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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-23

Plats  och  tid Den  23 oktober  år 2017  klockan  13:00-16:37

Stora  konferensmmrnet,  Gärdesvägen  4, Alvesta  komrnun

Justerade paragrafer  8,8, 5 I -68

Paragraferna behandlades i :följande ordning: %g 51-55, 58-60,
57,  58, 61-68.

Beslutande

Ledamöter

Ej tjänstgörande
ersättare

Frida  Christensen  (S),  ordförande

Erik  Olofsson  (S)

Kim  Lindstedt  (C)

Kajsa  Sivertsson  (M),  vice  ordförande

Stig  Jacobsson  (L),  ersattare  för  Michael  Nilsson  (AA)

Roland  Magnil  (S)

Övriga närvarande Sandra  Mowide,  kommunsekreterare

Simon  Herlitz,  kulturchef

Martin  Sallergård,  fritidschef

Andreas  Nilsson,  fritidsgårdschef

Per Sundström, ekonom %% 51-55
Irene  Johansson,  kvalitetssamordnare  Fg 55

Helena Lindersson, fritidsassistent fl 57
Adina  Johansson,  deltagare  idemokratiprojektet  Fg 57

Utses att justera Stig  Jacobsson  (L)

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-23

Justering  tid och plats

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Datum  för anslagets
nedtagande

Förvaringsplats

Underskriff

Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på kommunens  officiella  anslagstavla.

Kultur-  och  fritidsnämnden

2017-10-23

2017-10-27-2017-11-17

2017-11-18

Kommun1edningsförvaltningen,  Alvesta  koimnun

owide

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 51

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-10-23

Ordföranden  inforrnerar  nämnden  om  att  ärende  nurmner  19  på

dagordningen,  utredning  om  att  utveckla  Hagaparken  till  en positiv

aktivitets-  och  mötesplats,  omvandlas  till  ett  inforrnationsärende  på

dagens  sarmnanträde.  Dämtöver  frågar  ordföranden  om  föreslagen

dagordning  kan  godkännas  och  behandlas  på  dagens  sammanträde:

1.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Inforination  från  ordföranden

5. Bes1utomde1årsrapportperaugustimånad20l7

6. Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden  per

september  månad  2017

7. Verksarnhetsplanmedinternbudget2018

8. Återrapportering  av  utredningen  om  ett  inrättande  av en

Fritidsbank

9. Återrapportering  av demokratiprojektet

IO. Beslut  om  kompletteringsbidrag  till  Alvesta  Motorklubb

11.  Beslut  om  att  godkämia  Alvesta  Motorklubbs  klubblokal  som

bidragsberättigad  föreningslokal

12.  Beslut  om  utbetalning  av lokalbidrag  till  Alvesta  Motorklubb

13.  Återrapportering  av  besöksstatistik  för  Vislandabadet  sormnaren

2017

14.  Beslut  om  föreningsbidrag  till  fritidsföreningar

15.  Besvarande  av motion  (KD)  angående  att  involvera

fövilligorganisationerna  i integrationsarbetet  med  nyanlända

16.  Information  om  priser  och  stipendier

17.  Revidering  av  riktlinjer  för  priser,  stipendier  och  utmärkelser

18.  Förslag  till  nya  priser  för  Kulturkällaren

19.  Utredning  om  att  utveckla  Hagaparken  till  en positiv  aktivitets-

och  mötesplats

20. Övriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  godkänna  ordförandens  :förslag

till  dagordning.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 52

Information  från  ordföranden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-23

Sida
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Ordföranden  informerar  kultur-  och  fötidsnämnden  om  följande:

*  Koimnunens  svar  på  remissen  om  den  regionala  kulturplanen  har

skickats  till  regionen.  Regionen  kornmer  att  besluta  om  den

regionala  kulturplanen  den  8 november.

*  Alvesta  kornmuns  lokala  kulturplan  behöver  revideras.  Arbetet

med  den  kormner  att  påbörjas  efter  att  regionen  har  fastställt  den

regionala  kulturplanen,  så att  Alvesta  kommun  kan  utarbeta  en

lokal  kulturplan  som  utgår  från  regionens  plan.

