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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Kultur-  och  fritidsnämnden

Plats  och  tid Den  25 november  2019  klockan  13.00-15.30

Ajournering  mellan  jj  72-73  klockan  14.38-14.55

Sammanträdesrurnmet  Salen,  koinrnurföuset,  Alvesta

Justerade paragraTer Hj 6778

Beslutande

Ledamöter

Paragraferna  behandlades  i följande  ordning:

Lavinia  Strömberg  (S),  ordförande

Mats  Martinsson  (S)

Erik  Olofsson  (S)

Jan  Stemberger  (C)  1 :e vice  ordförande

Monica  Pihl  (C)

Stig  Jacobsson  (L)  ersätter  Kajsa  Sivertsson  (M)  2:e  vice

ordförande

Helfö  Gustavsson  (M)

Annica  Svensson  (AA)

Ej tjänstgörande:

Utses att justera

Ann-Charlotte  Filipsson  (C)

Emelie  Berg  (V)

Kerstin  Svensson  (AA)

Roland  Magnil  (S)

Stig  Jacobsson  (L)

Övriga närVarande  Loriise  Nygren,  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Martin  Sallergård,  fritidschef

Kristina  Eriksson,  chef  för  Alvesta  unga

Malin  Arbjörk  Solvemark,  ekonom
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Justering !id OCf1 PlatS Den  2 december  2019  klockan  15.30  på
komm  i örvaltningen,  i  )vek6mrnun

Lavinia  Ström1,erg (:!j

Justerare

Stig  J

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Förvaringsplats

Underskriff

Anslagsbevis

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

Kultur-  och  fritidsnämnden

2019-11-25

2019-12-03-2019-12-27

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 67

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  utskickad

dagordning  kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnmanträde:

1.  Närvaro

2.  Val  av  justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Information  från  ordföranden

5. Information  från  förvaltningschef

6. Beslut  om  utveckling  av Alvesta  musikskola  till  kulturskola

7. Beslut  om  föreningsbidrag  till  fötidsföreningar  2020

8. Information  om  demokratiprojektet

9.  Beslut  om  stipendier,  priser  ocli  utmärkelser

IO. Ekonomisk  månadsrapport  för  oktober  månad  2019

l1.  Sjukfrånvarostatistik  per  september  månad  2019

12.  Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

13.  Beslut  om  att  döpa  föreningslokalen  iVislanda

14.  Ovriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att godkänna  ordförandens

förslag  till  dagordning.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 68

Information  från  ordföranden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Redogörelse

Ordföranden  infortnerar  kultur-  och  fötidsnämnden  om
pågående/aktuella  ärenden.

Ordföranden  påminner  nämndens  ledamöter  om  julkonserten  som
musikskolan  koinmer  att  hålla  i december.
Då  inköpsstopp  gäller  från  och  med  den 26 november  så ställs
jullunchen  med  nämnden  i december  in, och  man  startar
sarnrnanträdet  som  vanligt  klockan  13.00.

Vidare  informerar  ordföranden  om  vad  riktlinjerna  som
kornmunstyrelsens  arbetsutskott  respektive  personalutskott  tagit  fram
avseende  inköpsstoppet  och  anstälIningsbegränsningarna  innebär  och
hur  de ska tillämpas.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 69

Information  från  förvaltningschef

Redogörelse

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Förvaltningschef  Louise  Nygren  informerar  kultur-  och
fötidsnämnden  om  pågående/aktiiella  ärenden.

Kommunchef  tillsamrnans  med  ekonomichef  har  delegation  på inköp
över  5 000  kr,  förvaltningschef  styr  över  inköp  upp  till  5 000  kr.
Det  finns  en mall  att  fylla  i för  behandling,  en gång  i veckan  träffas
de för  att  fatta  beslut.

I upphandlingarna  avseende  hilturbuss  samt  för  meröppet  bibliotek
har  det  inkornmit  externa  bidrag  för  dem  att  ta ställning  till.

Gällande  rekryteringsbegränsning  kan  det  bli  kännbart  i och  med  att
kultur-  och  fritidsförvaltningen  är en liten  förvaltning.  De  begärda
fyllnadsrekyteringarna  har  blivit  godkända  hittills.  Personalchef
tillsammans  med  kommunchef  beslutar  om

rektyteringsbegränsningen.

