
Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Plats  och  tid Den  28 oktober  2019  klockan  13.00-15.45

Ajournering  mellan  gg 59-60  klockan  14.24-14.38

Sammanträdesrummet  Åsnen,  komrnunhuset,  Alvesta

Justerade paragrafer 55 5566

Beslutande

Ledamöter

Paragraferna  behandlades  i följande  ordning:

Lavinia  Strömberg  (S),  ordförande

Mats  Martinsson  (S)

Erik  Olofsson  (S)

Jan  Stemberger  (C)  l :e vice  ordförande

Monica  Pihl  (C)

Stig  Jacobsson  (L)  ersätter  Kajsa  Sivertsson  (M)

He16n  Gustavsson  (M)

Annica  Svensson  (AA)

Anette  Lindström  (SD)

Ej tjänstgörande:

Utses att justera

Ann-Charlotte  Filipsson  (C)

Monica  Pföl  (C)

ÖW'ga näNarande Louise  Nygren,  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Martin  Sallergård,  fritidschef

Suzanne  Hammargren,  gg 60-66

Malin  Arbjörk  Solvemark,  ekonom

Sadam  Klimenta,  Fritidsassistent  gg 59-64

Kerstin  Karlsson,  fackförbundet  Vision
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 55

Fastställande  av  dagordning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-28

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.  Beslut  om  verksamhetsplan  med  internbudget  för  år 2020

7.  Beslut  om  internkontrollplan  för  år 2020

8.  Förslag  till  sammanträdesplan  för  år 2020

9.  Beslut  om  nya  taxor  för  Virda  bad-  och  sportcenter

10.  Beslut  om  nya  taxor  för  bowlinghallen

11.  Beslut  om  nya  taxor  för  båtplats  vid  Huleviks  båthamn

12.  Information  om  sommarlovsaktiviteter

13.  Sjukfrånvarostatistik  per  augusti  månad  2019

14.  Ovriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  godkänna  ordförandens

förslag  till  dagordning.

Justerare

.,<'5 MP

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Monica  Pfö1 (C)

Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Kultur-  och  fritidsnämnden

2019-10-28

2019-11-05-2019-11-26

Förvaringsplats

Underskrift

z5 MP

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 56

Information  från  ordföranden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Redogörelse

Ordföranden  informerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om

pågående/aktuella  ärenden.

Ny  utställning  som  heter  Alvesta  2030  på'år  i utställningshallen.

Den  handlar  om  klimatförändringar,  omställningsarbete  och  tankar

om hållbarhet  och  klimatpåverkan.

Den  12-13  oktober  var  det  konstrunda  ikommunen.

Ordföranden har varit på Mohedaskolan där hon har fått fö5a
skolfritidsledaren  Johan  Engdahl  under  en dag  för  att  se hur  han

arbetar  med  ungdomarna.

ordföranden  och  fritidschefen  Martin  Sallergård  har  haft  träff  med

Smålandsindrotten  och  kommunens  föreningar  där  det  diskuterades

olika  möjligheter  att  samverka.

Den  27 oktober  var  det  kick-off  i Hanaslöv  där  över  100  cyklister

var  där  och  provade  på downhill  åkning.  Evenemanget  hade  varit

riktigt  lyckat.

Vidare  informerar  ordföranden  att  från  politiskt  håll  förs

diskussioner  om  hur  man  ska  arbeta  med  det  ekonomiska  läget.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

,z,s' InF

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 57

Information  från  förvaltningschef

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Förvaltningschef  Louise  Nygren  informerar  kultur-  och

fritidsnämnden  om  pågående/aktuella  ärenden.

Hon  informerar  rfömnden  om  chefsträffen  och  de spår  som  de

arbetade  med  under  de dagarna.

Det  hade  förts  diskussioner  om  tillitsbaserad  styrning  och  ledning,

som  möjliggör  ett  gott  klimat  mellan  medarbetare/chefer  samt  gott

klin'iat  mellan  politik/verksamhet.

Laura  Hartman  från  tillitsdelegation,  som  är tillsatt  av  regeringen,

var  och  föreläste  för  gruppen.