*  Den  22 oktober  hade  utställningshallen  invigning  av

utställningen  "Ovamfrån".

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  inforrnationen.

Justei'are



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 53

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-23

KFN  2017/45.042

Beslut  om  delårsrapport  per  augusti  månad  2017

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  ekonomiavdelningen,  daterad  den 1l

september  2017

2. Delårsrapportperaugustimånad2017,dateradden11

september  2017

Redogörelse

Utfallet  för  perioden  är -0,6  rnkr  över  budget.  Detta  på grund  av att

fakturering  samt  stöd  till  fritidsorganisationer  och  föreningar  inte  är

periodiserade.

Budgetavvikelser  finns  i flera  verksarrföeter  dock  både  positivt  och

negativt.  Overgripande  orsaker  ar bland  annat  att

förva1tningschefstjänsten  som  tillsattes  januari  2017  täcks  inte  fullt  ut

av kultur-  och  fritidsförvaltningens  befintliga  personalbudget.

Fritidsgårdar  har  fått  ökade  personalkostnader  på grund  av ökat  behov

av vikarier  som  uppstår  via  omstä1lningskostnader  i den  nya  mindre

organisationen  som  bmtits  ut  från  utbi1dningsförva1tningen.  Dock  har

skolbibliotek  ett överskott  som  balanserar  underskottet  nästan  till

balans.  Prognosen  för  förvaltningen  balanserar  därmed  ytterst  nära  -

O,lrnkr.

Mätning  av måluppfyllelse  sker  under  hösten  och  kan  därrned  inte

bedömas  till  delårsrapporten.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att godkänna  delårsrapporten  per

augusti  2017.

Justei'are

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 54

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-10-23

KFN  2017/026.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden

per  september  månad  2017.

lnformationsunderlag

1. Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden  per

september  månad  2017,  daterad  den 1l  oktober  2017.

Redogörelse

Ekonom  Per  Sundström  informerar  nämnden  om  nämndens

ekonomiska  läge  per  september  månad  2017.  I jämförelse  mot  budget

redovisar  kultur-  och  fötidsnämnden  en avvikelse  som  uppgår  till

positivt  1,O miljoner  kronor  för  perioden  januari  till  augusti  2017.

Prognosen  av helårsutfallet  för  kultur-  och  fritidsnärmiden  är nu i

balans.

Nämnden  informeras  också  om  att  september  månadsresultat  påverkas

av att det  har  varit  högre  personalkostnader  än beräknat.  Detta  beror

bland annat pa att finansieringen 'för personalen för nattvandringen el
var  klar  tidigare.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  inforrnationen.

Justei'are

Sida

6(23)



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 55

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-23

KFN  2017/72.041

Verksamhetsplan  med  internbudget  2018

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fötidsförvaltningen,  daterad

den  23 oktober  2017

2. Förslagtillverksamhetsplanmedinternbudget2018,daterad

den  23 oktober  2017

Redogörelse

En verksamhetsplan  för  2018  ska tas fram  av alla  nämnder.  Planen  ska

innehålla  fullmäktige-  och  närm'idmål  samt  drift-  och

investeringsbudget.

Förvaltningens  ledningsgrupp  har,  i samverkan  med

kva1itetssamordnaren  på förvaltningen  för  individ-  och  familjeomsorg,

tagit  fram  ett förslag  på en verksamhetsplan  med  internbudget  för

kultur-  och  fötidsnämnden  avseende  2018.

I verksai'rföetsplanen  har  man  utgått  från  fokusområden  beslutade  av

KF.  De  två  fokusornråden  som  verksarrföetsplanen  utgår  från  är

"Människors  vardag"  och"Barri  och  unga".  Utifrån  dessa

fokusområden  har  sex nämndmål  tagits  fram  med  tillhörande

resultatindikationer.  Dessa  indikatorer  ska  mäta  måluppfyllelsen  och

därrned  även  identifiera  eventuella  förbättringsornråden.  De

resultatindikationer  som  finns  presenterade  i aktuell  verksamhetsplan

gör det möjligt att fö5a verksamheternas måluppfyllelse över tid. De
gor  det  även  möjligt  att  jämföra  sig  nationellt,  bland  annat  utifrån