18 december  samlas  hela  kultur-  och  fötidsförvaltningen  för  en
gemensam  träff  och  arbetar  med  gemensamrna  beröringspuiföer  och
hur  man  kan  samarbeta  än mer  i frågor  och  processer.  Förvaltningen
kommer  att  jobba  med  värdegrund  och  i olika  workshops.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

C,/}'/s-, ',\,,
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 70

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

KFN201  9/087.800

Utveckling  av Alvesta  musikskola  till  kulturskola

Beslutsunderlag

1.  Tjänstes1aive1se,dateratden10oktober2019

2. Utredning  hilturskola,  daterat  den IO oktober  2019

3. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 12 november  2019

Redogörelse

Diskussionen  kring  ritveckling  av Musikskola  till  Kulturskola  har  förts

iAlvesta  kommun  rinder  en längre  tid.  Att  starta  en Kulturskola  just

nu ligger  helt  rätt  i tiden  med  tanke  på den  nationella  satsning  som

görs  både  ekonomiskt  genom  riktade  statsbidrag  och  genom

satsningar  på kompetensutveckling  och  samordning.  2020  har

regeringen  avsatt  500  miljoner  för  att stärka  de komrnunala

kulturskolorna.  Allt  tyder  på att dessa  statsbidrag  kornmer  att  vara

sökbara  även  2021.

En  kulturskola  iAlvesta  kommun  bidrar  till  ökad  måluppfyllelse  i

kultur-  och  fritidsnämndens  övergripande  mål  - att skapa  varierande

mötesplatser  för  kultur,  integration  och  fritidsliv  och  bidrar  till  att

främja  demokrati,  kreativitet  och  öppetföet  och  ger  kommunens  unga

tillfälle  att möta  flera  olika  kulturuttryck  under  sin  uppväxt.

Att  utveckla  musikskolan  till  en kulturskola  med  kulturell  bredd  och

spets  är en del av att skapa  utveckling  och  framtidstro  i Alvesta

kornmun  och  för  att stärka  kommunen  attraktivitet.

En  kulturskola  behöver  inneha  minst  tre discipliner,  ex musik,  teater,

dans,  foto/film,  bild,  slöjd  rnm.

På musikskolan  i Alvesta  finns  6,55 tjänster,  ca 270  elever  inslaivna.

Där  bedriver  de utöver  enskild  musikundervisning  även:

*  Förskoleprojektet-  rippsökande  verksamhet  på kommunens

förskolor

*  musikfritids  på Grönlaillaskolan

*  Musiklek  för  funktionsvarierade-  enskilt  och  i gnipp

Vidare  förs  diskussioner  om  möjligheten  att  dela  tjänster  med  andra

kulturskolor-  exempelvis  med  Växjö,  Värnamo  och  Ljungby.

Undervisning  kan  ske i egna  lokaler  under  uppbyggnadsfasen,  men  i

förlängningen  så behövs  fler  gemensarnma  lokaler  för  att  samla  en

kulturskolas  verksamhet.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

He16n  Gustavsson  (M)  ställer  frågan  om  föreningarna  är inblandade  i
planerna  för  en kulturskola,  och  om  denna  i så fall  skulle  kunna
utkonkurrera  deras  verksarnheter.  Vidare  frågar  hon  om  det  skulle  bli
tal  om  att  behöva  ansöka  om  dispens  för  inköp  i och  med
inköpsstoppet.  Förvaltningschef  svarar  att  det  inte  är aktuellt  i
dagsläget.

Yrkanden

Helfö  Gustavsson  (M)  yrkar  avslag  med  hänvisning  till  att  det  inte  är
en kommunal  kärnverksarnhet.

Beslutsgång

Ordföranden  konstaterar  att  kultur-  och  fötidsnämnden  har  två  förslag
till  beslut  att  ta ställning  till,  arbetsutskottets  förslag  och  He16n
Gustavssons  (M)  avslagsyrkande.  Ordföranden  ställer  förslagen  mot
varandra  och  finner  via  acklamation  att  kultur-  och  fritidsnämnden
besLutar  i enlighet  med  arbetsutskottets  förslag.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  en utveckling  av  musikskolan
till  en kulturskola  påbörjas  under  2020.

Reservation

He16n  Gustavsson  (M)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 71

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-11-25

KFN201  9/088.800

Beslut  om  föreningsbidrag  till  fritidsföreningar  2020

Beslutsunderlag

l.  Tjänsteskrivelse,  daterad  den  4 november  2019
2. Bilaga-  sarnmanställning  av bidrag  2020,  daterad  den  4

november  2019

3. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den 12 november  2019

Redogörelse

Bidragsberättigade  föreningar  inom  Alvesta  kornmun  kommer  senast
den 15 april  varje  år in med  ansökningar  om föreningsbidrag.