Kornmunchefen  ledde  diskussioner  om  bredare  samverkan,  och  hur

hon  samlar  alla  chefer  inklusive  bolagen  ikoncernledningsgmppen,

där  de ska  ha  en plattform  att  arbeta  med  samverkan  över

verksarnhetsgränserna.

Diskussioner  om  hur  ska  man  se att  man  mäter  rätt  saker  avseende

kvaliM  fördes,  samt  att  den  tillitsbaserade  styrningen  grundar  sig  i

mindre  detaljstyrning  från  chefer  och  politik.  Detta  ska  ge en  något

förändrad  syn  på  chefer/medarbetare,  samt  där  medarbetare  ska  vara

mer  förtrogna  med  målen  och  målstyrningen  och  hur  man  jobbar

emot  dem,

En  ny  värdegrund  presenterades  för  chefer  samt  ordförande,  som

grundar  sig  i arbetet  med  mirakelfrågan.  Förvaltningschefen

presenterar  värdegrunden  för  nämnden  där

Delaktighet,  Engagemang  och  Tillit  är de nya  ledorden.

Upphandlingsutskottet  har  godkänt  underlaget  för  upphandlingen  av

ett  nytt  kulturfordori.  I början  av  januari  förväntas  upphandlingen  gå

ut.

Beslut

Kultur-  och  fritidsrfömnden  noterar  informationen.

fY'il)

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 58

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-1  0-28

KFN201  9/079.041

Verksamhetsplan  med  internbudget  2020

Beslutsunderlag

l.  Tjänsteskrivelse,  daterat  den Il  oktober  2019

2. Förslag  till  verksamhetsplan  med  internbudget,  daterat  den 16

oktober  2019

3. Kultur-  och fritidsrfömndens  arbetsutskotts  beslut,  daterat  den

15 oktober  2019

Redogörelse

Kommunfullmäktige  beslutade  ijuni  2019  en budget  för  2020  med  plan

2021-2022.  Budgeten  innehåller  vision,  fokusområden,  resultatmål  och

nyckeltal  för verksamheten  samt driftram  och investeringsram  för

nämnder.  Den  kommunfullmäktige  beslutade  driftramen  förkultur-  och

fritidsnämnden uppgår till 49,4 mi5oner kronor varav 7,6 miljoner
kronor  avser  kapitalkostnader.

Kommunfullmäktige  har gett  nämnderna  i uppdrag  att inom  ramen  för

tilldelat  budgetanslag,  upprätta  en Verksamhetsplan  med  internbudget,

senast 15 november.  I verksamhetsplanen  fastställs  egna nämndsmål

och nyckeltal  som  bygger  på  kommunfullmäktiges  resultatmål,

drittbudget  per  avdelning  samt  budget  för  planerade  investeringar.

Förvaltningschef  Louise  Nygren  redogör  för  kultur-  och

fritidsnämnden  om de nya  mallarna  och  sättet  att redovisa

verksamhetsplan  med  internbudget.

Kultur-  och fritidsnämnden  har fatt  ett särskilt  uppdrag  från

kommunfullmäktige  som är att utveckla  Ung  iAlvesta  tillsammans

med  utbildningsnämnden,  och  fått  ett extra  tillskott  i budgeten  för
detta.

Kommunen  ska arbeta  mera  processinriktat,  arbete  pågår  med

lednings-  och  verksarnhetsprocesser.  Agenda  2030  är ett fokusområde

som  kommer  att genomsyra  hela  kommunens  arbete  de kornmande

åren. Förvaltningen  kommer  troligen  att  utökas  med

turismverksameten  under  2020,  där ett fokusområde  är att

vidareutveckla  info-pointsen.

En nämndsledamot  önskar  rapport  om  cykelpaket  och försäljningen  av

dessa, får  förklarat  för  sig att det inte  finns  i kommunal  regi  längre.

i1i)r

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Nämnden  vill  se en redaktionell  ändring  under  punkt  2, där  nya
förvaltningsorganisationen  omnämns  som  förvaltningsorganisationen
istället.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att anta  verksamhetsplan  med
internbudget  för  2020  'för  kultur-  och  fritidsnämnden.

