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Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden den 23 september 2019  
 

1. Närvaro 
2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 
4. Information från ordföranden 

5. Information från förvaltningschef 
6. Ekonomisk delårsrapport per augusti månad 2019 

7. Omfördelning av medel i investeringsbudget 
8. Val av ordinarie ledamot kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

9. Val av representanter till kommunala pensionärsrådet 
10. Val av kontaktpolitiker till Ungdomsrådet  

11. Val av kommitté för priser och stipendier 
12. Information om utveckling av verksamheten i Hanaslöv 

13. Besök av ungdomsrådet  
14. Sjukfrånvarostatistik per juli månad 2019 

15. Övriga ärenden 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 1(1) 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

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 från ordföranden 

5. Information från förvaltningschef 
6. Ekonomisk delårsrapport per augusti månad 2019 

7. Omfördelning av medel i investeringsbudget 
8. Val av ordinarie ledamot kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

9. Val av representanter till kommunala pensionärsrådet 
10. Val av kontaktpolitiker till Ungdomsrådet  

11. Val av kommitté för priser och stipendier 
12. Information om utveckling av verksamheten i Hanaslöv 

13. Besök av ungdomsrådet  
14. Sjukfrånvarostatistik per juli månad 2019 

15. Övriga ärenden 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ordförandens förslag 
till dagordning. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 1(1) 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Ordföranden informerar kultur- och fritidsnämnden om 
pågående/aktuella ärenden.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 1(1) 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 
Förvaltningschef Louise Nygren informerar kultur- och 
fritidsnämnden om pågående/aktuella ärenden.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 1(1) 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KFN §   
Ekonomisk delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 
augusti månad 2019 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterat den 16 september 2019 
2. Ekonomisk delårsrapport, daterat den 16 september 2019 

 
Redogörelse 
Första halvåret 2019 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. 
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer inte att klara budget i balans. I 
delårsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista augusti, 
framgår att kultur- och fritidsnämnden prognosticerar för helåret 2019 en 
negativ budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor. Avdelningarna för 
förvaltningschef/ nämnd, fritid- och fritidsanläggningar, Ung i Alvesta 
samt kulturavdelningen prognosticerar negativa budgetavvikelser.  
Biblioteksavdelningen prognosticerar en positiv budgetavvikelse. De 
största orsakerna till underskottet beror på tillfälliga personalkostnader. 
Prognosen för investeringar är positiv med 7,2 miljoner kronor, den 
största orsaken till detta är att inköp av biblioteksbuss blir försenad.  
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per 
augusti 2019 för kultur- och fritidsnämnden. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Suzanne Hammargren 
Tf Kultur- och fritidschef 
Tel. 0472-153 90 
E-post: suzanne.hammargren@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2019-09-16 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kff@alvesta.se 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

Delårsrapport per augusti 2019 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Redogörelse 
Första halvåret 2019 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. 
Förvaltningen kommer inte att klara budget i balans. I delårsrapporten, som 
baseras på utfallet till och med sista augusti, framgår att Kultur- och 
fritidsnämnden prognosticerar för helåret 2019 en negativ budgetavvikelse 
på 0,9 miljoner kronor. Avdelning för förvaltningschef/ nämnd, fritid- och 
fritidsanläggningar, Ung i Alvesta samt kulturavdelningen prognosticerar 
negativa budgetavvikelser.  
Biblioteksavdelningen prognosticerar en positiv budgetavvikelse. De största 
orsakerna till underskottet beror på tillfälliga personalkostnader. Prognosen 
för investeringar är positiv med 7,2 miljoner kronor, den största orsaken till 
detta är att inköp av biblioteksbuss blir försenad.  

Förslag till beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport per augusti 
2019 för kultur- och fritidsnämnden. 

 
 
Suzanne Hammargren    
Tf. förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 

mailto:suzanne.hammargren@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:kff@alvesta.se
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1. Måluppfyllelse  
 
1.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2019 beslutat att samtliga mål, under samtliga 
fokusområden, är kopplade till styrningen för god ekonomisk hushållning. Till visionen finns fyra 
fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått: 
• Hållbar tillväxt 
• Människors vardag 
• Barns och ungas behov 
• Trygg välfärd 
 
Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål.  Dessutom finns ytterligare ett finansiellt 
mål. 
 
Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive fokusom-
råde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade måtten1 enligt nedan viktiga indi-
katorer eller tecken på resultat. Genom Sveriges Kommuner och Landsting deltar Alvesta kommun 
tillsammans med andra kommuner i ett riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i korthet 
(KKiK). Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive 
område, är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige viktiga indikatorer eller tecken på resultat. 
Måtten kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av 
måluppfyllelse inom respektive område.  
 
I delårsrapporten redovisas bedömd måluppfyllelse för mål inom nämndens ansvarsområde.  
 

 
1 Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
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Fokusområde: Människors vardag  
 
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i 
olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter 
att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan 
människor. 

   

 
 

Mål 4. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, 
integration och fritidsliv 

 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 
Uppgift 1: 
Prognos  

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Uppgift 2 
lämnas av 

Fritidsmöjligheter. 
Hur ser du på tillgång till parker, 
grönområden och natur, 
idrottsevenemang, kulturevenemang, 
nöjesutbud samt möjligheter att kunna 
utöva fritidsintressen som sport, kultur m 
m. SCB:s medborgarundersökning? Högre 
indextal = bättre.  
Mål 2019: 57 

Uppfylls e.t 55 KFN 

 
Uppgift 1: Kommentarer till prognos (se tabell)  
1. Genom strategiska insatserna som genomförts av enheterna genom avstämning mot handlingsplaner 
så ser prognosen för måluppfyllelse 2019 mycket god ut. Vi tror att kultur- och fritidsnämnden 
kommer att nå målen under 2019. Exakt resultat framkommer i medborgarundersökningen som väntas 
vara klar i höst. Kultur- och fritidsnämnden har satt som nöjdregionindex inför Mål 4 2019: 57. 
Mätning görs vartannat år. År 2015 var nöjdregionindex 52, år 2017 var nöjdregionindex 55 och 
således har en ökning skett från de senaste mätningarna. 
 
Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet  
Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 
• En mängd aktiviteter har genomförts under halvåret till exempel Sommarlovsaktiviteter, Scen-

sommar genom bidraget Aktiv Sommar från Socialstyrelsen.  
• Utställningshallen har visat flera olika utställningar genomförda av olika Curatorer eftersom 

tjänsten som utställningsansvarig är vakant. 
• Statens konstråd har bidragit med resurser för genomförande av kunskapsutveckling inom området 

offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Utställningshallen har haft flera 
utställningar inom detta projekt under våren. 

