånens badplats 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1 +0,3 - 

Hanaslöv 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 - 

Virdavallen sarg* 1,3 0,0 0,0 1,3 1,3 0,0 - 

Sim- och sporthallen* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Fritidsgården Alvesta 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 - 

Totalt 9,2 4,4 0,4 9,3 8,9 +0,3 0,6 

 

 

Större budgetavvikelser 

Den totala budgetavvikelsen för investeringar inom Kultur- och fritidsnämnden är positiv med 0,3 

miljoner kronor, vilket innebär att man kommer klara budgetramen. Den positiva avvikelsen beror på 

att projektet Spånens badplats beräknas bli lägre än budget enligt muntlig offert. 

 

* Enligt beslut som togs i Kultur- och fritidsnämnden under 20185 bestämdes att projektet Sim- och 

sporthallen skulle förskjutas och att budgetmedlen skulle överföras till andra projekt som beräknades 

bli fördyrade. Budgeten har fördelats på Kylsystem Ishall och Virdavallen sarg.  

                                                
5 KFN § 22, KFN 2018/29.800 
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KFN §       Dnr 2018/53.816 

Förslag om överflyttning av Stenlyckeklubbens verksamhet 
från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 10 september 2018 

Redogörelse 

Utbildningsnämnden tog 2016-02-17 beslut angående fritidsklubb för 

mellanstadieelever på Grönkullaskolan. I underlaget för beslutet 

framgår att målet med fritidsklubben är att förbättra trygghet och 

integration samt skapa positiva sysselsättningar för skolans 

mellanstadieelever efter skoltid. Uppdraget har utvidgats till att 

innefatta även Prästängsskolans mellanstadieelever. 

Fritidsgården i Alvesta fick uppdraget att bedriva verksamheten 

”Stenlyckeklubben”. Verksamheten startade 2016-09-19 på Alvesta 

Fritidsgård. Verksamheten avslutades i juni 2017 då den enligt 

utvärderingen ej uppfyllde sitt syfte. 

Efter detta har dialog pågått mellan kultur- och fritidsförvaltningen 

och utbildningsförvaltningen hur denna verksamhet skulle kunna 

utvecklas och förbättras. Fritidsgårdschefen fick uppdraget hösten 

2017 att ge förslag på organisation för verksamheten. Tillsammans 

med Utbildningsförvaltningen diskuterades det fram att under våren 

2018 ge Fritidsgården ansvar och budget för att fortsätta arbetet med 

verksamheten ”Stenlyckeklubben”.   

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

besluta om överföring av uppdrag och budget på 600 000 kronor för 

”Stenlyckeklubben” från Utbildningsnämnden till Kultur- och 

fritidsnämnden. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Andreas Nilsson 

Fritidsgårdschef 
Tel. 0472-15240 

E-post: andreas.nilsson2@alvesta .se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2018-09-10 

Diarienummer 

KFN 2018/53.816 

 

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

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag om överflyttning av ”Stenlyckeklubbens” verksamhet 
från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund 

Utbildningsnämnden tog 2016-02-17 beslut angående fritidsklubb för 

mellanstadieelever på Grönkullaskolan. I underlaget för beslutet framgår att 

målet med fritidsklubben är att förbättra trygghet och integration samt skapa 

positiva sysselsättningar för skolans mellanstadieelever efter skoltid. 

Uppdraget har utvidgats till att innefatta även Prästängsskolans 

mellanstadieelever. 

Fritidsgården i Alvesta fick uppdraget att bedriva verksamheten 

”Stenlyckeklubben”. Verksamheten startade 2016-09-19 på Alvesta 

Fritidsgård. Verksamheten avslutades 2017-06 då den enligt utvärderingen 

ej uppfyllde sitt syfte. 

