
Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoI1

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Plats  och  tid Den  27 november  år 2017  klockan  13:00-14:50

Stora  konferensmmrnet,  Gärdesvägen  4, Alvesta  kommun

Ajournering  mellan  S, 73 och  S, 74,  klockan  14:05-14:15

Justerade paragrafer %6 6978

Paragraferna  behandlades  i följande  ordning:  Fg 69, Fg 76,

gg 70-75, 5g 77-78.

Beslutande

Ledamöter

Frida  Cistensen  (S),  ordförande

Erik  Olofsson  (S)

Kim  Lindstedt  (C)

Kajsa  Sivertsson  (M),  vice  ordförande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Utses att justera

Roland  Magnil  (S)

Hamxa  Evelyndotter  (MP)

Erik  Olofsson  (S)

Övr!ga närVarande  Suzamie  Harmnargren,  t.f.  förvaltningschef

Sandra  Mowide,  kornrnunsekreterare

Simon  Herlitz,  kulturchef

Martin  Sallergård,  fötidschef

Per Sundström, ekonom FS3 76
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Erik  Olofsson  (S)

Anslagsbevis

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

Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Datum  för anslagets
nedtagande

Förvaringsplats

Underskriff

2017-11-27

2017-12-09-2018-12-30

2018-01-02

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 69

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Ordföranden  inforrnerar  om  att ärende  tolv,  infonnation  om

ungdomsrådet,  utgår  från  dagordningen.  Ordföranden  frågar  därefter

näinnden  om  nedan  förslag  på  dagordning  kan  godkämias  och

beliandlas  på  dagens  sammanträde:

1.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Infori'nation  från  ordföranden

5. Inforrnation  från  förvaltningschef

6.  Besvarande  av motion  (AA)  angående  väg-  och  parkering  vid

Spånens  badplats

7. Presentation  av  pågående  utredning  om  Hagaparken

8. Beslut  om  stipendier,  priser  och  utmärkelser

9. Beslutominternkontrol1planförår2018

10.  Ekonomisk  månadsrapport  per  oktober  månad  2017

11.  Beslut  om  sarmnanträdesplan  2018

12.  Ovriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att  godkänna  ordförandens  förslag

till  dagordning.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 70

Information  från  ordföranden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Sida

4(16)

Redogörelse

Ordföranden  infoimerar  bland  annat  kultur-  och  fritidsnämnden  om

följande:

*  Ordföranden  har  haft  ett  möte  med  Molieda  hembygdsförening.

Moheda  hembygdsförening  har  ansökt  om  medel  från  Leader

Lirm6  och  blivit  beviljade  medel  under  fömtsättning  att

koinmunen  beslutar  om  medfinansiering  på 300  000  kronor.

*  Ordföranden  har  haft  ett möte  med  bokpärlan.

*  Alvesta  GIF  har  inkorm'nit  med  en ansökan  till  koimnunen  om  ett

borgensåtagande  för  att föreningen  ska lcut'ina  bygga  en

konstgräsplan.

*  Ordföranden  har  blivit  kontaktad  av medborgare  som  frågar  om

Virdavallen  och  ishallens  framtida  utveckling.

*  Ordföranden  har  haft  ett  möte  med  Hagastyrelsen  om

Hagaparken  och  pensionärernas  hus.

*  Ordföranden  önskar  skapa  ett forum  för  nämnden  där  de kan

diskutera  mer  strategiska  frågor  och  nämndens  utveckling  i

frarntiden.  Ett  förslag  är att nämnden  bokar  in  en sådan  mötestid

ianslutning  till  ett nämndsmöte.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnäimiden  noterar  informationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN g 71

Information  från  förvaltningschef

Redogörelse

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-11-27

T.f.  förvaltningschef  inforinerar  bland  annat  kultur-  och

fritidsnäinnden  om  följande:

*  Pågående  rekryteringar  inom  förvaltningen.

*  Under  hösten  genomförs  det  en  medarbetarenkät  i kommunen.

