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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Plats och tid Lilla konferensrummet, Stenlyckeskolan, Alvesta kommun den 27 mars år 2017 
kl. 13:00 – 16:30. 

 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
10-17 

 
 
Beslutande 

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

 
 
 

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

Michael Nilsson (AA) 
 

   
Närvarande ersättare 
 

Roland Magnil (S) 
Hanna Evelyndotter (MP) 
Stig Jacobsson (L) 
 

 

Övriga närvarande Eva Ingvarsson, kultur- och fritidschef 
Sandra Marcusson, sekreterare 
Martin Sallergård, fritidschef §§ 14-16 
Beata Olsson, ekonom §§ 11-13 
Per Elmgren, budgetansvarig § 13 
Fredrika Lindström, idrottskonsulent från Smålandsidrotten § 16 
Lisbeth Johansson, från Smålandsidrotten § 16 
Mustafa Mahmoudi, från Smålandsidrotten § 16 
 

 

 

   
Utses att justera Kim Lindstedt (C)  
   

 
  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-03-27 2(12) 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerare 
 

  

 

 
   
 
Justering tid och plats Den 6 april 2017 kl. 15:00 på 

kommunledningsförvaltningen i Alvesta kommun  
 

Sekreterare 
 

 
 Sandra Marcusson  

Ordförande 
 

 
 Frida Christensen (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Kim Lindstedt (C) 

 
 

 
Anslagsbevis  

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

 Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2017-03-27 
Anslaget under tiden 2017-04-07 – 2017-04-28  
 
Datum för anslagets 
nedtagande 2017-04-29 

Förvaringsplats  
 
Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun 

Underskrift   
 Sandra Marcusson  
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KFN § 10  

Förvaltningschefen informerar 

Redogörelse 
Förvaltningschefen informerar nämnden om att det förslag till 
förvaltningsorganisation som redovisades på föregående nämndsmöte 
har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna. På detta möte 
förhandlades även tjänsten som fritidsgårdschef.  

Förvaltningschefen informerar även om att förvaltningschefen, 
nämndens ordförande och fritidschefen har ett inbokat möte på med 
berörda föreningar angående kommunens skidverksamhet. Vidare 
informerar förvaltningschefen om kommunens berättarverksamhet och 
de soppluncher som hålls i kulturkällaren.   

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KFN § 11  Dnr KFN 2017/16.041 

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

Redogörelse 
Kultur- och fritidsförvaltningens ekonom informerar nämnden om de 
ekonomiska förutsättningarna som råder för kultur- och 
fritidsnämnden och dess verksamheter. Nämnden har en budgetram på 
cirka 45 miljoner kronor.  

Nämnden informeras även om de mest centrala ekonomiska 
processerna inom nämnden. Bland annat informeras nämnden om att 
nämnden ansvarar för att fastställa en verksamhetsplan med 
internbudget för dess verksamhet. Inom ramen för detta arbete ska 
nämnden fastställa nämndmål och resultatindikatorer. Nämnden ska 
överlämna ekonomiska uppföljningar (månadsrapporter) till 
kommunstyrelsen som avser uppföljning av nämndens budget för 
mars, april, maj, september, oktober och november månad. Utöver 
detta följa nämndens verksamhetsplan och internbudget upp i 
samband med delårsrapporten i augusti/september samt årsrapporten.  

Förvaltningschef och ekonom informerar nämnden om att nämnden 
själva bör bestämma vad en del av de ekonomiska månadsrapporterna 
ska innehålla, exempelvis på vilken verksamhetsnivå som budgeten 
ska följas upp. Efter en diskussion på mötet kommer nämnden fram 
till att följande rubriker ska finnas med i nämndens ekonomiska 
uppföljning:  

• Förvaltning/nämnd 
• Folkbibliotek 
• Skolbibliotek 
• Fritid- och fritidsanläggningar 
• Fritidsgårdar 
• Kultur 
• Musikskola 