Beslutet  skickas  till

kommunfullmäktige

!,,,  M-P

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 59

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-28

KFN201  9/080.040

Beslut  om  internkontrollplan  för  år  2020

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse,  daterat  den  23 oktober  2019

2.  Förslag  till  internkontrollplan  för  år 2020,  daterat  den  23
oktober  2019

3. Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut,  daterat  den
15 oktober  2019

Redogörelse

Enligt  reglementet  för  intem  kontroll  ska  en kommunövergripande

internkontrollplan  upprättas  för  att  säkerställa  att styrelser  och  rfömnder
upprätthåller  en tillfredsföllande  intern  kontroll.  Utöver  den

kommunövergripande  intenikontrollplanen  föreslås  att  kultur-  och
fritidsnämnden  lägger  till  nedan  kontrollmoment  som  nämndspecifik
intemkontroll.

@ Förseningsavgifter  - kontroll  av att fakturor  betalas  i tid.

*  Inköpsrutiner  - av att  gällande  inköpsrutiner  följs.

*  Sjukfrånvaro,  frånvarotillfölle  - kontroll  av att rutin  för  gällande
upprepad  korttidsfrånvaro  finns  och  följs.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att anta  kultur-  och
fritidsförvaltningens  förslag  till  internkontrollplan  för  2020.

Justerare

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 60 KFN201  9/081  .006

Beslut  om sammanträdesplan  2020

Beslutsunderlag

1.  Förslag  till  sammanträdesplan  för  år  2020,  daterat  den  15

oktober  2019

2.  Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut,  daterat  den

15  oktober  2019

Redogörelse

Den  24 september  2019  fastsföllde  kommunfullmäktige  sin

sammanträdesplan  för  år  2020.  Kultur-  och  fritidsförvaltningen  har
utifrån  kommunfullmäktiges  samrnanträdesplan  upprättat  ett  förslag
till  sammanträdesplan  för  kultur-  och  fritidsnämnden.  Vid

framtagande  av planen  har  hänsyn  även  tagits  till  tidplanerna  för
hanteringen  av årsredovisning,  delårsrapport,  internkontrollplan  med
mera.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  föreslår  att  kultur-  och  fritidsnämnden

fastställer  nedan  samrnantfödesplan.  Nämndsmötena  föreslås  fortsatt
äga  rum  på  måndagar  klockan  13:00.

Kultur-  och  fritidsnämndens

sammanträdesplan  2020

Handl'mgs-

och

ärendestopp

Beredning

(klockan

13:00)

Utskick

KFNÅU

KFNAU

(Klockan

13:00)

Utskick

KFN

KFN

(K]ockan

13:00)

KSAU KS KF

21/1 28/1 4/2 11/2 17/2 24/2 31/3 7/4 5/5

1 7/3 24/3 31/3 7/4 13/4 20/4 12/5 2/6 15/6

5/5 12/5 19/5 26/5 1/6 8/6 1/9 15/9 29/9

25/8 1/9 8/9 15/9 21/9 28/9 27/10 10/1 1 24/11

29/9 6/10 13/10 20/10 26/10 2/11 17/1 1 1/12 15/12

3/1  I 10/1I 17/11 24/11 30/11 7/12
Jan -

21
Jan -

21
feb -

21

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  anta  förslag  till

sammanträdesplan  för  år 2020.

1, >'y {,7f

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 61

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-28

KFN201  9/082.806

Beslut  om  nya  taxor  för  Virda  bad-  och  sportcenter

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  nya  taxor  Virda  bad-  och  sportcenter,  daterat

den  8 oktober  2019

2.  Bilaga  förslag  till  nya  taxor,  daterad  den  8 oktober  2019

3. Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut,  daterat  den

15  oktober  2019

Redogörelse

Virda  bad-  och  sportcenter  har  sedan  ombyggnaden  varit  i drift  sedan

den  25 oktober  2014.  Inför  öppnandet  antogs  nya  priser  och  taxor.