Resultatet  av  medarbetarenkäten  kominer  att sammanställas  på

komrnun-,  förvaltnings-  och  avdelningsnivå.  Resultatet  av

enkäten  koim'ner  att  presenteras  'för  nämnden.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnärmiden  noterar  inforrnationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 72

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-11-27

KFN  201  7/84.820
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Besvarande  av  motion  (AA)  angående  väg-  och  parkering
vid  Spånens  badplats

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskiivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den
5 oktober  2017

2. Motion,dateradden12oktober2015

Redogörelse

I en motion  till  komrnun'fullmäktige  skiiver  Lars-Olof  Franz6n  (AA)  att
han  upplever  att  underhållet  av vägen  och  parkeringen  vid  Spånens
badplats  under  en lång  tid  varit  underi'nålig.  I motionen  föreslås  fyra  olika
insatser:

1.  Att  vägen  från  Fornvägen  till  Spånens  badplats  får  en ytbeläggning
till  somrnaren  2016.

2. Att  parkeringen  vid  badet  iordningsställs.
3. Att  parkeringen  vid  elljusspåret  ytbeläggs.
4. Att  avrinning  av regnvatten  på gångvägen  till  badet  anordnas.

I en tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fiitidsförvaltningen,  daterad  den
5 oktober  2017,  framgår  bland  am'iat  att en ytbeläggning  av vägen  från
Fornvägen  till  Spånens  badplats  genomfördes  av kultur-  och
fötidsavdelningen  inför  somrnaren  2016.  Aven  parkeringen  i
iordningsställdes  av kultur-  och  fritidsavdelningen  inför  sormnaren
2016.  Insatser  har  också  genomförts  av kultur-  och  fritidsavdelningen
i forrn  av att parkeringen  har  hyvlats,  för  att förbättra  parkeringen  vid
elljusspåret.  Kultur-  och  fritidsavdelningen  har  dämtöver  arbetat
löpande  med  avrinning  av regnvatten  på gångvägen  till  badet.  Bland
annat  genom  att hacka  sönder  fåror  som  ibland  bildas  vid  intensivt
regnande.

Spånens  badplats  är en av kommunens  mest  besökta  badplatser  och  därför
utsätts  vägen  för  påfrestningar.  Under  perioder  har  även  parkeringen
utsatts  för  buskörmng  vilket  har  drabbat  parkeringsplatsen  hårt.  Kultur-
och  fritids:förvaltningen  har  avsatt  pengar  i internbudget  för  ett  årligt
underhåll  och  tillsyn  av både  väg  och  parkering  till  Spånens  badplats.
Insatser  genomfördes  senast  innan  sormnaren  2017.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnäinnden  föreslår  att kornrnunfullrnäktige  beslutar
att anse motion  som  besvarad  med  hänvisning  till  de insatser  som  har
genomförts.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Protokollet  skickas  till

Korm'nunfullmäktige

Justei'are

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-11-27
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KuJtur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 73

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-27

KFN  2017/80.800
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Presentation  av  pågående  utredning  om  Hagaparken

Redogörelse

Fiitidschef  inforrnerar  kultur-  och  fritidsnäinnden  om  den  pågående
utredningen  om  Hagaparken.  Nämiiden  inforineras  om  att
utredningsuppdraget  imiefattar  att  utreda  driff  av  parken  och  byggnader,
skötsel,  verksarrföet  iparken  och  tillträde  till  byggnader.  Utredningen  har
hittills  genomförts  genomgång  intervjuer  med  olika  chefer  och
representanter  inom  respektive  förvaltningar,  som  på  något  sätt  berörs  av
Hagaparken  och  dess  verksamheter.  Dämtöver  har  även
pensionärsorganisationerna,  Korpen,  Lions  och  Rotary  intervjuats.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnäinnden  noterar  inforinationen.

Justerare
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Sammanträdesdatum

2017-11-27

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFNg74 KFN  2017/85.867

Beslut  om  stipendier,  priser  och  utmärkelser

Beslutsunderlag

Sida
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1. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  ocli  fritidsförvaltningen,  daterad  den
21 november  2017

Redogörelse

I december  varje  år delar  koinmunfullmäktige  ut olika  priser  som
lyfter  '[ram  personer,  föremngar  och  orgamsationer  som  på olika  sätt
verkat  för  att utveckla  Alvesta  koinmun.  Den  26 maj  år 2015  antog
koinrnunfullmäktige  riktlinjer  för  Alvesta  koimnuns  priser,  stipendier
och  utmärkelser.  Följande  priser  skall  det  nu  beslutas  om  ikultur-  och
fritidsnämnden:

1.  Särskild  prestation

2. Integration  och  mångfald

3. Kulturpris

4.  Två  kulturstipendier  a) Ungdomsstipendiet  (max  25 år) IO OOO kronor
b) Arbetsstipendiet  pa 25 000  kronor

Kultur-  ocli  fritidsnämnden  har  i enlighet  med  gällande  riktlinjer  utsett
en koim'nitt6  som  svarat  för  beredningen  in:för  beslut  om  2017  års
pristagare.  Komi'nitMn  har  bestått  av Fiida  Christensen  (S),  Erik
Olofsson  (S) och  Kim  Lindstedt  (C).  Handläggande  tjänstemän  i
koimnitt6n  är Simon  Herlitz  och  Anders  Ohlsson,  som  båda  tillhör
kulturavdelningen  på kultur-  och  fritidsförva1tningen.