För att kunna göra ekonomiska uppföljningar behöver en budget läsas 
in i verksamhetssystemet. På grund av att nämnden ännu inte har 
kunnat fastställa en internbudget frågar förvaltningen om nämnden 
kan godkänna att förvaltningen läser in en preliminär budget till dess 
att nämnden har fastställt sin internbudget.  
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Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen 

och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utarbeta 
ett förslag på verksamhetsplan med internbudget. Förslaget ska 
aktualiseras för diskussion och vidare bearbetning på kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde den 24 april.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förslag till 
mall för ekonomisk uppföljning för år 2017. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur och 
fritidsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en preliminär budget 
för överlämning till kommunstyrelsen till dess att nämnden 
fastställt en egen. 
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KFN § 12  Dnr KFN 2017/17.002 

Attestlista för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2017 
2. Attestlista, daterad 2017-03-27  

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.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag till attestlista 
som presenteras på dagens sammanträde. Attestansvaret för kultur- 
och fritidsnämnden har nummer 21. Attestlistan är uppdelad i följande 
rubriker: 

• 21 Övergripande attestansvar 
• 211 Bibliotekschef 
• 2111 Vuxenbibliotekarie (litteratur/media) 
• 2112 Barnbibliotekarie (litteratur/media) 
• 2113 Filialbibliotekarie (litteratur/media) 
• 2114 Filialbibliotekarie (litteratur/media) 
• 2115 Bokbussbibliotekarie (litteratur/media) 
• 2116 Skolbibliotekarie (litteratur/media) 
• 2117 Filialbibliotekarie (litteratur/media) 
• 212 Fritidschef 
• 213 Fritidsgårdsansvarig 
• 214 Kulturchef 
• 2141 Utställningsansvarig 
• 2142 Musikskola ansvarig 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa förslag till attestlista.  

Protokollet ska skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen  
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KFN § 13 Dnr KFN 2017/13.042  
 Dnr KFN 2017/14.042 

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 
Budgetansvarig informerar nämnden om det kommunövergripande 
arbetet med intern kontroll. Nämnden informeras bland annat om 
skriften ”På den säkra sidan” från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Därutöver informeras nämnden om kommunens reglemente 
samt anvisningar för internkontrollarbete.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 14  

Information om fritidsavdelningen och dess verksamhet  

Redogörelse 
Fritidschef informerar om fritidsavdelningen och dess verksamhet. 
Fritidschef informerar bland annat om arbetet med lokalbokningen, 
Virdavallen, bowlinghallen i Virda bad och sportcenter, simhallen i 
Virda bad och sportcenter, Vislandabadet, Hanaslövs fritidsområde 
och badplatser.  

Fritidschef informerar även om anläggningsutveckling inom 
kommunens anläggningar. Just nu pågår bland annat ett arbete med att 
inrätta en ny kylanläggning i ishallen. Kommande utmaningar är att 
fortsatt energieffektivisera samtliga anläggningar i kommunen. 
Fritidschef informerar även om att fritidsavdelningen hanterar 
kommunens föreningsbidrag, som föreningarna kan ansöka om att få 
del av.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 15  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.  

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 Skidor och Orientering (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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KFN § 16  Dnr KFN 2017/18.810 

Information om fritidsbanken av Smålandsidrotten  

Redogörelse 
Idrottskonsulent Fredrika Lindström tillsammans med Lisbeth 
Johansson och Mustafa Mahmoudi från Smålandsidrotten informerar 
om föreningens arbete med fritidsbanker. Smålandsidrotten informerar 
bland annat om hur idén om fritidsbank uppstod och hur fritidsbanker 
normalt sett är utformade. Fritidsbankens värdegrund är central i 
arbetet med att etablera och driva fritidsbanker, vilken framförallt 
grundar sig på ledorden: 

• Alla får låna 
• Allt är gratis 
• Smart återbruk 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KFN § 17  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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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 
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