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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Plats  och  tid Den  29 maj  år 2017  klockan  13:00-15:30

Sarnmanträdesrumrnet  Salen,  Centralplan  1, Alvesta  kommun

Justerade  paragafer  29-37

Beslutande Frida  Christensen  (S),  ordförande

Erik  Olofsson  (S)

Roland  Magnil  (S),  ersättare  för  Kim  Lindstedt  (C)
Stig  Jacobsson  (L),  ersättare  för  Kajsa  Sivertsson  (M)

Övr!ga närVarande Eva  Ingvarsson,  kultur-  och  fötidschef
Sandra  Marcusson,  kormnunsekreterare

Simon  Herlitz,  kulturchef  S, 31

Martin Sallergård, fritidschef  % 33-34

Sida
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Utses  att  justera Roland  Magnil  (S)
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Justering  tid och plats

Sekreterare

Ordförande

Fri

Justerare

Roland  Magnil  ('S

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Datum  för anslagets
nedtagande

Förvaringsplats

Underskriff

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkäm'iagivits  genom  anslag
på  kommunens  officiella  anslagstavla.

Kultur-  och  fritidsnämnden

2017-05-29

2017-06-12-2017-07-03

2017-07-04

Justerare
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Sida

2(12)



ffiWorr»l"maunf

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 29

Fastställande  av  dagordning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fötidsnämnden  om  utskickat  förslag
till  dagordning  kan  godkännas.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att  godkänna  dagordningen  i
enlighet  med  ordförandens  förslag.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 30

Förvaltningschefen  informerar

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Redogörelse

Förvaltningschefen  inforrnerar  kultur-  ocli  fötidsnämnden  om:

*  Förvaltningschefen  informerar  om  fötidsgårdsverksamheten.

@ Förvaltningschef  inforrnerar  om  skolbiblioteken.

*  Förvaltningschef  inforrnerar  näinnden  om  pågående
rekryteringar.

*  Upphand1ingsavdelningen  har  inforrnerat  kultur-  och
fötidsförvaltningen  om  att  kommunens  avtal  för
konstförsäkring  håller  på  att  gå ut,  och  att  en  ny  upphandling
behöver  genomföras.

*  Förvaltningschef  informerar  även  om  att  förvaltningen  har
varit  i kontakt  med  Svenska  tonsättares  internationella

musikbyrå  (STIM)  om  hur  musik  spelas  på  offentliga  platser
ikornrnunen.

*  ArbetetmedSornmariAlvesta2017fortgårsomp1anerat.

Förvaltningen  har  bland  annat  fått  statliga  pengar  till  detta
arbete.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  inforrnationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 31

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-05-29

KFN201  7/38.860

Information  om  kulturavdelningen  och  dess  verksamhet

Redogörelse

Kulturchef  Simon  Herlitz  informerar  kultur-  och  fritidsnämiiden  om

kulturavdelningen  och  dess verksarrföet.  Nämnden  inforrneras  bland

annat  om  kulturavdelningens  mål,  styrning,  organisation  och  budget.

Kulturavdelningens  arbete  styrs  bland  annat  av nationella  mål  via

proposition2009/10:13 Tid7t'r/cu/tursamtregiona1amålsombland
annat  yttrar  sig  via  en regional  kulturplan.  Det  firms  även  komrnunala

mål  för  kulturavdelningen  i Alvesta  kornmuns  kulturpolitiska

handlingsprogram.  Hand1ingsprograimnet  fastställdes  av fullmäktige

år 2006.

Kulturchef  informerar  närru'iden  om  aktiviteter  och  evenemang  som

anordnas  för  kulturlivet  i Alvesta.  Bland  am'iat  infoimeras  nämnden

om  Alvesta  Folkfest,  Musikriket,  Kulturkällaren,  utredningen  om

Hagaparken  och  utredningen  om  utställningshallen.