• Vislandabadet har under sommaren varit en populär mötesplats med många besökare. 
• Nya och tillgänglighetsanpassade toaletter har köps in till badplatserna i Hulevik och Torne.  
• En tillgänglighetsramp har köpts in till badplatsen i Torne vilket nu innebär att 

tillgänglighetsanpassade badplatser finns både i Hjortsberga och Torne. 
• En stor mängd läsfrämjande aktiviteter har genomförts inom projektet Skapande skola med bland 

annat författarbesök.  
• Ett nytt integrerat skol- och folkbibliotek har invigts i Moheda. Både besöks- och utlåningsstatistik 

visar en ökning i Moheda.  
• RFID teknik (självutlån) är genomförd på de flesta bibliotek. 
• Biblioteken har medverkat på Dag för äldre. 
• Biblioteksbussutredning är genomförd. 
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• Biblioteket har beviljats medel från kulturrådet på 2 miljoner kronor för del av kostnad för ny 
bokbuss (kulturfordon).  

• Upphandling av ny biblioteksbuss (kulturfordon) pågår i samverkan med upphandlingsenheten.  
• Skol IF har erbjudit idrotts- och fritidsaktiviteter för många ungdomar samt utökat verksamheten 
• Musikskolan har genomfört musikprojekt både i förskolan och på Grönkullaskolan.  
• Fritidsgården i Alvesta och i Vislanda har infört After School för att nå yngre ungdomar och fler 

tjejer.  
• Demokratiprojektet har genomförts och förändrats.  
• Samarbete med UF kring personal på fritidsgårdarna har påbörjats.  
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1.2 Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan 
 
Fokusområde: Människors vardag  
 
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i 
olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter 
att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan 
människor. 

   

 
 

Nämndsmål 1. Det ska finnas goda möjligheter till att utöva fritidsintressen. 
 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 
Uppgift 1: 
Prognos  

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Uppgift 2 
lämnas av 

Hur ser du på möjligheten att kunna utöva 
fritidsintressen t ex sport, kultur, 
friluftsliv, föreningsliv? 
SCB:s medborgarundersökning. 
Mål 2019: 6,6 

Uppfylls e.t. 6,5 KFN 

Antal deltagartillfällen i åldern 7-25 årig 
bidragsberättigade fritidsföreningar under 
året i Alvesta kommun. 
Mål 2019: 122 000 

Uppfylls ej e.t. 113 205 KFN - Fritid 

Antal besökare på fritidsgårdarna i 
Alvesta kommun. 
Mål 2019: 11 000 

Uppfylls 10 140 10 000 KFN – Ung i 
Alvesta 

Antal elever antagna vid Musikskolan i 
Alvesta kommun. 
Mål 2019: 290 

Uppfylls ej 
 

253 267 KFN – Ung i 
Alvesta 

 
Uppgift 1: Kommentarer till prognos (se tabell) 
1. Med utgångspunkt från resultatet 2017 och de aktiviteter som utförts under 2019 så bedöms målet 
uppnås.  
2. Prognos visar på cirka 115 000 deltagartillfällen i åldern 7-25, enligt det förslag som kommer läggas 
till Kultur- och fritidsnämnden hösten 2019. 
3. För perioden jan-aug är besöksantalet 8 771, målet bedöms därmed uppnås. 
4. På grund av sjukskrivning av en lärare kommer målet inte att uppnås. 
 
Uppgift 2: Resultat och händelser inom fokusområdet 
Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 
• Utökade öppettider för simhallen har genomförts under våren 2019 på Virda bad och sportcenter.  
• Babysim har under 2019 fortsatt att utvecklats på Virda bad- och sportcenter genom 

nybörjarkurser och fortsättningskurser, extra kurs har satts in under hösten 2019 tack vare stor 
efterfrågan. En vattensäkerhetsskola på Virda- bad och sportcenter genomfördes under maj och 
juni och ytterligare en kurs planeras till hösten 2019.  

• Mountainbikeleder håller på att uppföras i Hanaslöv.  
• Arbetet med att förbättra tillgängligheten fortsätter. Tillgänglighetsramp har köpts in till Torne 

badplats och tillgänglighetsanpassade toaletter har köpts in till Torne och Huleviks badplatser. 
• Arbetet med att tillgängliggöra tider för allmänhetensåkning fortsätter och att skapa förutsättningar 

för spontanfotboll på Smedsgårdsplanen. 
• Stenlyckeklubben har bedrivit verksamhet för mellanstadiebarn från Prästängsskolan och 

Grönkullaskolan.  
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• Fritidsgårdarna i Alvesta Kommun och dess personal har varit en betydande part i genomförandet 
av sommarlovsaktiviteterna och sysselsatt ca 40 feriearbetare samt sommarprao i verksamheterna. 

• Demokratiprojektet har i år genomförts med ett utbyte av erfarenheter med Sundsvalls kommun.  
• Fritidsgårdsverksamheten erbjöd sommarprao till ungdomar i år 8. 
• Markiser är beställda till fritidsgården i Alvesta och kommer att monteras under hösten 2019. 

Inköp av frys och kyl har gjorts till fritidsgården Alvesta. 
• Även i år har Alvesta genomfört Scensommar där en fortsatt satsning på barnfamiljer gjorts. Det 

har erbjudits scenproduktioner för familjer på olika orter och mötesplatser (bland annat i Alvesta, 
Moheda, Lönashult). 

• Musikskolans investering i tjänsteinstrument och uthyrningsinstrument är genomförd och kommer 
att fortsätta under de närmaste åren. 

• Musikskolan har genomfört ett Förskoleprojekt med musik och lek, på olika förskolor i 
kommunen. Förskoleprojektet fortsätter under hösten. 

• Musikskolan har genomfört ”Musikfritids” på Grönkullaskolan, ett riktat projekt för att rekrytera 
elever med annan bakgrund än svensk. 

