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Plats och tid Den 24 september 2018 klockan 13.00-16.00 

Sammanträdesrum Salen, Kommunhuset, Centralplan 1, 342 80 Alvesta 

 

Ajournering mellan § 53 och § 54, klockan 14.55-15.10 

 
Justerade paragrafer §§ 44 - 61 

  

Beslutande  
ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 

Frida Christensen (S), ordförande 

Erik Olofsson (S) 

Kim Lindstedt (C) 

Kajsa Sivertsson (M) 

Stig Jacobsson (L), ersätter Michael Nilsson (AA) 

 

 

 

 

 

Utses att justera Erik Olofsson (S)  
   
Övriga närvarande Suzanne Hammargren, t.f. förvaltningschef  

Andreas Nilsson, fritidsgårdschef  

Martin Sallergård, fritidschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Malin Arbjörk Solvemark, ekonom §§ 45-49 

Fredrika Lindström, Fritidsbanken § 45 

Lisbeth Johansson, Smålandsidrotten § 45 
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Justering tid och plats 28 september 2018 klockan 08.30 på 

omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun  

 

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Frida Christensen (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Erik Olofsson (S) 

 
 

 
Anslagsbevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på kommunens officiella anslagstavla.  

 Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-09-24 

Anslaget under tiden 2018-10-01 – 2018-10-22 

Förvaringsplats  

 

Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun 

Underskrift 

 

  
 Peggy Hall  
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KFN § 44  

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 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ordförandens förslag 

till dagordning. 
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KFN § 45 Dnr 2018/63.810 

Information om Fritidsbankens verksamhet 

Redogörelse 

Fredrika Lindström, Fritidsbanken, och Lisbeth Johansson, 

Smålandsidrotten, informerade på sammanträdet om konceptet 

Fritidsbanken som går ut på att allmänheten kan låna sport- och 

fritidsmaterial gratis.  

En beskrivning ges över hur flödet ser ut i en fritidsbank där det finns 

en inlämningsdel, en verkstadsdel och en utlåningsdel. Allt material 

som lånas ut är återbrukat vilket innebär att bankens materialkostnader 

inte blir särskilt höga. Sedan konceptet presenterades för nämnden 

senast (KFN § 16/2017) har det tillkommit några nyheter, bland annat 

ställs nu vissa krav gällande lokalens placering samt krav på att det 

ska finnas en platsansvarig. Lokalen bör placeras tillgängligt för att ge 

en hög utlåningsgrad. 

Framgångsfaktorer som gått att se i utformningen av andra 

fritidsbanker är förutom lokalens placering bland annat vilka 

öppettider som erbjuds, samverkan med idrottsföreningar och andra 

samhällsaktörer, att låntagaren är i fokus, vilket utbud som erbjuds, 

bemanningen samt rollen som platsansvarig. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att utreda 

möjligheterna för inrättandet av en fritidsbank i Alvesta kommun 

(KFN § 24/2017). Den lokal som varit tilltänkt till fritidsbank har visat 

sig ha för lite lagerutrymme. Förvaltningen håller nu på och 

undersöker andra möjliga lokaler i Alvesta för en fritidsbank. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 46  

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Ordförande Frida Christensen (S) informerade kultur- och 

fritidsnämnden om att förvaltningschef, kulturchef och ordförande 

deltagit på ett möte gällande Sagobygden tillsammans med 

representanter för de övriga två medverkande kommunerna, Ljungby 

och Älmhult. Mötet var ett första steg i att komma vidare i arbetet 

kring Sagobygden. Nämnden har sedan tidigare fattat beslut om att 

Huseby ska ha ett större ansvar i frågan. 

Ordförande informerade vidare om utformningen av Hagarondellen i 

Alvesta då frågan kring den tidigare tagits upp i nämnden. Ordförande 

beskrev det förslag som finns framtaget där tanken är att den utformas 

utifrån ett koncept kring den småländska naturen. 

Ordförande tar upp att det borde finnas möjligheter att kunna utveckla 

mountainbikeleden i Alvesta. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KFN § 47  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

T.f. förvaltningschef Suzanne Hammargren informerade kultur- och 

fritidsnämnden om personalsituationen på kultur- och 

fritidsförvaltningen: 

• Det pågår en rekrytering till enheten Ung i Alvesta som ska 

bestå av musikskolan och fritidsgårdarna. Fritidschef Martin 

Sallergård kommer att vara tillfällig chef för fritidsgårdarna 

under tiden tills ny chef är på plats. 

• En uppföljning görs av de insatser som företagshälsovården 

gjort inom kultur- och fritidsförvaltningen. 