Efter detta har dialog pågått mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen hur denna verksamhet skulle kunna utvecklas och 

förbättras. Fritidsgårdschefen fick uppdraget hösten 2017 att ge förslag på 

organisation för verksamheten. Tillsammans med Utbildningsförvaltningen 

diskuterades det fram att under våren 2018 ge Fritidsgården ansvar och 

budget för att fortsätta arbetet med verksamheten ”Stenlyckeklubben”.  

Syfte 

Stenlyckeklubben skall bedriva verksamhet inom Kultur- och 

fritidsförvaltningen. Syftet är att skapa en positiv mötesplats för våra elever 

på Grönkullaskolan och Prästängsskolan efter skoltid. Verksamheten skall 

bidra till ökad trygghet och förbättrad integration för barnen. Med givande 

aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet och hjälp och stöd med läxor 

skall möjligheterna till en meningsfull fritid öka för aktuell målgrupp. 

Verksamheten inriktning och insatser skall syfta till att motverka 

segregation. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om överföring av uppdrag och 

budget á 600 000 kronor för ”Stenlyckeklubben” från Utbildningsnämnden 

till Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Andreas Nilsson 

Fritidsgårdschef  

http://www.alvesta.se/
mailto:kff@alvesta.se
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KFN §       Dnr 2018/54.817 

Förslag om översyn av demokratiprojektet 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 10 september 2018 

Redogörelse 

Arbetet under namnet ”Demokratiprojektet” har pågått i Alvesta 

Kommun sedan 2007. Syftet med projektet är att under sommarlovet 

erbjuda cirka 20 ungdomar, som slutat årskurs 9 och går första eller 

andra året på gymnasiet och som är bosatta i Alvesta, ett meningsfullt 

feriearbete. Målet är att de ungdomar som deltar i projektet skall 

erhålla fördjupade kunskaper och förståelse avseende demokrati.  

Utöver detta har projektet ett eller flera temaområden som 

ungdomarna skall arbeta med och förkovra sig kring, exempelvis 

rörelsevariation och skyddsnätet för utsatta ungdomar. 

Varje år genomförs en resa som ett studiebesök för ungdomar och 

ledare, denna resa kopplas till temat och demokrati. Deltagande 

ungdomar skall även efter avslutat projekt redogöra för sina 

erfarenheter utifrån temat, resan och demokrati till elever i årskurs 6 i 

Alvesta kommun. 

En utredning ska se över möjligheterna till nya arbetssätt med 

demokrati inom fritidsgårdarna i Alvesta Kommun. 

Målsättningen skall vara att skapa ett långsiktigt och kontinuerligt 

demokratiarbete som genomsyrar fritidsgårdens verksamhet som är 

mer kostnadseffektivt än nuvarande projekt. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att se över demokratiprojektet och 

föreslå nämnden ett nytt upplägg på projektet. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Andreas Nilsson 

Fritidsgårdschef 
Tel. 0472-152 40 
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Datum 

2018-09-10 

Diarienummer 

KFN 2018/54.817 

 

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

Förslag om översyn av demokratiprojektet 

Bakgrund 

Arbetet under namnet ”Demokratiprojektet” har pågått i Alvesta Kommun 

sedan 2007. Syftet med projektet är att under sommarlovet erbjuda cirka 20 

ungdomar, som slutat årskurs 9 och går första eller andra året på gymnasiet 

och som är bosatta i Alvesta, ett meningsfullt feriearbete. Målet är att de 

ungdomar som deltar i projektet skall erhålla fördjupade kunskaper och 

förståelse avseende demokrati.  

Utöver detta så har projektet ett eller flera temaområden som ungdomarna 

skall arbeta med och förkovra sig kring, exempelvis rörelsevariation och 

skyddsnätet för utsatta ungdomar. 

Varje år genomförs en resa som ett studiebesök för ungdomar och ledare, 

denna resa kopplas till temat och demokrati. Deltagande ungdomar skall 

även efter avslutat projekt redogöra för sina erfarenheter utifrån temat, resan 

och demokrati till elever i årskurs 6 i Alvesta kommun. 