• Musikskolan har genomfört Sommarprojekt som har sysselsatt 12 feriearbetare i tre veckor. 
• Kulturkällan har i samarbete med biblioteket erbjudit en föreläsningsserie för seniorer. 
• Biblioteken i Alvesta kommun erbjuder ett brett och variet medieutbud, bland annat film och E-

böcker. 
• En utökad programverksamhet har genomförts på biblioteken, bland annat mot barn, unga och nya 

svenskar. 
• Biblioteket har inom Sommarlovsaktiviteter erbjudit barn och unga aktiviteter på biblioteken.  
• En utredning om Mer-öppna bibliotek är genomförd. 
• Särskilda utbildningsinsatser inom Digital kompetens har genomförts under våren för all 

bibliotekspersonal. 
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Ekonomi  
 
2.1 Kommunens utfall och helårsprognos 
 
Driftredovisning  
 
Miljoner kronor (med en 
decimal) 

Utfall 
augusti 
2019082 

Budget 
augusti 
201908 

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908 

Budget  
2019  
(Y) 

Helårs-
prognos 

2019 
(X) 

Budget- 
avvikelse 

2019 
(Y-X) 

Utfall  
2018 

Intäkter 6,3 4,7 1,6 7,0 8,7 1,7 12,1 
Personalkostnader 18,4 17,4 -1,0 26,1 27,0 -0,9 25,6 
Övriga kostnader 21,1 20,4 -0,7 30,6 32,3 -1,7 34,7 
Nettokostnad 33,2 33,1 -0,1 49,7 50,6 -0,9 48,2 
 
Driftredovisning per 
verksamhet 
 
Miljoner kronor (med en 
decimal) 

Utfall 
augusti 
2019083 

Budget 
augusti 
201908 

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908 

Budget 
2019 
(Y) 

Helårs-
prognos 

2019 
(X) 

Budget- 
avvikelse 

2019 
(Y-X) 

Utfall  
2018 

 

Förvaltningschef/nämnd 1,9 1,5 -0,4 2,2 2,7 -0,5 2,4 
Bibliotek 6,9 7,4 0,5 11,1 10,8 0,3 10,2 
Fritid och fritidsanläggningar 14,2 14,5 0,3 21,7 21,8 -0,1 22,1 
Ung i Alvesta 6,9 6,9 0,0 10,4 10,7 -0,3 9,1 
Kultur 3,3 2,8 -0,5 4,3 4,6 -0,3 4,4 
Summa  33,2 33,1 -0,1 49,7 50,6 -0,9 48,2 
 
Analys av årets utfall per augusti 
I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till augusti 2019 redovisar kultur- och 
fritidsnämnden en negativ budgetavvikelse som uppgår till 0,1 miljoner kronor. På helheten för 
nämnden håller den i stort budget men inom respektive avdelningar finns dock en del avvikelser. 
Negativa avvikelser finns inom förvaltningschef/nämn som beror på utbetalning av innestående 
semesterersättning till föregående förvaltningschef samt ökade arvoden till nämndsledamöter. 
Kulturavdelningen har en negativ avvikelse på grund av avgångsvederlag till föregående kulturchef. 
Biblioteken samt fritid- och fritidsanläggningar redovisar däremot positiva budgetavvikelser per 
augusti som beror på att vikarier inte fullt ut ersatts respektive vissa ej utbetalda föreningsbidrag. 
Anledningen till de ej utbetalda föreningsbidragen är att de bidrag som avser investeringar utbetalas 
först efter utförande.  
 
Analys av årets prognos 
 
Utfall jämfört med föregående år 
I jämförelse med utfall föregående år är helårsprognosen för intäkterna 2019 lägre med 3,4 miljoner 
kronor. Den största skillnaden beror på att man rekvirerade statsbidrag 2018 för lovaktiviteter och 
simskola för förskolebarn, dessa medel har inte varit tillgängliga att söka under innevarande år. 
Intäkterna till Hanaslöv var också större 2018.  
 
I jämförelse med utfall föregående år är helårsprognosen för personalkostnaderna 2019 högre med 1,4 
miljoner kronor. Detta beror på ökade arvodeskostnader för nämndsledamöter samt utbetalning av 

 
2 Med budget 201908 avses 67 procent (8/12) av årsbudgeten, förutom för omsorgsnämnden vars personalbudget är periodiserad utifrån 
säsongsvariation. 
3 Med budget 201908 avses 67 procent (8/12) av årsbudgeten, förutom för omsorgsnämnden vars personalbudget är periodiserad utifrån 
säsongsvariation. 
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innestående semesterersättning till föregående förvaltningschef. Då verksamhet för Stenlyckeklubben 
flyttats över till kultur- och fritidsnämnden från utbildningsnämnden från och med 2019 så 
personalkostnaderna ökat för den tjänsten, detta täcks dock av budgetöverföring. På 
biblioteksavdelningen finns en långtidssjukskriven där tjänsten inte ersatts med vikarie fullt ut.  
 
I jämförelse med utfall föregående år är helårsprognosen för övriga kostnader 2019 lägre med 2,5 
miljoner kronor. På grund av bidrag 2018 avseende lovaktiviteter och simskola för förskolebarn var 
kostnaderna tillika större föregående år. Då intäkterna till Hanaslöv är lägre 2019 än föregående år blir 
också de övriga kostnaderna lägre. För Virdavallen och Virda bad- och sportcenter är prognosen 
svårbedömd angående el- och VA-kostnader. Detta beror på att kylanläggning har bytts ut och säker 
utvärdering av mätvärden kan först göras efter ca två år då det är variationer över året i förbrukning. 
Därför är det prognosticerade utfallet 2019 lägre än föregående år.  
 
Större budgetavvikelser 
I jämförelse med årets budget visar helårsprognosen för intäkterna 2019 en positiv budgetavvikelse på 
1,7 miljoner kronor. Biblioteksavdelningen har fått bidrag till förstudie om inköp av biblioteksbuss 
samt en intern ersättning för valförrättning. Intäkter till Hanaslöv blev större än väntat samt har Ung i 
Alvesta och kulturavdelningen rekvirerat bidrag för sommarlovsaktiviteter respektive skapande skola 
och lokalt konstprojekt.  
 
I jämförelse med årets budget visar helårsprognosen för personalkostnaderna 2019 en negativ 
budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor. Anledningen till avvikelsen är att arvodeskostnaderna till 
nämndsledamöter har ökat samt att en utbetalning av innestående semesterersättning har skett till 
föregående förvaltningschef. Ung i Alvesta har ökade kostnader för anställning av timvikarier till 
fritidsgårdarna och även för hantering av sommarlovsaktiviteter, men kostnaderna 
sommarlovsaktiviteter täcks upp av bidrag som nämns i stycket ovan. Avgångsvederlag har också 
utbetalats till den föregående kulturchefen. Det finns även positiva avvikelser som beror på vakans för 
tjänsten som utställningsansvarig och en långtidssjukskriven på biblioteksavdelningen som inte ersatts 
med vikarie fullt ut.  
 
I jämförelse med årets budget visar helårsprognosen för de övriga kostnaderna 2019 en negativ 
budgetavvikelse på 1,7 miljoner kronor. Biblioteken, Ung i Alvesta och kulturavdelningen har 
motsvarande ökade kostnader för bidragen som avser biblioteksbuss respektive sommarlovsaktiviteter 
samt skapande skola. Ökade intäkter till Hanslöv medför ökade kostnader i form av drift samt 
utbetalningar till föreningar enligt avtal. På grund av att tjänsten som utställningsansvarig har varit 
vakant så har inhyrning av konsulter som kuratorer erfordrats.  
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
Kultur- och fritidsnämndens prognosticerade underskott kan till största del förklaras av under året 
tillfälligt ökade kostnader som nämns i styckena ovan angående utbetalning av innestående 
semesterersättning samt avgångsvederlag till föregående kulturchef.  
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2.2 Investeringsredovisning 
Budgetvolymen för 2019 är 3,2 miljoner kronor större än föregående år. 1,6 miljoner kronor 
överflyttades från 2018 års investeringsbudget till 2019, vilket är del av anledningen till att 
investeringsvolymen är större i år samt investeringen som rör biblioteksbussen som är på 4,0 miljoner 
kronor. 
 