Kulturavdelningens  organisation  är uppdelad  i fyra  ornråden:

*  Musikskola

@ Allmänkultur

*  Barn-  och  ungdomskultur

*  Utställningshall

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 32

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-29

KFN201  7/16.041

Beslut  om  verksamhetsplan  med  internbudget  för  år  2017
för  Kultur-  och  fritidsnämnden

Redogörelse

Den  27 mars  år 2017  beslutande  kultur-  och  fritidsnämnden  att ge
förvaltningen  i uppdrag  att upprätta  ett förslag  till  verksamhetsplan
med  internbudget  för  år 2017.  Kultur-  och  fötidsförvaltningen  har  nu
tagit  fram  ett förslag  på  verksamhetsplan  med  internbudget  till  2017.
Den  är framtagen  utifran  befintliga  styrdokument  som  ar relevanta  för
verksamheten.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att anta  förvaltningens  förslag  till
verksamhetsplan  med  internbudget  2017.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 33

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-05-29

KFN201  7/36.800

Beslut  om  att  godkänna  Alvesta  Brottningsklubb  som
bidragsberättigad  förening

Redogörelse

Alvesta  Brottningsklubb  har  inkormnit  med  de handlingar  som
Alvesta  kormnuns  bidragsbestärnmelser  kräver  för  att föreningen  ska
kunna  bli  registerad  som  en bidragsberättigad  förening.  De  handlingar
som  har  lämnats  in är drog-  och  alkoholpolicy,  stadgar,  utdrag  från
skatteverket,  handlingar  från  konstituerande  möte  samt  att föreningen
intygat  att de har  mer  än tio  medlernrnar.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  har  i föreningens  stadgar
uppmärksaimnat  vissa  felaktigheter  och även  givit  förslag  på
förändringar  i drog-  och  alkoholpolicy.  Exempelvis  omnämndes  en
annan  komrnun  i stadgarna.  Förvaltningen  har  uppmärksaimnat
föreningen  på dessa  förinodade  felaktigheter  och  föreslagit  föreningen
att korrigera  stadgar  och  policy  på de punkter  som  uppmärksammades
som  felaktiga.  Föreningen  har  meddelat  att de ska göra  dessa
ändringar  vid  nästkoimnande  årsmöte.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  bedömer  att föreningen,  trots  vissa

felaktigheter  i dess stadgar  och  förslag  på förändringar  i drog-  och
alkoholpolicyn,  kan  godkännas  som  bidragsberättigad  förening.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att godkämia  Alvesta
Brottningsklubb  som  en bidragsberättigad  förening.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-05-29
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Beslut  om  organisation  och  ansvarsfördelning  kring

kompiskort

Redogörelse

Den  24 november  år 2015  beslutade  kormnunfullmäktige  att Alvesta

komrnun  skulle  ansluta  sig  till  Kompiskortet  Kronoberg.  I Alvesta

komrnun  kommer  omsorgsnämnden  och  dess förvaltning  att ansvara

för  administrationen  och  handläggningen  av Kompiskortet.

Kompiskortet  innebär  att im'iehavaren  av kortet  erlägger  den avgift

som  är satt  för  respektive  aktivitet  men  att en kompis  eller  en

stödperson  får  möjlighet  att följa  med  utan  att erlägga  entr6avgift.

Syftet  med  Kompiskortet  är att skapa  förutsättningar  och  öka

tillgängligheten  'för  personer  med  funktionsnedsättning.