Under  oktober  månad  2019  går  garantitiden  ut  för  byggnaden  och

samtliga  kostnader  komrner  att  hamna  på  fastighetsägaren,  Alvesta

komrnun,  kultur-  och  fritidsförvaltningen.

Seniorer  och  studenter  har  tidigare  haft  samma  avgift  som  vuxna.  Nu

föreslås  en förändring  till  att  seniorer  och  studenter  får  samma  avgift

som  gäller  för  ungdomar.  Effekten  av förslaget  blir  förhoppningsvis  att
fler  seniorer  och  studenter  kommer  att  nyttja  anläggningen.

Studentrabatten  erhålles  efter  uppvisande  av  intyg  från  folkhögskola,

högskola  eller  universitet.  Seniorrabatten  träder  i kraft  vid  fyllda  65 år

och  erhålles  mot  uppvisande  av  legitimation.

Nya  taxor  föreslås  gälla  vid  nytecknande  av kort  eller  förhyrningar  från

och  med  1 januari  2020  och  föreslås  därför  inte  påverka  redan

genomförda  bola'iingar  eller  köpta  kort  som  är gjorda  utifrån  2019  års

taxor  och  avgifter.

Arbetsutskottet  diskuterar  vikten  av att  regelbundet  se över  taxorna  så

att  de följer  både  verksatnhetens  och  samMllets  behov.

Diskussioner  förs  om  kontantfritt  på  Virda  bad-  och  sportcenter.

Förvaltningen  tar  med  sig  frågan  att  utreda  möjligheterna  vidare.

Beslut

Kultur-och  fritidsnämnden  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att

anta  angivna  taxor  enligt  bilaga  att  gälla  från  och  med  den  I januari

2020  med  en återkommande  översyn  av taxor  vartannat  år.

Justerare

Protokollet  ska  skickas  till

kommunfullmäktige

MP

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-28

KFN  g 62  KFN2019/083.806

Beslut  om  nya  taxor  för  bowlinghallen

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  nya  taxor  Bowlinghallen,  daterat  den  8 oktober

2019

2. Bilagaförslagtillnyataxor,dateradden8oktober20l9

3. Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut,  daterat  den

15 oktober2019

Redogörelse

Bowlinghallen  i Virda  bad-  och  sportcenter  ligger  på anläggningens

bottenplan  och  innehåller  fyra  banor.  Verksamheten  består  av varierade

målgrupper  i olika  åldrar.

För  att  kunna  spela  bowling  krävs  speciella  bowlingskor  vilket  finns  att

hyraianläggningen  till  en kostnad  av lO kr  per  par  och  timme.  Denna

skohyra  föreslås  ligga  kvar  på lO kr  per  par  och  timme.

Likt  många  andra  bowlinghallar  finns  olika  taxor  beroende  på tid  för

spelet,  vilket  innebär  'följande  tidsindelning  för  spel i Virda  bad  och

sportcenter:

Spel  måndagar  till  fredag.  (Till  och  med  fredag  kl.  16:00)  -  taxa  I

Spel  från  fredag  17:00  till  och  med  lördag/söndag  -  taxa  2

I Alvesta  bowlinghall  finns  även  två  olika  målgrupper  för  taxa  per  bana

och  timme:

Vuxen,  gäller  från  det  år minst  en av deltagarna  har  fyllt  18 år

Barn/Ungdom  -  under  18 år/  samt  seniorer.

Ny  taxa  för  spel  i bowlinghallen  föreslås  gälla  från  och  med  1/1 2020

och  gäller  på nya  bokningar.  Abonnemang/bokningar  som  redan  är

bokade  föreslås  ligga  kvar  på  nuvarande  priser  tom  30/4.

Beslut

Kultur-och  fritidsnämnden  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att anta

angivna  taxor  enligt  bilaga  att  gälla  från  och  med  den l januari  2020

med  en återkommande  översyn  av taxor  vartannat  år.