En utredning ska se över möjligheterna till nya arbetssätt med demokrati 

inom fritidsgårdarna i Alvesta Kommun. 

Målsättningen skall vara att skapa ett långsiktigt och kontinuerligt 

demokratiarbete som genomsyrar fritidsgårdens verksamhet som är mer 

kostnadseffektivt än nuvarande projekt. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att se över demokratiprojektet och 

föreslå nämnden ett nytt upplägg på projektet. 

 

 

 

Andreas Nilsson 

Fritidsgårdschef 

   

http://www.alvesta.se/
mailto:kff@alvesta.se
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KFN §       Dnr 2018/55.817 

Förslag om översyn av upplägget för sommarprao 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 10 september 2018 

Redogörelse 

Sommarprao i Alvesta kommun hanteras, administreras och bekostas 

idag av fritidsgården i Alvesta. Genom sommarprao erbjuds cirka 60 

ungdomar i årskurs 8 i Alvesta kommun en sysselsättning med 

ersättning 2 veckor under sommarlovet. 

Varje år är det flera ungdomar som ansöker om sommarprao men ej 

kan erbjudas det utifrån brister på handledarplatser och budget. 

2018 fick fritidsgården i uppdrag att erbjuda sommarprao till alla 

behöriga som ansökte. Budget skulle lösas internt inom förvaltningen.  

Beslutet om ökning av antalet platser som skall erbjudas leder till ökat 

behov av personalresurser avseende administration och hantering. Det 

föreligger en utmaning i att finna handledarplatser och administrera 

utbetalningar till berörda ungdomar.  

För att finna en långsiktig och hållbar struktur avseende sommarprao 

bör en utredning se över: 

• Budget/resursåtgång 

• Förvaltningsövergripande överenskommelser avseende handledarplatser 

• Möjligt alternativ avseende ansvar för uppdrag och budget 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda sommarprao och upprätta ett 

förslag till beslut. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Andreas Nilsson 

Fritidsgårdschef 
Tel. 0472-152 40 

E-post: andreas.nilsson2@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2018-09-10 

Diarienummer 

KFN 2018/55.817 

 

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

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Förslag om översyn av upplägget för sommarprao 

Bakgrund 

Sommarprao i Alvesta kommun hanteras, administreras och beskostas idag 

av fritidsgården i Alvesta. Genom sommarprao erbjuds cirka 60 ungdomar i 

årskurs 8 i Alvesta kommun en sysselsättning med ersättning 2 veckor under 

sommarlovet. 

Varje år är det flera ungdomar som ansöker om sommarprao men ej kan 

erbjudas det utifrån brister på handledarplatser och budget. 

2018 fick fritidsgården i uppdrag att erbjuda sommarprao till alla behöriga 

som ansökte. Budget skulle lösas internt inom förvaltningen.  

Beslutet om ökning av antalet platser som skall erbjudas leder till ökat 

behov av personalresurser avseende administration och hantering. Det 

föreligger en utamning i att finna handledarplatser och administrera 

utbetalningar till berörda ungdomar.  

Syfte 

För att finna en långsiktig och hållbar struktur avseende sommarprao bör en 

utredning se över: 

• Budget/resursutgång 

• Förvaltningsövergripande överenskommelser avseende 

handledarplatser 

• Möjligt alternativ avseende ansvar för uppdrag och budget 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda sommarprao och upprätta ett 

förslag till beslut. 