Kultur  och  fritidsförvaltningen  har  gjort  en bedömning  av respektive
föreningsverksarnhet  och  underlag  till  beslut  för  en ritbetalning  av
totalt  2 862 464  kronor  för  2020,  fördelat  enligt  bilaga  inom  följande
bidragskategorier:

A. Aktivitetsbidrag

B. Bidrag  till  drift  av egen  anläggning  eller  lokal
C. Bidrag  till  förhyrda  lokaler
D. Främjandebidrag  för  fritid

Utbetalningar  efter  fattade  beslut  sker  i februari  och  arigusti  2020.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  om  utbetalning  enligt:

1. A.  Aktivitetsstöd  till  en sumrna  av 663 980  kronor
2. B. Bidrag  till  drift  av egen  anläggning  till  en summa  av 1833  089
kronor

3. C. Bidrag  till  förhyrda  lokaler  till  en surnma  av 206 195  kronor
4. D. Främjandebidrag  för  fritid  till  en sumrna  av 159  200  kronor

Justerare

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 72 KFN201  9/089.000

Information  om  demokratiprojektet

Beslutsunderlag

1. Presentation  av demokratiprojektet,  daterad  den 12 november
2019

2. Tjänsteskrivelse,  daterad  den  22 november  2019

Redogörelse

Chef  för  Alvesta  unga  Christina  Eriksson  redogör  för  arbetsutskottet
om  demokratiprojektet  som  kultur-  och  fritidsförvaltningen  anordnat
under  sornmaren  2019.

Demokratiprojektet  är ett feriearbete  som  omfattat  20 ringdomar  ftaån
Alvesta  kommun.  Gruppen  hade  ett utbyte  med  Sundsvalls  kommun
och  deras  Demokratiprojekt.

Temat  för  i år var  jämlik  fritid.  Elever  från  åk 9 till  åk 2 på gymnasiet
ingick  i gnippen.

Demokratiprojektet  har  tidigare  år legat  under  den  första  perioden  av
somrnarlovet,  men  för  att kunna  träffa  Sundsvalls  komrnuns
demokratiprojekt  så flyttades  det  till  vecka  31-33.  Arbetsfördelningen
delades  upp  i tre gnupper;  den  praktiska  gnippen,
dokumentationsgmppen  och  kunskapsgtyppen.

Första  veckan  jobbade  de med  information  om  kornmunen,  de fick
möta/intervjua  kornrnunalrådet  Per  Ribacke,  chef  för  Alvesta  unga
Kristina  Eriksson  och  representanter  för  kultur-  och  fritidsnämnden.
Den  andra  veckan  åkte  de till  Sundsvall  för  utbytesdelen  i projektet,
där  båda  kornmunerna  fick  presentera  sina  respektive  verksamheter.
I Sundsvall  fick  de träffa  demokratiberedningsgnippen,  Sofie
Blombäck  en forskare  från  Mittuniversitetet  samt  lokala  politiker  från
Sundsvall.  De besökte  Birsta  City,  ett köpcenterområde,  för  att göra
rindersökningar  och  intervjuer  med  invånare  i Sundsvalls  kornmun.

Planering  inför  arbetet  med  demokratiprojektet  2020  pågår.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnärt'u'iden  noterar  informationen.

Jtisterare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 73

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-11-25

KFN201  9/090.867

Beslut  om  stipendier,  priser  och  utmärkelser

Beslutsunderlag

I.Tjänsteskrivelse,  daterad  den  22 november  2019

2. Kultur-  och  fötidsnämnden  arbetsutskotts  beslut,  daterat  den 12

november  2019

Redogörelse

I december  varje  år delar  kommunfullmäktige  ut olika  priser  som

lyfter  fram  personer,  föreningar  och  organisationer  som  på olika  sätt

verkat  för  att utveckla  Alvesta  kommun.  Den  26 maj år 2015  antog

komtnunfullmäktige  riktlinjer  för  Alvesta  komrnuns  priser,  stipendier

och  utmärkelser.  Följande  priser  skall  det  nu  beslutas  om  i kultur-  och

fritidsnämnden:

Särskild  prestation

Integration  och  mångfald

Kulturpris

Två  kulturstipendier  a) Ungdomsstipendiet  (max  25 år) IO OOO

kronor

b) Arbetsstipendiet  på 25 000  kronor

Kultur-  och  fritidsnämnden  har  i enlighet  med  gällande  riktlinjer  utsett

en kornmitt6  som  svarat  för  beredningen  inför  beslut  om  2019  års

pristagare.  Kornmitt6n  består  av arbetsutskottets  ledamöter.

Handläggande  tjänstemän  i kommitt6n  är Louise  Nygren,  Anders

Olsson,  Bronson  Månsson,  Kerstin  Karlsson  och  Karin  Åberg.