Protokollet  ska  skickas  till

komrnunfullmäktige

Justerare

AI,;P

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 63

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-28

KFN  2019/084.806

Beslut  om  nya  taxor  för  båtplats  vid  Huleviks  båthamn

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  nya  taxor  båtplats  Hulevik,  daterat  den  8

oldober  2019

2.  Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut,  daterat  den

15 oktober  2019

Redogörelse

I Hulevik  ligger  en båthamn  som  innefattar  69 båtplatser,  ansvaret  för

båthamnen  ligger  på  Kultur-  och  fritidsnämnden.  2016  genomfördes  en

upprustning  av båtbryggorna  då flera  nya  bryggor  införskaffades.  Sjön

Åsnen  är numer  del  av nationalparken  och  Åsnen  är en stor  sjö med

fantastiska  möjligheter  till  naturupplevelser.

Intresset  för  att hyra  båtplats  i Huleviks  båthamn  är mycket  stort  där  det

idag  finns  över  20 i kö för  båtplats.  Dagens  prissättning  med  en

säsongskostnad  på 800  kronor  anses  inte  stå i relation  till  kostnad  för

båtplatser  i närområdet  och  föreslås  därför  justeras.

Vid  båthamnen  föreligger  även  ett  upprustningsbehov  av både  området

omkring  båthamnen  och  vid  själva  hamnen.

Förslag  för  ny  taxa  för  båtplats  i Huleviks  båthamn:

Nuvarande  taxa

800  kr

Förslag  på  ny  taxa

1500  kr

Arbetsutskottet  diskuterar  vikten  av att  regelbundet  se över  taxorna  så

att de följer  både  verksamhetens  och  sarnhällets  behov.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  f'öreslår  kornrnunfullmäktige  besluta  om:

1.  ny  taxa  på 1500  kr  per  säsong

2. att  andrahandsuthyrning  av båtplats  förbjuds  och  leder  till  mist

båtplats

3. att en båtplats  inte  kan  överlåtas  till  tredje  part  vid  exempelvis

fastighetsförsäljning.

4.  en återkommande  översyn  av taxor  vartannat  år.

Protokollet  ska  skickas  till

kommunfullmäktige

Justerare

/S Å'i-f

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 64 KFN 2019/085.817

Information  om  sommarlovsaktiviteter

Sida

ia(is)

Beslutsunderlag

l.  Sammanställning  och  utvärdering,  daterat  den  15 oktober  2019

Redogörelse

Fritidsassistent  Sadam  Klimenta  redogör  för  arbetsutskottet  om  de

sornmarlovsaktiviteter  som  kultur-  och  fritidsförvaltningen  anordnat

under  sotnrnaren  2019.  183  tillföllen  med  aktiviteter  och  mötesplatser,

4109  antal  besökare  varav  1866 tjejer  och  2046  killar.

Tonvikt  på  sotnmarlovsaktiviteterna  har  tidigare  år legat  på  början  av

sommarlovet  samt  slutet  på  sommarlovet.

Inför  sommarlovet  20191åg  ett  fokus  på att  sprida  ut  aktiviteterna  över

hela  sornmarlovet  samt  att  sprida  evenemangen  i hela  kommunen.

En  mobil  fritidsledare  har  varit  aktiv  hela  sommarlovet,  och  ett  tält  vid

kulturskolan  som  var  öppet  för  äldre  ungdomar  har  varit  aktivt  under

hela  perioden  samt  basket  vid  kulturskolan.

Aktiviteter  på  Klappudden  och  Torpsbruk  låg  i början  och  slutet  på

perioden.

Det  har  varit  aktiviteter  av  olika  slag;  dans,  teater,  farniljens  dag,

rockskola,  samt  att  AGIF  hade  fotbollsskola  i den  tidiga  perioden.

Simskola  låg  i den  sista  perioden  som  var  riktad  mot  de som  inte  har  fått

betyg  i simning.

Sommarboken  var  en aktivitet  från  biblioteken,  fritidshemmen  hade

blivit  erbjudna  fotoskola,  där  tre  av  fritidshemmen  var  med  på  den

aktiviteten.  Idrottsfritids  erbjöds  i Vislanda  under  första  perioden.