 

 

 

Andreas Nilsson 

Fritidsgårdschef 

    
    

http://www.alvesta.se/
mailto:kff@alvesta.se
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Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KFN §        

Information om Sommar i Alvesta 2018 

Redogörelse 

På sammanträdet informeras om Sommar i Alvesta 2018. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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2018-09-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KFN §        

Information om investeringar på fritidsgården 

Redogörelse 

På sammanträdet informeras om gjorda investeringar på fritidsgården. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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Sammanträdesdatum 

2018-09-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KFN §        

Information om besöksantalet på Vislandabadet under 2018 

Redogörelse 

På sammanträdet informeras om besöksantalet på Vislandabadet under 

2018. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-09-24 1(1) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KFN §        

Information om investeringar på Virdavallen 

Redogörelse 

På sammanträdet informeras om gjorda investeringar på Virdavallen i 

Alvesta. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

KFN §        

Information om projekt med simskola för elever i 
förskoleklass 

Redogörelse 

Socialstyrelsen har avsatt medel för att alla kommuner ska kunna 

erbjuda gratis simskola till elever i förskoleklass. Alvesta kommun har 

fått 600 000 kronor. På sammanträdet redogörs för hur detta har 

genomförts i Alvesta kommun. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN §        

Information om investeringar på Kulturkällaren 

Redogörelse 

På sammanträdet informeras om investeringar på Kulturkällaren. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN §       Dnr 2018/56.800 

Redovisning av kommunala bidrag till studieförbunden 2018 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 5 september 2018 

Redogörelse 

I Alvesta kommun verkar tio olika studieförbund med olika typer av 

studieverksamhet.  Dessa är: ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, 

Medborgarskolan, Folkuniversitetet, NBV, Studiefrämjandet, Sensus, 

Studieförbundet Bilda, Kulturens bildningsverksamhet och Ibn Rusd 

bildningsverksamhet. 

Alvesta kommun betalar årligen ut 600 000 kronor i stöd till 

studieförbunden. Stödet betalas ut och grundar sig i ett beslut fattat av 

Kultur och fritidsnämnden den 21 februari 2001 (KFN § 1). I beslutet 

anges att Alvesta kommuns stöd till studieförbunden syftar till att 

”…utifrån respektive studieförbundens ideologiska och idémässiga 

förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och 

kulturverksamhet av god kvalité i kommunen”.  

Varje år redovisar studieförbunden senast den 5 maj hur många 

timmar de gjort i Alvesta kommun under föregående år. I denna 

redovisning räknas verksamhet som bedrivits. Här räknar man antalet 

studietimmar som gjorts i kommunen plus antalet kulturarrangemang 

x faktor 7,3. Sedan räknas en procentuell fördelning ut av respektive 

studieförbunds verksamhet i förhållande till summan timmar som alla 

studieförbund gör på ett år. Detta utgör grunden för beräkning av årets 

kommunala bidrag till studieförbunden i Alvesta kommun. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om utbetalningarna 

av kommunala bidrag till studieförbunden. 
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Kultur och fritidsförvalningen 

Simon Herlitz chef kulturavdelningen 

Tel. 0472-153 20 
E-post: simon.herlitz@alvesta.se   

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2018-09-05 

Datum 

KFN 2018/56.800 

 

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

Redovisning av kommunala bidrag till studieförbunden 2018 

I Alvesta kommun verkar tio olika studieförbund med olika typer av 

studieverksamhet.  Dessa är: ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, 

Medborgarskolan, Folkuniversitetet, NBV, Studiefrämjandet, Sensus, 

Studieförbundet Bilda, Kulturens bildningsverksamhet och Ibn Rusd 

bildningsverksamhet. 

Alvesta kommun betalar årligen ut 600 000 kronor i stöd till 

studieförbunden. Stödet betalas ut och grundar sig i ett beslut fattat av 

Kultur och fritidsnämnden den 21 februari 2001 (KFN § 1). I beslutet anges 

att Alvesta kommuns stöd till studieförbunden syftar till att ”…utifrån 

respektive studieförbundens ideologiska och idémässiga förankring, i 

demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet 

av god kvalité i kommunen”.  