Förslag  till  2017  års pristagare  är följande:

Pris  för  särskild  prestation

Förslag  på pristagare

Rebecka  Lundberg,  Vislanda  IF

Motivering

Rebecka  är en 24-årig  tjej  med  ett stort  engagemang  som  verkat  för
Vislanda  sai'rföälles  utveckling  via  Vislanda  skol  IF. Hon  har  där
verkat  ill  år som  ledare,  styrelseledamot,  sekreterare  och  kassör.
Föreningen  har  idag  över  200  medlermnar

Rebecka  har  varit  en ledande  kraff  i Vislanda  Skol  IF för  att skapa
dagliga  aktiviteter  och  meningsfull  fritid  för  lOO-tals  barn  och
ungdomar.

Justei'are

+"ZxÅ>(L)



Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-11-27

Under  år 2017  har  hon  startat  det  lokala  motionsloppet  Vislanda
Trippeln  som  består  av simning,  cykling  och  löpning.  Det  deltog  68
personer  i åldern  13-68  år och  blev  en succ6.

Rebecka  har  även  varit  starkt  ledande  i att få myndigheter,  politiker
och  medborgare  att vilja  satsa  på en helt  ny  aktivitetspark  för
ungdomar  i Vislanda.  Den  består  av en spontanidrottsp1ats,  en
parkourbana  och  en lekplats.  Parken  stod  ffirdig  i november  2017.

Hemies  ledaregenskaper  och  stora  engagemang  har  på ett avgörande
sätt  bidragit  till  utveclding  av hela  Vislanda  sainhälle  fritidsliv.

Pris  för  integration  och  mångfald

Förslaz  på pristagare

Gun-Britt  Östling,  Svenska  Kyrkan  i Vislanda

Motivering

Gun-Britt  har  på  olika  sätt  engagerat  sig i kon'u'nunens  utveckling  i
olika  frågor  i över  20 år.

Under  flyktingkrisen  var  Gun-Britt  en av de drivande  krafterna  i att
inkludera,  välkomna  och  ta emot  mämiiskor  från  andra  länder  och
kultureriVislanda.  År2015startadehonspråkcaf6iVislanda
församling  som  har  blivit  en avgörande  mötesplats  för  bland  annat
nyanlända.  Här  bedrivs  språkträning,  läxhjälp  samt  samtal  och
inforrnation  om  olika  teman,  exempelvis  om  Vislanda  och  Sverige.

Utöver  språkcaf6et  har  hon  anordnat  cykelskolor  och  utvecklat
odlingsprojekt  samt  andra  lärande  aktiviteter.

Gun-Britt  är en avgörande  positiv  kraft  som  stått  upp  för
medmänsklighet  och  spridit  hopp  och  kraft  för  mängder  av människor
ihela  Vislanda  sarnhälle.  Hon  har  inte  bara  främjat  integration  utan  på
ett påtagligt  sätt motverkat  segregation  och  utanförskap  genom  att  ha
minskat  spänningarna  i Vislanda  samtälle.  Hennes  engagemang  är ett
föredöme  för  hela  Alvesta  kormnun.

Kulturstipendium  a) Arbetsstipendium

Förslag  till  pristagare

Emrnalill  Frank

MotiveriBg

Ernrnalill  har  under  nästan  IO år etablerat  sig  som  en betydande
barnboksillustratör  i Sverige  med  mängder  av titlar  och  bokserier

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-11-27

bakom  sig  som  exempelvis  Dolly  Detektiv,  Ett  hundliv,  Mosnaterna
och  Tmbbel.

Hennes  stora  passion  och  dröm  är att  gestalta  olika  sagofigurer  som
kan  göra  världen  mycket  roligare.  Några  av  hennes  böcker  har  även
engagerat  sa'i'rföällsproblem  som  exempelvis  att  beskriva  barn  som
lever  i utanförskap  och  utsätts  för  mobbning.  Men  också  för
flyktingbarns  svåra  situation  i att  läinna  ett  hem  för  att  bygga  ett  nytt.
Hon  liar  ett  nonnkritiskt  tänkande  och  är en modern  kraft  i
barnboksvärlden.