Skateskola  under  de senare  perioderna  av  sornmarlovet  i centrala

Alvesta  i samarbete  med  Vxosk8.  Aven  minigolfen  var  öppen  under

hela  sornmaren.

Scensommar  har  varit  sammankopplat  med  somrnar1ovsaktiviteterna

med  en utökning  av  aktiviteter  riktade  mot  barn.

Hemsidan  var  den  prirnära  platsen  för  spridning  av information  till

kommunens  invånare  om  aktiviteterna.

inför  2020  ska  kultur-  och  fritidsförvaltningen  utöka  sitt  arbete  i att

försöka  involvera  föreningarna  mer  i sommarlovsaktiviteterna.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 65

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-10-28

KFN  2019/013.020

Sjukfrånvarostatistik  per  augusti  månad  2019

Underlag

1.  Sjukfrånvarostatistik  per  augusti  månad  2019,  daterad  den 25

september  2019

Redogörelse

Förvaltningschef  informerar  kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskott

om  kultur-  och  fritidsförvaltningens  sjukfrånvarostatistik  per  augusti

månad  2019.

under  2019  syns  en positiv  trend  där  sjukfrånvaron  minskar  både  i %

och  antal  snittdagar  per  anställd.  Då  kultur-  och  fritidsförvaltningen  är

en mindre  förvaltning  så syns  förändringarna  i sjuk-  och  frisknärvaro

mer  markant  över  tid  än ijämförelse  med  större  förvaltningar.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskott  noterar  informationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 66

Övriga  ärenden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-10-28

Redogörelse

Ordföranden  frågar  lailtur-  och  fritidsnämnden  om  det  är någon

ledamot  som  har  något  övrigt  ärende  de vill  aktualisera  på dagens

möte.

Erik  Olofsson(S)  har  fått  signaler  om ensamarbete  på Virda  bad-  och

sportcenter  samt  Virdavallen,  och  undrar  om  det  kan  blir  för  utsatta

situationer  för  den ensamme  medarbetaren.  Fritidschef  Martin

Sallergård  besvarar  hur  personalsituationen  ser ut i verksamheterna.

Anette  Lindström  (SD)  undrar  om  det  finns  övervakningskameror

vid  dessa  verksarnheter,  Martin  Sallergård  inforn'ierar  om  att det

finns  det  inte.

Louise  Nygren  talar  om  möjligheterna  att  ha lite  mer  gemensamma

aktiviteter  så att det  kan  bli  mer  personalöverlappning.

Ordförande  Lavinia  Strömberg  (S) informerar  om  att konstverket  vid

restaurangen  Mandarin  Garden  har  funnits  i två  år, och  att  Allbohus

har  stått  för  inköpet  av den.  Nyligen  har  det  installerats  belysning  vid

den.

Pumporna  vid  rondellen  är uppskattade  av allmänheten  och  har

gjorts  av barn  ikommunens  verksamheter.

Ordföranden  ställer  frågan  om  tfömnden  i december  ska  ha en

gemensam  julmacka  vid  kl.  12 innan  sammanträdet  kl.  13.00.

Inbjudan  till  musikskolans  julshow  den  4/12  kl. 18.30  i Thalia,

anmälning  senast  den 15/1  1 till  nämndsekreteraren,  showen  kostar

20 kr  per  person.

Suzanne  Harnmargren,  bibliotekschef,  informerar  om  arbetsgruppen

från  biblioteket  med  upphandlingsavdelningen  avseende

upphandling  av ett  kulturfordon,  för  att  kunna  bredda  verksamheten

att inkludera  andra  områden  än just  biblioteksbuss.  En större  buss

kräver  ett  lastbilskörkort,  och  verksarnheten  ser behov  att  utbilda  fler

till  att  kunna  köra  den.  Allbo  lärcenter  tillhandahåller  den  sortens

utbildning.

20 november  är det  invånardialog  i Moheda,  med  frågor  som  rör

kultur-  och  fritidsförvaltningen.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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