Förslag  till  2019  års pristagare  är följande:

Pris  f6r  särskild  prestation

Förslag  på pristagare

Gustavo  Rochas

Motivering

Som  drivande  i Alvesta  Motorklubb  jobbar  Gustavo  Rochas  för  att

unga  i Alvesta  kornmun  ska komma  tillsamrnans  i ett positivt

sammarföang.  Gustavo  har  ett  självklart  ledarskap  baserat  på  tydliga

regler  och  normer.  Genom  detta  lotsar  han  ungdomarna  mot  en

meningsfull  fötid,  jobb  eller  en livslång  passion  för  motorer.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Pris  för  integration  och  mångfald

Förslag  på pristagare

Ajdin  Turcinovic

Motivering

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

201 g-q 1-25

Fotboll  f6r  alla!  Det  är Ajdins  ledstjärna  oavsett  om  han  är tränare  för
ett  fotbollslag,  arbetar  med  kornrnunens  sornmarlovsverksamhet  eller
samverkar  med  fritidsgårdarna.  Genom  nya  satsningen  Alvesta  United
skapar  han  ett månglculturellt  fotbollslag  som  berikar  kornmunens
föreningskarta.

Kulturstipendium  a) Arbetsstipendium

Förslag  till  pristagare

Tim  Lööw

Motivering

2019  är Tim  Lööws  år! Med  segern  iP4  Nästa,  Sveriges  Radios
rikstäckande  musiktävling  för  nysliven  och  nyinspelad  musik,  satte
han  både  Kronoberg  och  Alvesta  på den  populärkulturella  kartan.

Spelningar  runt  om  i landet,  inspelning  av skiva,  musiklärartjänst  på
Grönlcullaskolan  - rtusik  och  ännu  mer  musik!

Med  kommunens  arbetsstipendium  vill  vi  premiera  en musikalisk
kraft  som  komrner  många  till  del  både  hemmavid  och  i stora  världen.

Kulturstipendium  b) lJngdomsstipendiet

Förslag  på pristagare

Kajsa  Haagen

Motivering

Med  start  på Kronobergs  Konstskola,  St Sigfödsson  Folkhögskola
Växjö,  har  Kajsa  gått  vidare  till  studier  vid  Olands  Konstskola  och  nu
på Kunstakademien-  Institutt  for  samtidslinst  i Bergen  Norge.

Hennes  konstnärskap  spänner  över  skulptur,  installationer  och
performance-konst.

Kajsa  visar  upp  ett ambitiöst  konstnärskap  som  vi  gäma  vill  se
utvecklas  och  komma  hem  till  Alvesta.

X '  i Il
-.  l
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Kulturpris

Förslag  på  pristagare

Maria  Bertilsson  Panagou

Motivering

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Med  musiken  som  språk  tar  Maria  världen  till  Moheda  och  Alvesta

Kommun.  Efter  flera  år utomlands  har  hon  återvänt  till  hembygden

där  hon  med  stort  engagemang,  kuru'iande  och  entusiasm  blivit  en

viktig  del  i kulturlivet.  Barn,  ungdomar  och  vuxna  från  alla  gnipper  i

samhället  trivs  och  musicerar  tillsamrnans  rinder  Marias  ledning.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att 2019  års priser  och  stipendium
tilldelas  till:

1.  Särskild  prestation:  Gustavo  Rochas

2. Integration  och  mångfaldspris:  Ajdin  Turcinovic

3. Kulturstipendium  a/ Arbetsstipendium:  Tim  Lööw

4. Kulturstipendium  b/  Ungdomsstipendium:  Kajsa  Haagen

5. Kulturpris:  Maria  Bertilsson  Panagou

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att:

6.  kultur-  och  fötidsnämndens  arbetsutskott  tillika  kommitt6  beslutar

om  tilldelning  av  priser  och  stipendier

7. Andrairiktlinjer  för  priser  ochstipendier  enligt  beslut  i punkt  6

Protokollet  skickas  till

Förvaltningschef

Samtliga  pristagare

Kormnurållmäktige

i),'a (X'/ ai,,'
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFNg74

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

KFN201  9/0'12.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur  och  fritidsnämnden

per  oktober  månad  2019

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrive1se,dateradden18november20l9

2. Ekonomisk  månadsrapport  för  oktober,  daterad  den 1l

november  2019

Redogörelse

Nämnderna  ska, enligt  direktiv  för  ekonomisk  rapportering  2019,

lämna  en månadsrapport  per  mars,  april,  maj  och  oktober  senast  den

Il  :e arbetsdagen  efterföljande  månad.