Emi'nalill  har  också  debuterat  som  barnboksförfattare  och  har  hittills
skrivit  tre  böcker.  I boken  "Vem  vill  ha  en vårta  på  näsan?"
engagerade  hon  sig  på ett  sinrfökt  sätt  i barn  som  har  dyslexi.

Hon  finns  tillgänglig  på  hela  90 av  landets  bibliotek  och  har  en hög
utlåningsgrad.  Utöver  böcker  har  hon  även  illustrerat  i barntidningen
Kaimatposten  och  i ungdomstidningen  Succ6,  som  har  stor  spridning  i
landet.  Hemies  illustrationer  och  författarskap  har  kormnit  att  betyda
mycket  för  många  barn  i hela  landet.  Detta  är en stor  prestation  som  är
värd  att  uppmärksaimnas  och  stödjas!

Kulturstipendium  b) Ungdomsstipendiet

Förslag  på  pristag,are

Philip  Carcamo  och  Gabriell  Carcamo

Motivering

Philip  Carcamo  är idag  verksam  som  Ijusdesigner  på  regionteatern  i
Blekinge/Kronoberg.  Han  har  bland  annat  skapat  1)us till  den
uppmärksarmnande  Cirkuscirkör  föreställningen  "Kmthng  peace"  och
har  utöver  detta  g)ort  ett  flertal  produktioner  utomlands.

Sedan  studenten  har  han  aldrig  släppt  det  sceniska  skapandet  med
mängder  av  sångfrarnföranden  av  hög  konstnärlig  kva1it6!

Gabriell  Carcamo  har  etablerat  sig  som  hiphop-artist  och  har  sedan

debutsingeln "Palette" över en halv mi13on streams, en femteplats pa
Spotify  Top  Viral,  och  en 22:a  plats  pa  SR:s  DigiListan.

Både  Philip  och  Gabriell  har  under  många  år fyllt  kyrkor  och  scener  i
Alvesta  korm'nun  till  både  längd  och  bredd  med  sin  sångröster  och
sceniska  framföranden!  Detta  har  betytt  väldigt  mycket  för  mången
Alvestabor!

De  är båda  enorma  talanger  i skilda  konstriärliga  områden.  De  får
priset  för  att  kunna  jobba  vidare  med  sina  konstnärliga  ornråden  både
inom  1jus,  sång  och  hiphop.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Kulturpris

Förslaz  på pristagare

Everts  Kvintett

'Motivering

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-11-27
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Everts  Kvintett  är en orkester  som  spelar  nostalgimusik  från  1930-
1950-ta1  inom  genrerna  schlagerinusik  och  swingmusik,  dåtidens
populärmusik.

Orkestern  fyller  i år 20 år som  kulturinstitution  i Växjö-Alvesta
regionen  och  liar  bakom  sig lOO-tals  offentliga  uppträdanden  i olika
sarnmarföang.

I Alvesta  komrnun  framträdde  orkestern  först  i Statarspelen  på Huseby
1996-1997.  De  blev  snabbt  engagerade  även  utanför  teaterscenen  och
spelade  bland  annat  ituristmässan  i Göteborg  och  i Stallet  i Huseby.
Många  framträdanden  har  även  lyst  fram  i Tyrolen  och  Blädinge.

De  har  också  framträtt  i anrika  Korröfestivalen  ett lO-tal  gånger,
turnerat  ett flertal  gånger  i södra  Sverige,  på Gotland  och  en gång  i
Miruiesota  i USA.

Everts  Kvintett  har  under  20 år, med  konstnärlig  kraft  berikat  den
lokala  musik-  och  kulturi'niljön  i Alvesta,  Växjö  och  hela  södra
Sverige.  Everts  Kvintetts  ihärdiga  och  konsekventa  arbete  kring  att
lyfta  fram  en svunnen  musiktradition  är imponerande  och  är samtidigt
en mycket  viktig  kulturgärning.  I sym'ierhet  när  den har  en hög  och
genuin  kva1it6.  De  är väl  värda  årets  2017  års kulturpris!