Varje år redovisar studieförbunden senast den 5 maj hur många timmar de 

gjort i Alvesta kommun under föregående år. I denna redovisning räknas 

verksamhet som bedrivits. Här räknar man antalet studietimmar som gjorts i 

kommunen plus antalet kulturarrangemang x faktor 7,3. Sedan räknas en 

procentuell fördelning ut av respektive studieförbunds verksamhet i 

förhållande till summan timmar som alla studieförbund gör på ett år. Detta 

utgör grunden för beräkning av årets kommunala bidrag till studieförbunden 

i Alvesta kommun. 

Utbetalning av stöd görs två gånger per år. Den första utbetalningen utgör 

300 000 kronor och sker under februari månad. Den bygger på en preliminär 

beräkning. För preliminär beräkning  2018 innebär det att vi tittar på 2016 

års siffror eftersom vi ännu inte fått in redovisning av 2017 års siffror. 

Den andra utbetalningen av resterande 300 000 sker under hösten ca 

augusti-september månad och sker utifrån 2017 års redovisade timmar. Då 

görs också en korrigering i förhållande till den preliminära beräkningen så 

att beräknat stöd motsvarar 2017 års verksamhet. Det har nu gjorts en 

korrekt beräkning av 2017 års verksamhet som finns redovisad i bilaga 1.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att 

notera informationen om utbetalningarna av kommunala bidrag till 

studieförbunden. 

 

Simon Herlitz 

Kulturchef 

mailto:simon.herlitz@alvesta.se
http://www.alvesta.se/


 

 

 

 

2(2) 

 

Bilaga 1 

 

2018 Definitivt  bidrag till Studieförbund efter redovisning   

         

Redovisade timmar avser verksamhetsåret 2017      

         

Studieförbund 
 Studie- 
timmar 

Kultur 
arr 

kultarr x 
7,3 

summa 
tim 

andel % 
-18 

Prel utbet - 
feb 

Beräkning 
2018 

Korr 
utbet 
sept 

ABF  5472 805 5877 11349 0,36 138090 217175,39 79085 

Bilda Syd  54 49 358 412 0,01 4140 7878,6719 3739 

Folkuniversitetet  960 116 847 1807 0,06 19920 34576,5955 14657 

Kulturens 
bildningsverksamhet  36 3 22 58 0,00 660 1108,02794 448 

Medborgarskolan  4908 12 88 4996 0,16 53460 95600,421 42140 

NBV Sydost  4047 211 1540 5587 0,18 35160 106923,739 71764 

Studiefrämjandet  499 5 37 536 0,02 13740 10247,8232 -3492 

IBN Rushd  486 1 7 493 0,02 9210 9440,24495 230 

Sensus studieförbund 970 25 183 1153 0,04 7800 22055,3057 14255 

Studieförbundet 
Vuxenskolan  1803 433 3161 4964 0,16 17820 94993,7805 77174 

Summa 19235 1660 12118 31353 1,00 300000 600000 300000 
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KFN §       Dnr 2018/57.867 

Utdelning av priser, stipendier och utmärkelser för 2018 – 
Val av kommitté 

Redogörelse 

Alvesta kommun delar årligen ut ett kulturpris, två kulturstipendier 

(ett arbetsstipendium och ett ungdomsstipendium), ett integration- och 

mångfaldspris samt ett pris för särskild prestation. Samtliga invånare 

över 16 år i Alvesta kommun får komma in med olika förslag på 

pristagare till samtliga kategorier. Kulturstipendierna kan även 

föreslås av personer som själva kan få priset.  

Utredning, bedömning och urval av kandidater handläggs av Kultur- 

och fritidsförvaltningen enligt Riktlinjer för priser, stipendier och 

utmärkelser. Kultur- och fritidsnämnden utser en kommitté bestående 

av tre ledamöter som svarar för beredning inför beslut om pristagare. 

Slutligt beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden. 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kommittén för 2018 ska bestå 

av följande ledamöter: 

• Xxx 

• Xxx 

• Xxx 
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KFN §   

Övriga ärenden 

Redogörelse 

Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om det är någon 

ledamot som har något övrigt ärende de vill aktualisera på dagens 

möte.  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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