Biblioteksbuss, bokbussen är uttjänt och behöver ersättas. En utredning i ärendet har genomförts under 
hösten. Inv Moheda bibliotek UF, det integrerade folk- och skolbiblioteket i Mohedaskolan öppnades 
våren 2019. Utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har haft delat ansvar för 
investeringar på biblioteket. Kultur- och fritidsnämnden ansvarade för att köpa in inventarier och 
inredning. Brygga Spånens badplats avser medel för att köpa in en ny brygga och ersätta den gamla. 
Hanaslöv avser medel för fortsatt upprustning, utbyggnad och energieffektivisering av verksamheten. 
Belysning sim- och sporthall avser medel för ny och energieffektiviserad belysning i Alvesta sporthall. 
Virdavallen anslutningsled är ett nytt projekt där 0,7 miljoner kronor planeras att omfördelas – efter 
beslut i nämnden – från projektet belysning sim- och sporthall för att framkomligheten ska öka för 
användare och maskiner. Ljudisolering tennishall avser medel för inköp av ny ljudisolering till 
Virdavallen tennishall för att skapa en bättre miljö för tränare då det varit högt uppmätta ljudvärden.  
 
Investeringsredovisning per 
projekt 
 
Miljoner kronor (med en decimal) 

Budget 
2019 

nettoinv. 

Utfall 
2019 

Jan-aug 

Helårsprognos 2019 
per 31 aug 

Budget- 
avvikelse 

2019 

Utfall 
2018 

nettoinv. inkomster utgifter netto 

0200 Inv fritidsgård 2019 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 
0201 Inventarier Moheda bibl 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,4 
0202 Vislanda bibliotek 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
0203 Bibliotek RFID 1,1 0,7 0,0 0,7 0,7 0,4 0,0 
0204 Biblioteksbuss 4,0 -2,0 2,0 0,0 -2,0 6,0 0,0 
0205 Inv Moheda bibliotek UF 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 
0206 Inventarier Musikskola 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 
0207 Inv kulturkällaren 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 
0208 Inv utställningshall 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
1400 Ofördelade inv KFF 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 -0,1 0,1 
1406 Energibesparande åtgärder 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
1410 Badplatser 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 -0,1 0,0 
1412 Brygga Spånens badplats 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
1413 Hanaslöv 2,5 0,8 0,0 2,5 2,5 0,0 0,2 
1415 Tillgänglighetsramp 
badplats 

0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 

1451 Belysning sim- och sporthall 1,2 0,1 0,0 1,0 1,0 0,2 0,0 
1452 Omläggning tak Virdavallen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
1453 Ljudisolering tennishall 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,0 
1454 Löpband sim- och sporthall 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 
Totalt 12,4 1,4 2,0 7,2 5,2 7,2 0,0 
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Större budgetavvikelser 
Den totala prognosticerade budgetavvikelsen för kultur- och fritidsnämndens investeringar är 7,2 
miljoner kronor.  
 
Biblioteksbuss och brygga Spånens badplats har positiva budgetavvikelser på 6,0 respektive 0,5 
miljoner kronor vilket beror på att de kommer genomföras under nästkommande år. Biblioteksbussen 
har fått ett bidrag på 2,0 miljoner kronor från Statens kulturråd.  
 
Bibliotek RFID har en positiv budgetavvikelse på 0,4 miljoner kronor som beror på att man i kalkylen 
inkluderade supportkostnader, vilket inte kan räknas som en investering. 
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Sammanträdesdatum 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

  
KFN §  KFN 2019/ 

Beslut om omfördelning av medel i investeringsbudget 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, daterat den 30 augusti 2019 
2. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut, daterat den 

10 september 2019 

Redogörelse 
Alvesta kommun har genom en ansökan till Länsstyrelsen Kronoberg 
sökt pengar inom ramen för Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för 
en restaurering av Banvallsleden mellan Åäng - Vislanda. 
Länsstyrelsen i Kronoberg har meddelat Alvesta kommun, genom 
elektronisk delgivning med ärendenummer 501-5857-2015, att man 
beviljas statligt stöd med max 50%, dock högst 512 600 kronor till det 
lokala naturvårdsprojektet ”Restaurering del av banvallsleden, Åäng – 
Vislanda”. Nyttjanderättsavtal har slutits mellan Alvesta kommun och 
berörda markägare på de delar av sträckan som ska rustas upp. 
För att kunna ta del av de medel som beviljats från Länsstyrelsen 
Kronoberg behöver Alvesta kommun, Kultur och fritidsförvaltningen, 
gå in med motsvarande del. Enligt inkommen offert beräknas arbetet 
kosta 965 000 kr.  
För att kunna färdigställa upprustning av banvallsleden krävs att 
512 600 kronor av totalt 700 000 kr som avsatts för ljudisolering i 
Tennishallen istället omfördelas för ovan nämnda upprustning av 
banvallsleden. 
Projektet planeras att genomföras under 2019 hösten. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och 
fritidsnämnden besluta att del av investeringsmedel på 512 600 kronor 
avsatta i 2019 års verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden för 
Tennishallen omfördelas till att istället används för att färdigställa 
upprustning av banvallsleden mellan Åäng och Vislanda. 
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Kultur och fritidsförvaltningen 
Martin Sallergård 
Fritidschef 
Tel. 0472-150 21 
E-post: martin.sallergard@alvesta.se   

Tjänsteskrivelse  
Datum 

2019-08-30 

 

Organisationsnr  Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 
212000-0639  Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se 