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att 2017  års priser  och  stipendium
tilldelas  till:

Särskild  prestation:  Rebecka  Lundberg
Integration  och  mångfaldspris:  Gun-Bntt  Ostling
Kulturstipendmm  a/ Arbetsstipendium:  Ermnalill  Frank
Kulturstipendium  b/  Ungdomsstipendium:  Philip  och  Gabriell  Carcamo
Kulturpris:  Everts  Kvintett

Protokollet  skickas  till

Kulturchef

Samtliga  pristagare

Korrununfullmäktige

Justerare
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Sammanträdesdatum
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 75 KFN  2017/86.042

Beslut  om internkontrollplan  för  år 2018

Redogörelse

Sida

is(ie)

Enligt  reglementet  för  intern  kontroll  ska  en kommunövergripande
internkontrollplan  upprättas  för  att  säkerställa  att  styrelser  och  närm'ider
upprätthåller  en tillfredställande  intern  kontroll.

Den  24 april  2017  beslutade  kultur-  och  fritidsnämnden  att fastställa
nämndens  internkontrollplan  för  2017,  vilken  bland  annat  irmehåller
följande  kontrollmoment:

*  Attester  - kontroll  av  att  aktuella  behörigheter  enligt  systemet
(navigator)  överensstämmer  med  beslutad  attestförteckning
inklusive  beloppsgtaänser.

*  Löner,  analyslista  - kontroll  av att  mtin  gällande  analyslista  finns
och  följs.

*  Sjukfrånvaro,  frånvarotillffille  - kontroll  av  att  mtin  för  gällande
upprepad  korttidsfrånvaro  finns  och  följs.

*  Bevakning  och  rutiner  för  riktade  statsbidrag  - kontroll  av att
mtiner  fimis  och  följs  för  hantering  av riktade  statsbidrag.

För  år 2018  föreslås  att  kultur-  och  fritidsnäinnden  fastställer
ovanstående  kontrollmoment  med  tillägg  av ytterligare  två
kontrollmoment:

*  Utbetalning  av föreningsstöd.  Kontroll  av  att det  finns  mtin  och
metod  för  att  säkerställa  att  rätt  nivå  på  föreningsbidrag  utbetalas.

@ Driftstopp  :tritidsan1äggningar.  Kontroll  av  att det  finns  en
handlingsplan  vid  oplanerat  driftsstopp.

På  nämndens  möte  noteras  att  det  finns  ett skrivfel  iupprättad
interi'iontrollplan  för  år 2018.  I nästsista  raden  står  det  "Utbetalning
statsbidrag",  men  istället  ska  det  stå  "Utbetalning  föreningsbidrag".

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att anta  förvaltningens  förslag  till
internkontrollplan  för  2018.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justerare
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-11-27

KFN  2017/26.042

Ekonomisk  månadsrapport  per  oktober  månad  2017

Redogörelse

Kultur-  och  fötidsförvaltningen  har  upprättat  en ekonomisk

månadsrapport  per  oktober  månad  år 2017.  I jämförelse  mot  budget

redovisar  ku)tur-  och  fötidsnäinnden  en positiv  avvikelse  som  uppgår

till  0,9 miljoner  kronor  för  perioden  januari  till  augusti  2017.

Prognosen  av helårsutfallet  för  kultur-  och  fritidsnäinnden  är nu  i

balans.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnäinnden  beslutar  att godkänna  den  ekonomiska

månadsrapporten  per  oktober  månad  2017.

Justerare

Sida
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Sammanträdesdatum

2017-11-27

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 77 KFN  2017/87.000

Beslut  om  sammanträdesplan  2018

Redogörelse

Den  31 oktober  2017  fastställde  kormnunfullmäktige  sin
saimnanträdesplan  för  år 2018.  Kultur-  och  fötidsförvaltningen  har
utifrån  ko'imnunfullmäktiges  saimnanträdesplan  upprättat  ett förslag
till  sainrnanträdesplan  för  kultur-  och  fötidsnämnden.  Vid
framtagande  av planen  har  hänsyn  även  tagits  till  tidplanerna  :för
hanteringen  av årsredovisning,  delårsrapport,  interi*ontrollplan  med
mera.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  föreslår  att kultur-  och  fötidsrämnden
fastställer  nedan  sarmnanträdesplan.  Nämndsmötena  föreslås  fortsatt
äga rum  på måndagar  klockan  13:00.
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Beslut

Kultur-  och  fötidsnäinnden  beslutar  att anta  förslag  till
sainrnanträdesplan  för  år 2018.

Justerare

Sida
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Övriga  ärenden

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidstånnden  om  det  är någon  ledamot
som  har  något  övrigt  ärende  de vill  aktualisera  på dagens  möte.

*  Stig  Jacobsson  (L)  aktualiserar  frågan  om  hur  arbetet  går  med
utsmyckningen  av den  nya  rondellen.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnäim'iden  noterar  informationen.

Justei'are
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