SCB:s  (statiska  centralbyrån)  medborgarenkät  ock  KKiK  (kommunens

kvalitet  i korthet).  Då  resultatindikationer  för  fastställandet  av

måluppfyllelse  saknas  på tre ormåden  avseende  kvalitet  i

verksamheterna  'fritidsgården,  musikskolan  och  biblioteket  ska

förvaltningen  arbeta  med  framtagandet  av ett kvalitetssystem  under

2018.  Detta  för  att säkerställa  god  kvalitet  i förvaltningens

verksamheter  samt  för  att hitta  jämförelsetal  för  arbetet  med  framtida

verksamhetsplaner.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att:

1.  Godkännaförvaltningensförs1agtil1verksamhetsplanför2018.

2.  Att  överlämna  verksarrföetsplanen  till  kornmunfullmäktige  för

kännedom.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 56

Sammanträdesprotoko1l

Sammanträdesdatum

2017-10-23

KFN  2017/18.810

Återrapportering  av  utredningen  om  ett  inrättande  av  en

Fritidsbank

Beslutsunderlag

l.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad

den  6 oktober  2017

Redogörelse

Kultur  och  fritidsförvaltningen  har  på uppdrag  av kultur  och

fritidsnämnden  erhållit  uppdraget  att  utreda  fömtsättningar  och

möjligheter  för  att etablera  en Fritidsbank  iAlvesta  Kominun.

Utredningen  visar  på att det föreligger  behov  av finansiering  avseende

lokal,  personal  och  en investeringskostnad  i samband  med  etablering.

Det  föreligger  ett  behov  att fortskrida  med  utredningen  för  att se över

det specifika  behovet  av finansiering,  möjligheter  till  samverkan,

personalförsörjning  och  möjligheter  till  etablering  i den  lokal  som

idag  irmehas  av "Väninnor  till  Väninnor".

Förslaget  är därrned  att  utredningen  fortskrider  för  att kunna

presentera  ett adekvat  beslutsunderlag  för  kultur  och  fötidsnämndens

för  beslut  angående  etablering  av Fritidsbank.  Utöver  det  föreslås  att

fötidsgårdchefen  får  uppdrag  att arbeta  fram  och  presentera  ett

ekonomiskt  underlag  avseende  finansiering  av Fritidsbanken  som

skall  inkludera  lokal,  driftskostnader,  personalkostnader  samt

eventuella  kostnader  i samband  med  etablering.

Beslut

Kultur  och  fötidsnämnden  beslutar  att:

1.  Utredningen  om  etablering  av Fritidsbank  i Alvesta  kommun

fortskrider

2. Kultur-  och  fritids:förva1tningen  får  i uppdrag  att arbeta  fram  ett

ekonomiskt  underlag  för  kostnader  för  etablering  och  drift  av

verksarrföeten  Fritidsbanken

3. Ärendet  ska återrapporteras  till  kultur-  och  fötidsnämnden  efter

årsskiftet  201 7/2018

Protokollet  skickas  till

Fritidsgårdschef

Förvaltningschef

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 57

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-23

KFN  2017/73.817

Återrapportering  av  demokratiprojektet

Redogörelse

Adina  Johansson,  deltagare  i demokratiprojektet,  inforrnerar  nämnden

om årets  arbete  inom  demokratiprojektet.  Demokratiprojektet  pågår

under  3 veckor  under  sormnaren,  och  är en typ  av feriearbete.  Årets

demokratiprojekt  handlade  om  att göra  en jämförelse  mellan  olika

kulturer,  en jämförelse  om  vilka  rättigheter  en person  med

funktionsnedsättning  har  och  hur  demokratin  fungerar  i de olika

länderna.  Demokratiprojektet  anordnades  i Bosanska  Krupa  i Bosnien.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justei'are

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 58 KFN  2017/74.800

Beslut  om  kompletteringsbidrag  till  Alvesta  Motorklubb

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den  5

oktober  2017.