 Till 
 Kultur-och fritidsnämndens
 sammanträde 23 september 2019 

Tjänsteskrivelse om omfördelning av investeringsmedel för 
restaurering av Banvallsleden, Åäng- Vislanda. 
Alvesta kommun har genom en ansökan till Länsstyrelsen Kronoberg sökt 
pengar inom ramen för Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för en 
restaurering av Banvallsleden mellan Åäng - Vislanda. 
I ansökan beskriver Alvesta kommun att aktuell sträcka idag är i bitvis 
mycket dåligt skick och att ett statligt bidrag skulle kunna leda till en 
restaurering av Banvallsleden. Vidare skriver Alvesta kommun i ansökan att 
man vill främja cykling och natur- och kulturupplevelser. Restaureringen 
ska bland annat främja cykelturismen och samtidigt främja för boende runt 
Vislanda. 
Länsstyrelsen i Kronoberg har meddelat Alvesta kommun, genom 
elektronisk delgivning med ärendenummer 501-5857-2015, att man beviljas 
statligt stöd med max 50%, dock högst 512 600 kronor till det lokala 
naturvårdsprojektet ”Restaurering del av banvallsleden, Åäng – Vislanda”. 
Nyttjanderättsavtal har slutits mellan Alvesta kommun och berörda 
markägare på de delar av sträckan som ska rustas upp. 
För att kunna ta del av de medel som beviljats från Länsstyrelsen Kronoberg 
behöver Alvesta kommun, Kultur och fritidsförvaltningen, gå in med 
motsvarande del. Enligt inkommen offert beräknas arbetet kosta 965 000 kr.  
För att kunna färdigställa upprustning av banvallsleden krävs att 512 600 
kronor av totalt 700 000 kr som avsatts för ljudisolering i Tennishallen 
istället omfördelas för ovan nämnda upprustning av banvallsleden. 

Projektet planeras att genomföras under 2019 hösten. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta 
att del av investeringsmedel på 512 600 kronor avsatta i 2019 års 
verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden för Tennishallen 
omfördelas till att istället används för att färdigställa upprustning av 
banvallsleden mellan Åäng och Vislanda. 

 
………………………………. ……………………………. 
Martin Sallergård  Louise Nygren 
Fritidschef   Förvaltningschef 

mailto:martin.sallergard@alvesta.se
http://www.alvesta.se/
mailto:klk@alvesta.se


SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-09-10

Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskott

KFN 5 24 KFN201  9/68.040

Beslut  om  omfördelning  av  medel  i investeringsbudget

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse,  daterat  den  30 augusti  2019

Redogörelse

Alvesta  kommun  har  genom  en ansökan  till  Länsstyrelsen  Kronoberg

sökt  pengar  inom  ramen  för  Lokala  naturvårdssatsningen  (LONA)  för
en restaurering  av Banvallsleden  mellan  Åäng  - Vislanda.

Länsstyrelsen  i Kronoberg  har  meddelat  Alvesta  kommun,  genom

elektronisk  delgivning  med  ärendenummer  501-5857-2015,  att  man

beviljas  statligt  stöd  med  max  50%,  dock  högst  512  600  kronor  till  det
lokala  naturvårdsprojektet  "Restaurering  del  av banvallsleden,  Åäng  -
Vislanda".  Nyttjanderättsavtal  har  slutits  mellan  Alvesta  kommun  och
berörda  markägare  på  de delar  av sträckan  som  ska  rustas  upp.

För att kunna ta del av de medel som bevi5ats från Länsstyrelsen
Kronoberg  behöver  Alvesta  komtnun,  Kultur  och  fritidsförvaltningen,

gå in  med  motsvarande  del.  Enligt  inkommen  offert  beräknas  arbetet
kosta  965  000  kr.

För  att  kunna  fördigställa  upprustning  av  banvallsleden  krävs  att

512 600 kronor av totalt 700 000 kr som avsatts för 5udiso1ering i
Tennishallen  isföllet  omfördelas  för  ovan  nämnda  upprustning  av
banvallsleden.

Projektet  planeras  att  genomföras  under  2019  hösten.

Kajsa  Sivertsson  (M)  undrar  hur  dialogen  har  gått  med  föreningen
gällande  att  investeringen  förskjuts,  och  önskar  information  och  ett

förtydligande  Om detta  till  föredragningen  för  kultur-  och

fritidsnämnden  samt  hur  resterande  medel  kommer  att  anväridas.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskott  föreslår  kultur-  och

fritidsnämnden  besluta  att  del  av investeringsmedel  på  512  600  kronor

avsatta  i2019  års  verksamhetsplan  för  Kultur-  och  fritidsnämnden  för
Tennishallen  omfördelas  till  att  istället  används  för  att  fördigställa

upprustning  av banvallsleden  mellan  Åäng  och  Vislanda.

Justerare

Sida

5(8)
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KFN §  

Val av ledamot till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott  

Redogörelse 
Efter det att en ledamot i kultur- och fritidsnämnden sagt ifrån sig sina 
politiska uppdrag har det blivit en vakant plats i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter samt 
tre ersättare. 

Förslag till beslut 
 

Protokollet skickas till  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Personalavdelningen  
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KFN §  Dnr KFN  

Val av representant till kommunala pensionärsrådet    

Redogörelse  
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och ålders- och 
förtidspensionärers organisationer inom kommunen. Rådet består av 
representanter från kommunstyrelsen, nämnden för arbete och lärande, 
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden. Nämnden ska utse en representant och en ersättare för 
perioden 2019-2022. 

Förslag till beslut 
 

Protokollet ska skickas till 
Kommunala pensionärsrådet 
Personalavdelningen 
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KFN §  Dnr KFN  

Val av kontaktpolitiker till ungdomsrådet  

Redogörelse  
Kultur- och fritidsnämnden ska utse en kontaktpolitiker och en 
ersättare för mandatperioden 2019-2022. 

Förslag till beslut 
 

Protokollet ska skickas till 
Ungdomsrådet 
Personalavdelningen 
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KFN §  Dnr KFN  

Val av kommitté för priser och stipendier 

Redogörelse  
Kultur- och fritidsnämnden ska utse en kommitté inför arbetet med att 
dela ut priser och stipendier. 

Förslag till beslut 
 

Protokollet ska skickas till 
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KFN §  Dnr KFN  
Information om utveckling av verksamheten i Hanaslöv 

Redogörelse 
Fritidschef Martin Sallergård redogör för kultur- och fritidsnämnden 
om det pågående utvecklingsarbetet av verksamheten i Hanaslöv. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen 
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Utvecklingsplan för Hanaslöv friluftsområde: 
 

Hanaslövs friluftsområde är idag en mötesplats för utförsåkning, längdåkning, mountainbike, löpning 
och orientering m.m. Högsäsongen är under vintern då utförsåkning och längdspåren är öppna men 
fler och fler söker sig till området även sommartid. Anläggningen drivs i nära samverkan mellan 
Alvesta kommun, Friluftsfrämjande Alvesta och Alvesta SOK. Detta dokument är en utvecklingsplan 
som fokuserar på skapandet av ytterligare en nerfart men tar även upp utveckling av 
mountainbike/downhillcykling, förlängt konstsnöspår och förbättrad tillgänglighet till toppen av 
berget. 