I jämförelse  med  budget  och  ritfall  för  perioden  januari  till  oktober

2019  redovisar  kultur-  och  fötidsnämnden  en negativ  budgetavvikelse

som  uppgår  till  O,5 miljoner  kronor.  Prognosen  av helårsutfallet  visar

en negativ  budgetavvikelse  på 0,6 miljoner  kronor.  Det  största

överskottet  hänförs  till  förvaltning/nämnd  på grund  av en

engångsutbetalning  för  innestående  semesterersättning  samt  ökade

arvodeskostnader  för  nämnden.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att godkänna  ekonomisk

månadsrapport  per  191031  för  kultur-  och  fötidsnämnden.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 75

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

KFN  2019/013.020

Sjukfrånvarostatistik  per  september  månad  2019

Redogörelse

Förvaltningschef  informerar  kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskott

om  kultur-  och  fritidsförva1tningens  sjukfrånvarostatistik  per

september  månad  2019.

Sjrikfrånvaron  är fortsatt  låg  i september  även  om  den  ökar  något  från

sornmarens  lägsta  notering,  där  snittdagar  sjukfrånvaro  per  anställd

ligger  på strax  under  1%  om  man  ser till  sjukfrånvaron  månad  för

månad.  Frisknärvaron  sjunker,  men  detta  visar  inte  på att

förvaltningen  skulle  ha en ökad  sjukfrånvaro,  utan  snarare  på att

personer  som  varit  frisk  under  en sarnmanhängande  12 månaders

period  är de som  finns  med  i statistiken.  Antal  personer  med  5

sjukfrånvarotillföl1en  eller  fler  pendlar  mellan  7-8.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 76

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

201 g-q 1-25

KFN  201  9/014.002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

lnformationsunderIag

1.  Delegationsbeslrit  om  lilla  integrationsstödet,  daterat  den 15

november  2019

2. De1egationsbeslutomlillaintegrationsstödet,dateratden15

november  2019

3. Delegationsbeslut  om  lilla  integrationsstödet,  daterat  den 19

november  2019

Redogörelse

Enligt  kornmunallagen  får  en nämnd  delegera  sin  beslutanderätt.

Delegerad  beslutanderätt  innebär  att  nämnden  överlåter

beslutanderätten  i vissa  ärenden  till  en delegat.  Delegaten  fattar  beslut

på nämndens  vägnar  och  besluten  har  sarnma  rättsverkan  som

nämndens  egna  beslut.  Beslut  som  fattas  på delegation  ska  redovisas  till

nämnden.

Sedan  kultur-  och  fritidsnämndens  senaste  sammanträde  har  det fattats

tre delegationsbeslut  inom  kultur-  och  fritidsnämndens

verksamhetsområde.

Kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande  har  fattat  följande  beslut:

@ Beslutomli1laintegrationsstödet,dateratden15november2019

*  Beslut  om  lilla  integrationsstödet,  daterat  den 15 november  2019

*  Beslutomli1laintegrationsstödet,dateratden19november2019

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 77

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Beslut  om  att  döpa  föreningslokalen  i Vislanda

Redogörelse

Kultur-  och  fritidsnämnden  har  fått  i uppdrag  att  namnge

föreningslokalen  i Vislanda,  tidigare  IOGT-NTO.  Ett  förslag  från  de
som  hyr  in  sig  där  har  inkornmit  till  nämnden:  Vislandagården.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att lokalen  får  namnet

Vislandagården.
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 78

Övriga  ärenden

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-25

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

Ordföranden  ställer  en fråga  till  fritidschefen  om det  har  inkommit
någon  ansökan  till  ledarutbildning  som  gåvan  från  volleybollklubben
skulle  gå till.  Ingen  ansökan  har  inkornmit.
Emelie  Berg  (V)  frågar  fritidschefen  om  en eventuell  vattenläcka
som  hon  hört  om  ryktesvägen.  Fritidschefen  meddelar  att det  inte
finns  någon  påträffad  vattenläcka.

He16ne  Gustavsson  (M)  fragar  om  samverkan  mellan  ung  i Alvesta
och  utbildningsnämnden  samt  förvaltningen  för  arbete  och  lärande.
Utbildningsnämnden  har  tagit  beslut  om avsatta  medel  för  två
skolfritidsledare  utöver  skoltid.  Ordföranden  informerar  om  ett  bra
samtalsklimat  och  fortsatt  samarbete  mellan  förvaltningarna.
Samarbetet  kommer  att  presenteras  tydligare  på nämndens
sarnmanträde  i febniari  2020.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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