Redogörelse

Alvesta  Motorklubb  har  inkominit  med  ansökan  om

kompletteringsbidrag  som  ryi'ns  inom  bidrags  kategori  E, bidrag  till

speciella  ändamål.

Efter  att  ha granskat  föreningens  inkomna  handlingar  bedömer  kultur-

och  fritidsförvaltningen  att ett  komp1etteringsbidrag  om  7500  kronor

föreslås  betalas  ut  till  Alvesta  Motorklubb.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnärmiden  beslutar  att Alvesta  Motorklubb  beviljas

7500  kr  i kompletteringsbidrag.
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 59

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-23

KFN  2017/75.800

Sida
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Beslut  om  att  godkänna  Alvesta  Motorklubbs  klubblokal

som  bidragsberättigad  föreningslokal

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den  5

oktober  2017

Redogörelse

Alvesta  Motorklubb  har  inkommit  med  de handlingar  som  Alvesta

kormnuns  bidragsbestärnmelser  kräver  gällande  förhyrningen  av

lokalen  på Videgatan  4 i Alvesta  där  hyresvärden  är GEHAB

Kvalitetspåbyggaren  AB.

Fömtsättningen  för  bidrag  till  förhyrda  lokaler  är enligt  Alvesta

kormnuns  bidragsbestämmelser  bland  annat  uppvisande  av

årskontrakt,  full  dispositionsrätt  till  lokalen  och  att föreningen

regelbundet  bedriver  ungdomsverksamhet  där. Samtliga  dessa  krav

uppfyller  Alvesta  Motorklubb.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnärm'iden  beslutar  att Alvesta  Motorklubbs

klubblokal  på Videgatan  4 ses som  bidragsberättigad  under

fömtsättning  att föreningen  bedriver  ungdomsverksamhet  i lokalen

och  att  gällande  hyreskontrakt  finns.

()å- 27,,i
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 60

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-23

KFN  2017/74.800

Sida
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Beslut  om  utbetalning  av  lokalbidrag  till  Alvesta

Motorklubb

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fötidsförvaltningen,  daterad  den

5 oktober  2017

Redogörelse

Kostnaderna  för  Alvesta  Motorklubb  gällande  förhyrningen  av lokalen

på Videgatan  4 iAlvesta  uppgår  enligt  hyreskontraktet  och

vidimerade  kostnader  till:

*  Årshyra  för  lokalen  på 72 000  kronor  per  år (exUusive  el)

*  Kostnader  för  el uppgår  årligen  till  12 000  kronor.

Enligt  bidragsbestäimne1serna  för  Alvesta  kormnun,  avseende  bidrag

till  förhyrda  lokaler,  ska  både  årshyra  och  konsumtionsavgifter  ses

som  bidragsgrundande  i de fall  konsumtionsavgifterna  inte  ingar  s

hyran.

Lokalbidraget  kan  högst  utgå  med  60 % av den  totala  hyreskostnaden.

Bidragsbestämme1serna  säger  även  att bidraget  kan  utgå  till  lokaler

som  regelbundet  används  för  ungdomsverksamhet.

Alvesta  Motorklubbs  totala  kostnad  för  hyra  av lokalen  på Videgatan

4 blir  84 000  kronor  för  helår  och  60 %, av demia  sumrna  blir  50 400

kronor.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att:

1.  60 % av kostnaderna  på 84 000  kronor,  vilket  motsvarar  50 400

kronor,  betalas  ut som  lokalbidrag  till  Alvesta  Motorklubb  på

helårsbasis.

2. Alvesta  Motorklubb  erhåller  utbetalning  två  gånger  per  år där  varje

utbetalning  omfattar  25 200  kronor.

3. AlvestaMotork1ubbförstautbetalningskerinovembermånad20l7

och  avser  perioden  oktober  till  december  2017  och  att denna

utbetalmng  uppgar  till  12 600  kronor.