Utförsåkning - nuläge: 

Idag utgörs verksamheten av två nedfarter. Under bild 1 finns pistkartan som visar på nerfarternas 
sträckning och respektive nerfarts lutning. Majoriteteten av pisterna är blå och röda med en lutning 
som varierar mellan 15% till 25% . I nerfarterna finns även både sträckor som har mindre lutning, 
gröna partier och delar som har kraftigare lutning, vilka ses som svarta partier. 

Bild 1: Pistkartan över befintliga nerfarter. 

 

Området har idag två liftar: 

- en huvudlift som går till toppen (se orange sträckning som benämns A på pistkartan) 
- en mindre lift som är till främst för barn (se orange sträckning som benämns som B på 

pistkartan) 

Drift och snöläggning: 

Alvesta kommun, kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för driften av Hanaslöv. Driften organiseras 
dels genom en driftsansvarig som utgår från Hanaslöv men Alvesta kommun bekostar även de 
driftkostnader som finns kring verksamheten (el, drivmedel, försäkringar, underhåll m.m.) 

Alvesta kommun ansvarar för snöläggningen i backen tillsammans med Friluftsfrämjandet Alvesta 
medan Alvesta SOK tillsammans med Alvesta kommun ansvarar för snöläggning av konstsnöspåren. 
Sedan 2015 pågår ett arbete med att anpassa pumpsystemen och snökanonerna till automatik vilket 

https://i0.wp.com/www.hanaslov.se/wp-content/uploads/2017/01/Pistkarta.jpg


innebär att snökanonerna ska kunna startas automatiskt vid -2 grader Wet-bulb. Automatiken är 
viktig för att kunna producera snö snabbare samt att det inte kräver att personal är på plats 
framförallt obekväma tider för att starta upp maskinerna utan att det kan ske huvudsakligen 
automatiskt. 

Bemanning av liftar och försäljning av liftkort 

- Bemanningen av huvudlift samt barnlift, genomförs av Friluftsfrämjandet Alvesta.  
- Friluftsfrämjandet ansvarar även för försäljningen av liftkort. 

Försäljning av fika/mat 

Alvesta SOK äger och driver Hanaslövsgården som innefattar både toaletter, försäljning av mat, fika 
och godis m.m. Försäljning, toaletter och möjligheter till värmestuga är en viktig del av 
helhetsintrycket av Hanaslövs friluftsområde. 

Totalt omfattar de ideella insatserna drygt 200 människor från Friluftsfrämjandet Alvesta och Alvesta 
SOK under säsong. Denna ideella kraft blir en central del även i uppförandet av en ny nerfart. 

Varför en ny nerfart 

Planer för att bygga en ny nerfart har processats en längre tid genom samverkan mellan Alvesta 
Kommun, Friluftsfrämjandet Alvesta och Alvesta SOK. De främsta skälen till en utbyggnad 
presenteras kort nedan: 

Efterfrågan kontra liftkapacitet: 

Idag har anläggningen, läs utförsåkningen, en maxkapacitet på ca 790 liftåk per timme förutsatt att 
inga stopp sker samt alla byglar är fyllda. Eftersom alla byglar på liften inte fylls, kan vara trasiga eller 
andra stopp som sker löpande så har vi räknat med att den verkliga kapaciteten är ca tre fjärdedelar 
av maxkapaciteten. 

Vissa helger har anläggningen uppemot 600 besökare per dag. Besöksantalet varierar under 
säsongen men på grund den starka efterfrågan bildas vid högt besöksantal köer och irritation över 
långa köer. Detta innebär att Alvesta kommun inte vågar marknadsföra anläggningen mer än man 
gör idag. 

Tabellen visar väntetid förutsatt att alla besökare åker hela sin vistelse utan pauser och avbrott. 

Datum Antal 
besökare 

Väntetid 
kapacitet 790 
per timme 

Väntetid 
kapacitet 600 
per timme 

Väntetid 
dubbla liftar 

Antal åk per 
timme 
Kapacitet 600 

2019-01-26 545 ca 42 min ca 54 min ca 27 min 1,1 
2019-02-02 601 ca 46 min ca 60 min ca 30 min 1 
2019-02-03 544 ca 41 min ca 54 min ca 27 min 1,1 
Hela 2019 250 i snitt ca 19 min i snitt ca 25 min i snitt ca 12 min 2,4 i snitt 

 

Driftsäkerhet: 

Huvudliften som finns är gammal och har de senaste åren klarat de besiktningskrav som finns 
uppställda men de driftstopp som trots detta inträffar drabbar verksamheten hårt. Om inte 
huvudliften fungerar stannar verksamheten och det finns ingen möjlighet att ta sig till toppen. 



Barnliften är gammal och synpunkter framförs om att den är svårhanterlig och svår att åka i för de 
yngre besökarna.  

Backarnas utformning idag: 

Backarna som finns idag, se pistkartan för bild 1, är bra för målgrupperna äldre barn, ungdomar och 
vuxna. För nybörjare och för yngre barn framförs synpunkter om att backarna är för branta samt att 
barnliften är svårhanterlig. Detta gör att barnfamiljer i vissa fall väljer andra backar som utflyktsmål. 

Vad är anläggningen dimensionerad för? 

Utförsåkningens kapacitet begränsas i första hand av liftarnas kapacitet och tolererad väntetid som 
normalt sätt är 5 till 10 min och sen av pisternas storlek/fallhöjd. Anläggningen har idag 60 meter i 
fallhöjd vilket gör att det går fort att åka ner. 
Den lilla liftens kapacitet är försumbar då den tar lite folk i låg hastighet och endast en kort sträcka. 

Räknar man med en kapacitet på 790 personer i timmen på liften, en vänte tid på 10 min och 5 min 
övrig tid (i liften och backen) så är anläggningens kapacitet idag nästan 200 besökare för optimala 
förhållanden utan större köer. 

Räknar man med den verkliga kapaciteten på 600 personer i timmen på liften, en vänte tid på 10 min 
och 5 min övrig tid så är anläggningens kapacitet idag på 150 besökare. 

Med en lift till kan man dubbla kapaciteten och då är anläggningen dimensionerad för 300 personer 
och klarar dagens snitt. 

Tabellen visar besökskapacitet förutsatt att alla besökare åker hela sin vistelse utan längre pauser 
och avbrott. 

Liftkapacitet i timmen Kötid Tid i liften och backe Besökarkapacitet Antal åk i timmen 
790 Max 10 min 5 min Nästan 200 4 
600 Verklig 10 min 5 min 150 4 
1200 Dubbla liftar 10 min 5 min 300 4 
1200 Dubbla liftar 25 min 5 min 600 2 
1200 Dubbla liftar 25 min 10 min 706 1,7 

 

Varför förslag på ny nerfart: 

Hanaslöv friluftsområde har idag vintertid ett upptagningsområde som riktar sig från Alvesta till 
Växjö men även övriga Kronoberg ses som ett naturligt upptagningsområde. Under säsong kommer 
besökare även från Danmark, Holland och Tyskland för att åka skidor, vilket får positiva 
synergieffekter för även andra verksamheter och näringsidkare i Alvesta kommun. Besökare kommer 
även från Skåne, Blekingen och Halland m.m. På grund av anläggningens dimension och 
begränsningar och den ökade efterfrågan som finns är marknadsföringen av verksamheten 
begränsad för att undvika för stora köer. 