Fö5ande komrnunala anläggningar föreslås bland annat omfattas av
kompiskortet:

Anläggning

Virda  bad och sportcenter

Vislandabadet

Hanaslövsbacken

Utställningshallen

Kulturkällaren

Biblioteken

Aktivitet

Simhall,  Gyrn,  Bowling

Badet

Utförsåkning

Vid  aktiviteter  arrangerade  av Alvesta

koimnun  som kräver  entr6

Vid  aktiviteter  arrangerade  av Alvesta

kommun  som kräver  entr6

Vid  aktiviteter  arrangerade  av Alvesta

kormnun  som kräver  entr6

Flera  föreningar  har  i Alvesta  kormnun  valt  att ansluta  sig  till

Kompiskortet  Kronoberg.  Noteras  bör  att om en förening  i Alvesta

kormnun  står  som  arrangör  ikornrnunens  anläggningar  kräver  det  att

föreningen  är anslutna  till  Kompiskortet  för  att personer  ska  kunna  ta

del av  det.

Justerare
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Sammanträdesdatum
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Beslut

l.  Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  Kompiskortet  omfattar

följande  anläggningar:

Anläggning  Aktivitet

Virda  bad  och  sportcenter  Simhall,  Gym,  Bowling

Vislandabadet  Badet

Hanaslövsbacken

Utställningshallen

Kulturkällaren

Biblioteken

Utförsåkning

Vid  aktiviteter  arrangerade  av  Alvesta

komrnun  som  kräver  entr6

Vid  aktiviteter  arrangerade  av  Alvesta

koimnun  som  kräver  entr6

Vid  aktiviteter  arrangerade  av  Ålvesta

koimnun  som  kräver  entr6

2.  Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  Kompiskortet  även  omfattar

andra  avgiftsbelagda  arrangemang  och  aktiviteter  där  kultur-  och

fötidsförvaltningen  står  som  arrangör.

Justerare
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Ekonomisk  månadsrapport  per  april  månad  20'17

lnformationsunderlag

1.  Tjänsteskrive1se,dateradden17maj2017

2. Ekonomisk  månadsrapport,  daterad  den 17 maj  2017

Redogörelse

Enligt  beslut  a'v komrnunstyrelsen  ska en förenklad  ekonomisk  rapport
upprättas  per  sista  mars,  april,  maj,  september,  oktober  och  november.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  har  till  dagens  sarmnanträde  upprättat
en rapport  innehållande  nämndens  månadsrapport  till  och  med  april
månad  år 2017.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att godkänna  den  ekonomiska
månadsrapporten  per  april  månad  år 2017.

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Uppföljning  av  kultur-  och  fritidsnämndens
investeringsbudget  för  år  20'17

Redogörelse

Förvaltningschef  inforrnerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  nämndens
investeringsbudget  för  år 2017.  De  beslutade  investeringar  som  fimis
återfinns  främst  inom  fötidsavdelningens  verksarrföet.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  inforrnationen.

Justerare
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Information  om regler  för  ersättning  till  ej tjänstgörande
ersättare

Redogörelse

Den  24 april  2017  gav  kultur-  och  fötidsnämnden  förvaltningen  i
uppdrag  att återkormna  med  inforrnation  om  regler  för  ersättning  till  ej
tjänstgörande  ersättare.  På dagens  sarmnanträde  inforrnerar
kommunsekreteraren  kultur-  och  fritidsnämnden  om  detta.  Närmiden
inforrneras  bland  annat  om  att närvarande  men  icke  tjänstgörande
ersättare  i styrelse  eller  nämnd  har  ersättning  vid  sarmnanträde  eller
motsvarande  med  50 % av sarmnanträdesarvodet  som  gäller  för
ordinarie  ledamöter.  Närvarande  men  icke  tjänstgörande  ersättare  har
även  rätt  till  ersättning  enligt  reglerna  i3-6  gg i arvodesreglementet.
Undantag  från  denna  regel  gäller  vid  protokollförda  sarmnanträden  i
kornrnunstyrelse  och  nämnder.

För  politiska  partier  som  inte  har  någon  ordinarie  ledamot  i
kormnunstyrelse/nämnd  har  en (1)  närvarande  ersättare  per  parti,  utan
krav  på tjänstgöring,  rätt  att få samma  ersättning  som  om  hanföon
hade  varit  tjänstgörande  ersättare.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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