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 61

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-10-23

KFN  2017/76.820

Återrapportering  av besöksstatistik  för  Vislandabadet
sommaren  2017

Redogörelse

Fritidschef  informerar  nämnden  om  besöksstatistik  för  Vislandabadet

somrnaren  2017.  För  soinmaren  2017  beräknas  det  att  cirka  9 600

personer  besökte  Vislandabadet,  fördelat  enligt  följande:

*  Totalt  registrerade  besök  i kassasystemet:  6 126

*  Barn  under  4 år (fritt  inträde,  uppskattas  till):  600

*  Vislanda  IF (arrangemang):  200

*  Simskola:  280

*  Vislandaskolan-  simundervisning:2  000

@ Scensormnar  (fritt  inträde):  400

Nämnden  informeras  också  om  hur  statistiken  har  sett  ut  i en

jämförelse  över  ett  antal  år. Enligt  den  tillgängliga  statistiken  liar

Vislandabadet  haft  besöksrekord  i år:

Ar  2017:  9 600

Ar  2013:7  699

År2011:  6 243

År  2010:  6 935

År  2008:  5 729

År  2006:  8 612

I besöksantalet  ingår  bland  amiat  både  uppgifter  om  antal  personer

som  genomgatt  undervisning  i anlaggrungen  (exempelvis  skolelever)

och  "vanliga"  besökare.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  inforrnationen.

"lå;<,

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 62

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-10-23

KFN  2017/21.800

KFN  201  7/77.800

Sida
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Beslut  om föreningsbidrag  till  fritidsföreningar  2018

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad  den  5

oktober  2017

2.  Bilaga  1-  sarmnanställning  av  bidrag  2018,  daterad  den  6 oktober

2017

3. Bi1aga2-sarmnanställningavbidrag2018,dateradden6oktober

2017

Redogörelse

Bidragsberättigade  föreningar  i Alvesta  kommun  lämnar  in

ansökningar  om  föreningsbidrag  senast  den  15 april  varje  år. I detta

ärende  behandlas  enbart  de föreningar  som  är att  anses  vara

fritidsföreningar.  Kulturföreningarna  komrner  att  behandlas  i ett  annat

ärende.

Kultur-  och  fötidsförvaltningen  har  gått  igenom  samtliga  inkomna

ansökningar och har giort en bedömning av respektive förenings
verksarrföet  utifrån  nämndens  bidragsbestämmelser.  Nämnden  har  en

budget  om  totalt  2 727  335  kronor  att  betala  ut  till  fötidsföreningar  i

form  av föreningsbidrag.  Förvaltningen  har  gjort  ett  förslag  till

fördelning  utifrån  riktlinjerna  i bidragsbestärnrnelserna  och  presenterat

förslag  till  fördelning  i två  bilagor  som  nämnden  har  fått  ta del  av

inför  dagens  sarmnanträde.  Det  är följande  typer  av  bidrag  som  betalas

ut  till  de olika  föreningarna:

*  Aktivitetsbidrag

@ Bidrag  till  drift  av egen  anläggning  eller  lokal

@ Bidrag  till  förhyrda  lokaler

@ Främjandebidrag  för  fritid

Utbetalning  av föreningsbidraget  sker  i februari  och  augusti  2018  efter

att  närmiden  har  fattat  beslut  om  vilken  fördelning  det  blir.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  om  utbetalning  enligt  nedan:

1.  Aktivitetsstöd  till  en summa  av 729  068  kronor

2.  Bidrag  till  drift  av egen  anläggning  till  en surnrna  av 1684  949

kronor

3. Bidragtil1förhyrdalokalertillensurmnaav159368kronor

4.  Främjandebidrag  för  fötid  till  en sumrna  av 153  950  kronor

Justerare
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Exakt  fördelning  till  respektive  förening  återfims  i bilagorna  till

tjänsteskrivelsen.

Protokollet  skickas  till

Fritidschef

Förvaltningschef

Sida

15(23)
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Svar  på  motion  (KD)  om  att  involvera  friviIligorganisationer

i integrationsarbete  med  nyanlända

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fötidsförvaltningen,  daterad  den

23 augusti  2017

2.  Motion  (KD)  om att involvera  frivilligorganisationer  i

integrationsarbete  med  nyanlända

Redogörelse

I en motion  som  inkom  den 18 januari  2017  föreslås  det att

kommunen  bör  införa  ett nytt  kulturstipendium  på 1 miljon  kronor.