Den nya nerfart som planeras kommer att ha ett barn och nybörjarfokus. Bedömningen är att om 
Hanaslöv ska expandera så ser vi att den mest primära målgruppen att expandera mot är just 
barnfamiljer och att den nya nerfarten ska vara anpassad för just nybörjare. Det bör vara självklart 
att man ser Hanaslöv som en anläggning där både yngre och äldre lär sig åka skidor för att sedan 
kunna ta sig vidare till anläggningar i fjällen, och inte tvärt om. 

 



Ny barn- och nybörjaranpassad backe: 

Lutningen kommer att vara genomsnitt 10 %. Nerfarten kommer att innehålla både blå och gröna 
partier vilket anses vara anpassat för barn och nybörjare. 
Den största fördelen med den nya liften är kanske att åkarna dessutom i samma lift har flera 
avstigningsalternativ men kan även ta sig hela vägen upp till toppen. 

Ökad driftsäkerhet: 

En ny nerfart innebär även avlastning på dagens huvudlift vilket innebär att köbildningarna bör 
minska avsevärt. En ny nerfart innebär att anläggningen kan gå från en kapacitet från idag 150 
besökare per timme till i framtiden 300 besökare per timme. Verksamheten blir inte lika känslig för 
framtida eventuella driftstopp på huvudliften, då man som åkare fortfarande kan ta sig upp till 
toppen. Ytterligare en nerfart och en ny knapplift innebär inte nödvändigtvis fler ideella liftvakter. 
Idag finns huvudliften samt barnliften där den senare barnliften kommer att läggas ner och fokus 
flyttas istället till ny knapplift i den nya nerfarten. 

Placering av ny nerfart 

Två olika förslag på placering av den nya nerfarten har diskuterats och båda alternativen presenteras 
nedan. 

Förslag 1: Östlig sträckning 

Den ena sträckningen som diskuterats är på ”baksidan” av berget. Här finns två skäl som talar emot 
denna placering. Dels är det de ekonomiska då man enligt våra beräkningar behöver genomföra ett 
omfattande schaktnings- och sprängningsarbete. En placering av ny nerfart på detta ställe kräver 
även större produktion av konstsnö vilket är både tids- och kostnadskrävande. En placering på 
”baksidan” gör även området mindre överskådligt vilket påverkar servicen men även säkerheten 
negativt. Det innebär större sträckor att transportera maskiner, personal och ideella. 

 

Bild 2 Förslag på alternativ placering av ny nerfart 

 

 

 



Nord västlig sträckning (Befintliga backar går i västlig sträckning)  

Det andra förslag som diskuterats och som föreslås i denna utvecklingsplan är istället på nordvästlig 
sida. Fördelarna här är flera: 

- Nerfarten blir mer flack vilket är en anpassning till barn och nybörjare. 
- Kostnaderna för markarbeten beräknas bli mindre, vilket beror på mindre schaktning. 
- Nerfarten innebär att området blir mer enhetligt och överskådligt. Dels för besökare men 

även för personal, transport av maskiner blir mindre, samt att liftpersonal lättare kan ta sig 
mellan de båda liftarna för att stötta varandra. 

- Mindre konstsnö behöver produceras och snöproduktion beräknas gå snabbare. Med detta 
förslag kommer den nya nerfarten att överlappa delar av redan befintlig nerfart vilket gör att 
mindre konstsnö behöver produceras vilket underlättar både ekonomiskt, miljö och 
tidsmässigt.

 

Bild 3: Förslag på ny sträckning av ny backe 

Nytt bostadsområde 

I detaljplanen för det nya bostadsområdet har planeringen för en ny nerfart funnits med.  Den 
anpassning som är genomförd redan innan byggstarts av nytt bostadsområde är att de snökanoner 
som köps in idag har högt ställda krav på tystgående produktion för att kunna anpassas till de krav 
som finns uppställda i detaljplanen. Varje utvecklingssteg gällande Hanaslöv ska även tas i nära 
samverkan med Förvaltningen för samhällsbyggnad. 

Mountainbike(MTB) – downhill i Hanaslöv 

2017 invigdes en mountainbikeled som utgår från Hanaslöv. Sträckan är 16 km och utgör varierad 
och kuperad terräng. Arbetet utfördes av Friluftsfrämjandets cykelsektion och är idag en populär 
attraktion. 

För att ytterligare utveckla Hanaslöv friluftsområde planeras MTB/downhilleder i området. Detta för 
att tillmötesgå en starkt växande trend där cykling efterfrågas av olika åldrar och målgrupper men 
även för att utveckla Hanaslöv friluftsområde till en åretrunt mötesplats. I en projektbeskrivning som 



fastslagits mellan Alvesta kommun, Alvesta SOK och Friluftsfrämjandet Alvesta finns dessa banor 
med.   

 

Bild 4: Möjliga downhill/MTB leder 

2023- eventuell utbyggnad av befintligt längdspår 

Planer finns även att som ett sista steg i utvecklingen av Hanaslöv friluftsområde att förlänga 
befintligt konstsnöspår. Under 2017 och 2018 har Alvesta kommun i samverkan med Alvesta SOK 
genomfört insatser för att förbättra möjligheterna för längdåkare. 

- Ny start av längdspåret vid parkering. Detta genomfördes för att förenkla för längdåkarna att 
direkt från parkeringen kunna ta sig till längdspåret utan att först behöva korsa området för 
biljettförsäljning och där maskiner idag finns. Detta innebar ytterligare 200 meter 
konstsnöspår samt förbättrad säkerhet för både åkare och personal. 

- Tvärspår för att skapa 1600 meter konstsnöspår. För att förlänga befintligt konstsnöspår 
genomfördes en tvärslinga. Detta innebar att en kortare sträcka på konstsnö på 600 meter 
snabbt kan göras klar för att sedan komplettera med övriga sträckor. 

- Fler uppläggningsplatser för konstsnö vid längdspår. Tidigare år har hjullastare använts för att 
köra ut snö i hela längdspåret, detta har varit både kostsamt och tidsödande. Med fler 
uppläggningsplatser längs befintligt spår blir körsträckan betydligt kortare och med flera 
vatten- och eluttag vid spåren nära anläggningen har stora delar kunnat beläggas av snö med 
fläktkanon direkt på spåren utan ett behov av lastare. 