Nämnden har fått 1,2 miljoner kronor till aktiviteter för barn och unga 

på loven. Det pågår ett arbete på förvaltningen i samverkan med andra 

aktörer för att anordna aktiviteter. Samtidigt görs en uppföljning av 

sommarens aktiviteter. En ny ansökan är även inlämnad för medel till 

öppen fritidsverksamhet under 2019. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 48 Dnr 2018/4.020 

Sjukfrånvarostatistik per juli månad 2018  

Beslutsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per juli 2018 

Redogörelse 

Förvaltningschef informerade nämnden om förvaltningens 

sjukfrånvarostatistik per juli månad 2018. Antal sjukdagar per 

snittanställd i rullande tolvmånaders-tal har ökat något under juni och 

juli. Förvaltningen har trots detta en förhållandevis låg sjukfrånvaro. 

För tillfället har förvaltningen tre långtidssjukrivningar vilka slår 

igenom på statistiken eftersom det är en liten organisation. 

Förvaltningen har en hög procentuell frisknärvaro på 53 procent. Detta 

kan jämföras med frisknärvaron för hela kommunen som ligger på 32 

procent. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KFN § 49 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 ett underskott 

på 0,2 miljoner kronor för helåret 2018 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. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per 

augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden. 

Protokollet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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KFN § 50 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”.  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 

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

”Stenlyckeklubben” från utbildningsnämnden till kultur- och 

fritidsnämnden, under förutsättning att utbildningsnämnden fattar 

motsvarande beslut. 

Protokollet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Utbildningsnämnden 
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KFN § 51 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. 

På sammanträdet diskuteras kring att det bör vara med ett datum för 

när uppdraget ska återrapporteras till nämnden, förslag för detta är 

mars 2019. 

Yrkanden 

Kim Lindstedt (C) tilläggsyrkar att det i uppdraget även ska ingå att 

undersöka möjligheterna att få in frågor om genus, jämställdhet och 

likabehandling i projektet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och fritidsnämnden på Kim Lindstedts (C) 

tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.  
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Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att: 

1. Se över demokratiprojektet och föreslå nämnden ett nytt upplägg 

på projektet. 

2. Återrapportering av uppdraget ska ske till kultur- och 

fritidsnämnden senast i mars 2019. 

3. Det i uppdraget även ska ingå att undersöka möjligheterna att få in 

frågor om genus, jämställdhet och likabehandling i projektet. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 
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KFN § 52 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 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och 

fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda sommarprao och upprätta ett 

förslag till beslut. 

Protokollet skickas till 

Förvaltningschef 
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KFN § 53 Dnr 2018/62.817 

Information om Sommar i Alvesta 2018 

Redogörelse 

På sammanträdet informerades om projektet Sommar i Alvesta 2018 

som pågått under sommarlovet från v 25 till v 33. Projektet har 

finansierats genom statsbidrag på 935 000 kronor. Runt 30 personer, 

till stor del ungdomar genom sommarprao, samt en projektledare har 

arbetat med planering och genomförande av projektet. 

Marknadsföring har bland annat skett genom sociala medier samt 

genom att ungdomar delat ut flyers. Information har även getts på 

arabiska och somaliska.  

Exempel på aktiviteter som anordnats är mobila fritidsledare som åkt 

runt med olika typer av utomhusaktiviteter, prova på-idrott, 

musikstudio, sommarcamp i Kyrkviken och på Klappudden, 

dansstudio, filmutbildning, tjejverksamhet, DJ academy, 

sommarfritidsgård på Kulturkällaren, simskola, LAN och E-sport samt 

skuggteater. Minigolfen har också varit igång hela sommaren och har 

drivits av ungdomar. Projektet avslutades med en sommarfest i 

Alvesta. 

För tillfället pågår en utvärdering av projektet och de aktiviteter som 

anordnats. Det bedöms ha varit fler besökstillfällen under denna 

sommar jämfört med föregående år. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 54 Dnr 2018/64.040 

Information om investeringar på fritidsgården 

Redogörelse 

På sammanträdet informerades om investeringar som gjorts på 

fritidsgården. Investeringarna har framför allt bestått i en upprustning 

samt inköp av nya inventarier i syfte att göra fritidsgården mer 

tillgänglig och attraktiv. Avsatta medel för detta är 140 000 kronor. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 55 Dnr 2018/60.820 

Information om besöksantalet på Vislandabadet under 2018 

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes för besöksantalet på Vislandabadet 

under 2018. Sommaren 2018 har inneburit en rekordnotering med runt 

14 500 registrerade besök i kassan, att jämföra med runt 6 000 under 

föregående år. Barn under 4 år går in gratis och registreras därför inte 

men det bedöms vara runt cirka 1 500 barn under sommaren 2018, att 

jämföra med cirka 600 förra året. 