Motionären  menar  att stipendiet  skulle  kumia  användas  till  att

uppmuntra  arbetet  med  integration  mellan  svenskar  och  nyanlända  på

kultur-  och  fötidsområdet.  Som  skäl  till  motionen  anges  att det  att

man  vill  förändra,  styra  och  involvera  civilsamhället  för  att därigenom

öka  möjligheten  till  ett  mer  positivt  resultat  i integrationsprocessen.

Motionären  anser  också  att det  behövs  fler  aktörer  som  verkar  och

främjar  för  integration.

Kultur-  och  fötidsförvaltningen  anger  att det  bland  aruat  finns  ett stöd

till  kulturföreningar  i forrn  av föreningsbidrag  som  omfattar  en del av

det  så kallade  främjandestödet.  Det  finns  en budget  på 375 000  kronor

per  år som  är öromnärkta  för  bidrag  till  kulturföreningar  (konst-,  dans-

, musik-,  teater,  film-,  socken-,  samhälls-  och  byggnadsföreningar).

Aven  mångkulturella  föreningar  och  bygdegårdar  räknas  som  en

kulturförening.  Vissa  föremngar  som  ager  lokal  kan  aven  erhålla  ett

dri'ftstöd.  Det  betalas  även  ut lokalstöd  till  föreningar  på cirka  50 000  -

80 000  kronor  per  år. Stödet  till  kulturföreningar  är endast  en del  av

Alvesta  korru'nuns  totala  föreningsstöd  som  utgör  totalt  cirka  3,8

miljoner  kronor  per  år. Föreningsstödet  har  dock  inga  tydliga  kriterier

som  driver  utvecklingen  mot  integration  mellan  nyanlända  och

svenskar.

Utöver  detta  finns  ett  kulturstipendium  som  utdelas  på årsbasis  som

omfattar  två  delar:

1)  Arbetsstipendium  - för  vuxna  kulturaktörer  som  ligger  på 25 000

kronor,  och

2)  Ungdomsstipendium  -  för  unga  upp  till  25 år som  är på 10 000  kronor

Inte  heller  dessa  stipendier  driver  utveckling  mot  att  verka  för

integrationsfrämjande  aktiviteter  för  civilsamhället.
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I Alvesta  kommun  fimis  det  också  ett  tillfälligt  integrationsstöd  som

kan  sökas  av föreningar  som  utgör  maximalt  100  000  kronor  per  år.

Integrationsstödet  riktar  sig  till  föreningar  som  vill  arbeta  med

integrationsfrämjande  aktiviteter.  I kriterierna  läggs  särskild  tonvikt

vid  samverkan  mellan  andra  föreningar  och  kulturer  som  utgör  ett

krav.  Stödet  utgår  med  max  5000  kronor  per  förening  och  projekt.

Fördelen  med  detta  stöd  är att det  kan  sökas  när  som  helst  och  att det

är relativt  korta  svarstider  om  cirka  6-8 veckor.

Beslut

Kulhir-  och  fötidsnämnden  föreslår  att korru'nunfullmäktige  beslutar

att:

1.  Att  kultur-  och  fötidsförvaltningen  gör  en fördjupad  utredning  och

utvärdering  kring  hur  dagens  integrationsstöd  på 100  000 används

och  vilka  behov  som  kan  finnas  av detta  stöd  och  hur  det skall

hanteras  i framtiden.

2.  Att  1cultur-  och  fritidsförvaltningen  ger  förslag  på förändringar  som

kan  verka  gynnsarnrna  för  en utveckling  kring  integrationsarbetet  på

kultur-  och  fritidsområdet.