- Breddning av befintliga spår, detta för att möjliggöra både klassiskt och skate bredvid 
varandra. 

Planer finns även för att ytterligare förlänga konstsnöspår med ytterligare 1500 meter tur o retur, se 
bild nummer 5. Detta skulle i så fall innebära att Hanaslöv konstsnöanläggning totalt omfattar 4 km 
längdspår. Beredning av ytan bredvid befintligt elljusspår samt nedgrävning av nya vattenledningar 



och ytterligare platser för snöproduktion beräknas kosta 600 000 kronor. Denna kostnad är ej 
medräknad i budget på sista sidan då ytterligare utredningsarbete bedöms behöva genomföras. 

 

Bild 5: Planerat förlängt längdspår 

Ökad tillgänglighet 

Idag är tillgängligheten begränsad för att ta sig till toppen av Hanaslövsberget. För att ta sig upp till 
toppen av berget när liftarna inte är igång behöver man gå längs någon av nerfarterna eller genom 
terräng. Detta begränsar tillgängligheten av bergets topp. För att tillgängliggöra toppen för alla 
strävar vi under 2019/2020 att anlägga ett anslutningsspår från elljusspåret till toppen. Detta för att 
man ska kunna ta sig dit med cykel, rullstol eller barnvagn m.m. På toppen kommer en grillplats och 
sittbänkar anläggas. 

Ny byggnad för biljettförsäljning 

Befintlig byggnad för biljettförsäljning, skiduthyrning och personalrum för ideell personal är i väldigt 
dåligt skick. Ny byggnad för detta ändamål behöver ersätta befintlig byggnad och föreslås placeras 
vid den nya nerfartens slut. För att skapa en funktionell byggnad bör den innehålla: 

- Plats för biljettförsäljning 
- Plats för toaletter för besökare 
- Plats för toalett för personal 
- Ev plats för kiosk/ytterligare försäljning 
- Plats för hyresgäst som tillhandahåller skiduthyrning. 

Parkeringsplatser 

I den nya planen för ny nerfart kommer del av befintlig parkering tas i bruk för nerfarten vilket 
innebär att nya parkeringsplatser kan komma att behöva anläggas. Det finns i nära anslutning till den 



nya nerfarten markområde som ägs av Alvesta kommun och som med marginal kan ha ett avstånd 
och skog som skydd mot det planerade bostadsområdet. 

Förslaget på ny parkeringsyta är 100 meter bred och beräknas ge upp till 80 nya platser, vilket är 
mera än vad som beräknas försvinna vid byggandet av ny nerfart. 

 

Bild 6: Förslag på extra parkeringsplatser vid behov 

Förslag på tidsplan för ny nerfart samt uppställda kostnader: 

Etapp 1/år 1. 

Vad  Tidsåtgång  Kostnad 

Schaktning  ca 2 månad  200 000 

Sprängning mm  löpande  200 000 

Avverkning av skog  ca 2 veckor  0 (Beräknat självkostnadspris) 

Ny pistmaskin     1 000 000 

Garage för utökad maskinpark och ev kontor mm 1 000 000 

Etapp/år 2 

Vad   Kostnad 

Ny knapplift    3 000 000 

Dragning av nya rör för vatten 150 000 

Elförsörjning   150 000 

Belysning    200 000  

Övrig material   300 000 



 

Etapp/år 3 

Vad   Kostnad 

Ny byggnad för biljettförsäljning  1 250 000  

Automatiskt snösystem  2 000 000 

Projektledare   100 000 

Total kostnad för investering beräknad till: 9550´ 

Ekonomi för säkring av framtida drift: 

En ny nerfart beräknas kunna öka anläggningens kapacitet till ett årssnitt på 12 000 liftbiljettsköpare. 
En ny nerfart innebär även att produkten/utbudet blir avsevärt förbättrat mot dagens. Det innebär 
även att en justering i pris kommer att föreslås för att prisnivån ska anpassas mot övriga 
anläggningar. 

Tabell över besöksantal 2017-2019 

  2017 2018 2019 

Antal besökare   7064 11 237 7 961 

Snittpris  106 119 124 

Totala intäkter  750 921 1 345 772 994 740 

Tabell över beräknat besöksantal 2022 och framåt 

(I denna tabell har vi räknat utifrån en föreslagen genomsnittlig höjning av priserna med 19 kronor. 

  2022 2023 2024 

Antal besökare  10 000 11 000 12 000 

Snittpris  126 135 135 

Totala intäkter  1 260 000 1 485 00 1 620 000 

Beräknat ökade intäkter från ett snitt från 2017-2019 på ca 1000´ till 2024 på 1620´. 

Tabell för driftkostnader för befintlig backe 

  2017 2018 2022 (ny nerfart) 

Elkostnader  314 800 342 800 450 000 

Drivmedel  42 200 81 500 85 000 

Försäkring  55 300 55 300 65 000 

Driftkostnader beräknas öka från ett snitt på 2017-2018 på 445´till nya kostnad för drift av ny 
anläggning på beräknat 600´.  Härutöver bör även utredas om en förstärkning av befintlig 
driftorganisation, det är ej med i denna sammanställning. 
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 15,42 16,29 16,47 16,35 17,23 18,63 18,38 18,49 18,36 18,7 18,33 17,38

A. Kommun 21,01 21,12 21,14 21,2 21,15 21,19 21,05 21,06 21,35 21,6 21,76 21,98
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 1,94 2,06 1,07 1,52 1,93 2,48 1,35 0,93 0,94 1,18 0,64 0

A. Kommun 1,48 1,87 1,81 1,76 1,75 2,01 2,01 2,1 1,83 1,85 1,64 1,54
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 4,49 4,74 4,81 4,78 4,93 5,15 5,03 5,01 4,95 5,01 4,96 4,73

A. kommun 5,99 6 6,01 6,05 6,02 6,03 5,98 6,02 6,1 6,16 6,2 6,27
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 5,84 7,84 7,12 5,38 5,3 6,81 4,66 3,5 3,21 3,93 2,02 0

A. Kommun 5,02 6,61 6,74 6,62 5,65 6,9 7,7 7,44 6,78 6,26 5,09 4,05
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 61,13 63,42 63,09 64,92 64,83 64,67 66,48 65,4 68,89 68,44 67,79 66,68

A. kommun 60,93 61,05 61,17 61,14 60,96 60,33 61,14 61,56 62,81 63,45 64,15 64,66
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 7 8 8 7 7 7 8 7 8 7 7 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 

KFF



Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli

KFF 55,38 52,31 51,52 51,52 47,69 46,15 44,62 39,68 38,1 39,68 37,7 37,7

A. Kommun 34,57 32,53 32,36 31,92 31,34 31,13 31,63 32,57 32,33 32,86 32,37 31,97
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