De höga besökssiffrorna under sommaren har inneburit ett hårt tryck 

på personalen. Vissa arbetspass har behövt förstärkas och personal har 

arbetat övertid. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 56 Dnr 2018/64.040 

Information om investeringar på Virdavallen 

Redogörelse 

På sammanträdet informerades om gjorda investeringar på 

Virdavallen i Alvesta. Under 2018 har en ny kylanläggning installerats 

som minskar drifts- och underhållskostnaderna. I samband med detta 

installerades även ny ventilation. Kylanläggningen har blivit något 

dyrare än beräknat bland annat på grund av att ventilationen behövde 

åtgärdas samt att fjärrvärmen behövde grävas om. 

Under augusti 2018 har även en ny sarg monterats. Den nya sargen 

har förutsättningar för att enklare kunna ta in exempelvis en issläde 

(för personer med funktionsvariationer). 

En genomgång gavs också över vilka investeringar som gjorts på 

Virdavallen under perioden 2014-2018. Utöver den nya 

kylanläggningen och sargen har bland annat omklädningsrum och 

toaletter renoverats samt ny LED-belysning installerats. Syftet med 

investeringarna har bland annat varit ökad driftssäkerhet, minskade 

underhållskostnader, energieffektiviseringar samt bättre 

förutsättningar för barn-, ungdoms- och seniorishockeyn. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 57 Dnr 2018/61.800 

Information om projekt med simskola för elever i 
förskoleklass 

Redogörelse 

Socialstyrelsen har avsatt medel under 2018 för att alla kommuner ska 

kunna erbjuda gratis simskola till elever i förskoleklass. Alvesta 

kommun har fått 600 000 kronor.  

Satsningen genomförs av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan 

med utbildningsförvaltningen och pågår under hösten 2018 från v 38 

till v 50. Alla barn i förskoleklass i kommunen ges möjlighet att inom 

ordinarie förskoleverksamhet komma till simhallen vid 10-12 tillfällen 

á 30 minuter under dessa veckor. Syftet är att alla barn ska få 

vattenvana samt att så många som möjligt ska lära sig att simma. 

Två projektledare har anställts som kommer att hålla i projektet. En 

stor del av kostnaden går till att hyra bussar för att köra eleverna till 

simhallen. De beviljade medlen till projektet är endast för ett år. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 58 Dnr 2018/64.040 

Information om investeringar på Kulturkällaren 

Redogörelse 

På sammanträdet informerades om investeringar på Kulturkällaren i 

Alvesta. Investeringarna syftar till att höja standarden i lokalen. Det 

planeras för en renovering av scenen, ny matta vid entrén och 

tillgänglighetsanpassade trösklar samt ett nytt belysningssystem. 

Det pågår även ett arbete med att ta fram ett nytt kalendarium för 

Kulturkällaren. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-09-24 19(21) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justerare 

 

  

 

KFN § 59 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. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen om utbetalningarna 

av kommunala bidrag till studieförbunden. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-09-24 20(21) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justerare 

 

  

 

KFN § 60 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. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. Kommittén för 2018 ska ha följande sammansättning: 

• En ledamot för (S) ur kultur- och fritidsnämnden 

• En ledamot för (C) ur kultur- och fritidsnämnden 

• En ledamot för (M) ur kultur- och fritidsnämnden 

2. Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges delegation att fatta 

beslut om utdelning av stipendier och priser för 2018. 

Protokollet skickas till 

Kulturchef 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-09-24 21(21) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justerare 

 

  

 

KFN § 61  

Övriga ärenden 

Redogörelse 

Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om det är någon 

ledamot som har något övrigt ärende de vill aktualisera på dagens 

möte.  

Erik Olofsson (S) lämnar förslag att kostnaden för att renovera upp 

befintlig bokbuss undersöks. Förvaltningschef kommer att lägga till 

detta till den pågående bokbussutredningen. 

Erik Olofsson (S) undrar hur det ser ut med ramper för personer med 

funktionsnedsättning på badplatserna i Alvesta och vid Spånen? 

Fritidschef Martin Sallergård svarar att det finns en ramp i södra 

kommundelen samt att det finns planer på att investera i en ramp i 

norra kommundelen. Investering för en ramp i Alvesta/Spånen 

behöver i så fall tas med i 2020 års investeringsbudget. Erik föreslår 

även att det sätts upp någon form av enklare omklädningshytter på 

badplatserna istället för att ha stora omklädningsrum. Martin svarar att 

det finns ett behov av att renovera befintliga omklädningsrum och 

därför tittar man även på möjligheten att ha enklare lösningar istället. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

 

 

 