3. Att  kultur-  och  fritidsförvaltningen  involverar  förvaltningen  för

individ  och  famil)eomsorg  i utredmngen.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige
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lnformationsunderlag

1.  Riktlinjerförpriser,stipendierochutmärkelser,dateradden26maj20l5

Redogörelse

Kulturchefen  infornnerar  nämnden  om  de gällande  riktlinjerna  för

priser  och  stipendier.  Av  riktlinjerna  framgår  det  bland  annat  att  det

finns  följande  fyra  pnser/stipendier  i kommunen:

Särskild  prestation

Integration  och  mangfald

Kulturstipendmm

Kulturpris

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.
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Revidering  av  riktlinjer  för  priser,  stipendier  och

utmärkelser

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelsefrånkultur-ochfritidsförvaltningen,dateradden

6 oktober  2017

2.  Rikt1injerförpriser,stipendierochutmärke1ser,dateradden26maj2015

Redogörelse

Den 26 maj år 2015 (% 84/2015) fastställde kommunfullmäktige
"Riktlinjer  för  priser,  stipendier  ocli  utmärkelser".  Sedan  detta  beslut

fattades  har  nämnds-  och  förva1tningsorganisationen  förändrats  något

avseende  dessa  frågor,  eftersom  det  tillträdde  en ny  kultur-  och

fritidsnämnd  från  och  med  den  1 januari  2017.  I kultur-  och

fritidsnämndens  reglemente  anges  det  att  "närmiden  ansvarar  för

utformningen  av regler  för  stipendier  och  priser  inom  nämndens

ansvarsornråde".

I enlighet  med  denna  forrnulering  föreslås  ändringar  i riktlinjer  för

priser,  stipendier  och  utmärkelser  enligt  följande:

Tidigare

formulering

Se sida  2 xmder  rubriken  procedur  och

rutiner

Nytt  förslag  till  formulering

Se sida 2 under  rubriken  procedur  0C/?
rlltiner

Utredning,  bedömning  och urval  av
kandidater  handläggs  inom
komrnun1edmngskontoret/kultur  och
fritidsavdelningen

Utredning,  bedömning  och urval  av
kandidater  handläggs  uxom kultur  och
fötidsförva1tmngen/kulturavdelningen

Kommunstyrelsen  utser  kommitt6  bestående

av  tre  ledamöter

Kultur-  och  fritidsnämnden  utser  en

' kornmitM  bestående  av  tre  ledamöter

Slutligt  beslut  fattas  av  komrnunstyrelsens

arbetsutskott

Slutgiltigt  beslut  fattas av kultur-  och
fntidsnämnden

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att  föreslå  kommunfullmäktige

besluta  att:

1.  Revidera  "Riktlinjer  för  priser,  stipendier  och  utmärkelser"  i

enlighet  med  kultur-  och  fritidsförvaltningens  förslag.

Protokollet  skickas  till

Komrnunfullmäktige
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Förslag  till  nya  priser  för  Kulturkällaren
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Beslutsunderlag

1.  Tjänsteslaivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad  den

6 oktober  2017.

Redogörelse

Kulturkällaren,  som  ligger  på Allbotorg  6, är en kulturlokal  som  ägs

av det  komrnunala  bolaget  Allbohus  AB.  Lokalens  I :a hands

hyresgäst  är kultur-  och  fötidsförvaltningen.  Lokalen  är avsedd  för  att

hyras  ut till  främst  kultur'föreningar  och  andra  kulturaktörer.  Lokalen

ska främja  utvecklingen  av nya  evenemang  och  aktiviter  på

kulturområdet  för  olika  målgrupper  så som  barn  och  ungdomar,

vuxna,  äldre  och  funktionshindrade.

Typ  av verksarrföet  som  avses att bedrivas  är främst  olika

kulturevenemang,  samt  kurs-  och  utbi1dningsverksarrföet  kopplat  till

kultur.  Tanken  är att lokalen  skall  vara  en öppen  kulturrnötesplats  som

är lättillgänglig.  Bra  tillgänglighet  kan  här  skapas  genom  att det  är lätt

att boka  sarnt  genom  låg  prisnivå.

Förslaget på nivå av priser fö5er en indelning i tre kategorier:

*  Taxa  1 : Privatpersoner,  företag,  organisation

*  Taxa2:FöreningarochförvaltningarinomAlvestakomrnun

*  Taxa3:BidragsberättigandeföreningariA1vestakommun

Den  nivå  som  har  högst  pris  är Taxa  l. Den  som  har  lägst  pris  är Taxa

3.

Hyra  av PA  anläggning  och  piano  kormner  också  erbjudas.  PA

anläggning  motsvarar  mixerbord,  4 monitorer,  högtalarsystem  samt  i

övrigt  'fungerande  ljudteknik  för  genomförande  av  konsert.

Prisnivån  som  föreslås  är medvetet  låg. Skälet  är att främja  och  stödja

aktörernas  utveckling  av nya  verksamheter  och  evenemang  på

kulturornrådet.

Lokalhyra  slutna  grupper  (repetition,  utbildning,  möte)

Tid Taxa  1 Taxa  2 Taxa  3

Hyra/timme 150 100 75

Dag/kväll

(max 16 tim.)

1500 lOOO 750

Justerare

2y
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Lokalhyra  publika  evenemang  med  eller  utan  entrt»

Tid Taxa  l Taxa  2 Taxa  3

Hyra  / tirmne 300 200 150

Dag/kväll
(max 16 tim.)

1750 1250 lOOO

Lokalen  hyrs  ut till  föreningar,  juridiska  personer  eller  personer  över

18 år.

Hyra mixer  och l,iudanläggning
Taxa  1 Taxa  2 Taxa  3

Hyra/timme 200 150 lOO

Dag/kväll

(max 16 tim.)

500 350 250

Hyra  av piano

Taxa  1 Taxa  2 Taxa  3

Hyra/tirnrne 200 150 lOO

1 dag

(max  16 tim.)

500 350 250

PA  system  samt  piano  hyrs  ut till  föreningar,  juridiska  personer  eller

personer  över  18 år.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnärru'iden  beslutar  att föreslå  kormnunfullmäktige

besluta  att:

1.  Godkänna  förslag  till  taxor  i enlighet  med  kultur-  och

fritidsförvaltningens  förslag.

Protokollet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Sida

21(23)
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Utredning  om  att  utveckla  Hagaparken  till  en  positiv

aktivitets-  och  mötesplats

Redogörelse

När  mani  olika  sammanhang  talar  om  utveckling  av en tätort  är det

slående  om  hur  ofta  behovet  av positiva  mötesplatser  lyfts  fram.

Mötesplatser  som  är öppna  för  alla,  som  möjliggör  såväl  spontana  som

planerade  möten  och  som  möjliggör  aktiviteter  av olika  slag.  Idag  är

det ganska  tydligt  att Alvesta  tätort  saknar  en sådan  mötesplats  som

attraherar  människor  i olika  åldrar  och  med  varierande  intressen.

Samtidigt  är det så att vi  redan  har  embryot  till  en mötesplats  -

Hagaparken!

Här  fimis  redan  för  olika  aktiviteter  som  till  exempel  minigolf  och

boule,  här  fimis  en utomhusscen,  här  finns  en caf6verksarrföet  som  har

utvecklingspotential,  här  finns  motionsspår  och  en lekplats,  och  här

finns  stora  grönytor  som  kan  rymi'na  olika  slags  aktiviteter.

Sedan  kallelsen  skickades  ut har  det  frarnkormnit  ny  inforrnation  i

ärendet.  Det  har  bland  annat  framkomrnit  information  om att det  redan

har  genomförts  en utredning.  På grund  av detta  omvandlas  ärendet  på

dagens  möte  till  ett informationsärende,  där  nämnden  diskuterade

nämndens  fortsatta  arbete  med  ärendet.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  infornnationen  och  beslutar  att ge

kultur-  och  fritidsförvaltningen  iuppdrag  att presentera  genomförd

utredning  på  nämndens  möte  den  27/1  1.

Protokollet  skickas  till

Förvaltningschef  för  kultur-  och  firitidsförvaltningen

Sida
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Övriga  ärenden

Redogörelse

Ord'föranden  frågar  om  nämndens  ledamöter  har  några  övriga  firågor

de vill  lyfta  upp  på dagens  samrnanträde.

*  Stig  Jacobsson  (L)  aktualiserar  frågan  om  utsmyckningen  i den

nya  rondellen.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  inforrnationen.

Justerare

Sida
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