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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Kultur-  och  fritidsnämnden

Plats  och  tid Den  16  december  2019  klockan  13.00-14.45

Ajournering  mellan 6j 87-88 klockan 14.05-14.20
Sarnmanträdesrummet  Salen,  kornmunhuset,  Alvesta

Justerade paragrafer HH 7gg3

Beslutande

Ledamöter
Lavinia  Strömberg  (S),  ordförande

Mats  Martinsson  (S)

Erik  Olofsson  (S)

Jan Stemberger  (C)  l :e vice  ordförande

Ann-Charlotte  Filipsson  (C)  ersätter  Monica  Pihl  (C)

Kajsa  Sivertsson  (M)  2:e  vice  ordförande

He16n  Gustavsson  (M)

Annica  Svensson  (AA)

Oskar  Andersson  (SD)  ersätter  Anette  Lindström  (SD)

Ej tjänstgörande:

Utses att justera

Ann-Charlotte  Filipsson  (C)

Emelie  Berg  (V)

Kerstin  Svensson  (AA)

Roland  Magnil  (S)

Stig  Jacobsson  (L)

Jessica  Johansson  (KD)

Kajsa  Sivertsson  (M)

Övriga närVarande  Louise  Nygren,  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Suzanne Harnrnargren, bibliotekschef,  5j 79-85
Malin  Arbjörk  Solvemark,  ekonom,  gg 79-84
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-16

gnl'ö,dn.iBgsförvaltningen,,j«ve5kommun
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på  kommunens  officiella  anslagstavla.

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Kultur-  och  fritidsnämnden

2019-12-16
2019-12-19-2020-01-O9

Förvaringsplats

Underskrift

orvaltningen, A54un

=fqvist

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 79

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  utskickad

dagordning  där  punkt  16 i kallelsen  om  delegationsordning  för

kultur-  och  fötidsnämnden  utgår,  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. Information  om  ändrad  attestförteckning  för  år 2019

7. Beslut  om  attestförteckning  för  år 2020

8. Återrapportering  av internkontrollplan  för  år 2019

9. Uppföljning  av biblioteksplanen

10.  Beslut  om  föreningsbidrag  till  kulturföreningar  2020

l1.  Beslut  om  investeringsbidrag  2020

12.  Redovisning  av kommunala  bidrag  till  studieförbunden

2019

13. Godkännande  av Alvesta  United  som  bidragsberättigad

förening

14. Godkännande  av Alvesta  Tigers  Basketboll  Club  som

bidragsberättigad  förening

15.  Utbetalning  av 1,idrag  för  2019  för  insats  för  att minska

avgifterna  för  föreningsdriven  simskola

16. Sjukfrånvarostatistik  per  oktober  månad  2019

17. Ovriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  godkänna  ordförandens

förslag  till  dagordning.

Justerare

Sida

3(17)



!a!öorn'e"maunf

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 80

Information  från  ordföranden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Redogörelse

Ordföranden  informerar  kultur-  och  fötidsnämnden  om

pågående/aktuella  ärenden.

Ordföranden  påminner  kultur-  och  firitidsnämnden  om utdelning  av

stipendier  och  kulturpriser  den 17 december  klockan  13.30  i Thalia,

Folkets  Hus,  innan  kommunfullmäktiges  sarnmanträde.

Nästa  nämndssammanträde  i februari  kornmer  att  vara  i Hanaslöv.

Beslut

Kulhir-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

,/  > Ob

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 81

Information  från  förvaltningschef

Redogörelse

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Förvaltningschef  Louise  Nygren  informerar  kultur-  och

fritidsnämnden  om  pågående/aktuella  ärenden.

Förvaltningschef  informerar  nämnden  om  arbetet  med

delegationsordningen,  och  att  den  kornmer  att  komrna  upp  på

nämndens  sammanträde  till  februari  istället  för  dagens  samrnanträde

Förvalföingen  håller  på  att  arbeta  med  handlingsplaner  för  de olika

enheterna,  samt  flytt  av  turismverksarnheten  in  till  kultur-  och

fötidsförvaltningen.

förvaltningens  ledningsgnipp  kornmer  att  sitta  samlade  i nya  lokaler

i utställningshallen.

Det  är klart  med  anställning  av en ny  verksamhetsutvecklare,  Peter

Johansson.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-16

KFN g 82  KFN2019/092.002

Information  om ändrad  attestförteckning  för  år 2019

Beslutsunderlag

1.  Reviderad  attestförteckning,  daterat  den  1 september  2019

Redogörelse

Enligt  komrnunens  gällande  attestreglemente  ska  nämnderna  varje  år

ta beslut  om  en attestförteckning  som  ska  gälla  inför  nästkornmande

år. Beslut  bör  tas senast  den  31 december  året  iru'ian.

Redaktionella  justeringar  i attestförteclaiing  sker  löpande  under  året

och  beslutas  av förvaltningschef.  Redaktionella  justeringar  innebär

förändring  av namn  vid  exempelvis  ny  anställning,  förändringar  i

kodstruktur  och  organisationsförändringar.

Vid  anställning  av ny  förvaltningschef  för  kultur-  och

fritidsförvaltningen  så gjordes  även  en redaktionell  ändring  av

attestförteckningen  per  den  l september  2019.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 83

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2C119-12-16

KFN2019/093.002

Beslut  om  attestförteckning  för  år  2020

Redogörelse

Enligt  kommunens  gällande  attestreglemente  ska  nämnderna  varje  år

ta beslut  om  en attestförteckning  som  ska  gälla  inför  nästkommande

år. Beslut  bör  tas senast  den  31 december  året  innan.

Redaktionella  justeringar  i attestförteckning  sker  löpande  under  året

och  beslutas  av förvaltningschef.  Redaktionella  justeringar  innebär

förändring  av namn  vid  exempelvis  ny  anställning,  förändringar  i

kodstruktur  och  organisationsförändringar.

Beslut

1.  Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att  godkänna

attestförteckning  för  kultur-  och  fötidsnämnden  2020.

2. Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  förvaltningschef  får

besluta  om  redaktionella  förändringar  under  året  i

attestförteckning.

Justerare

,2S o'27X)

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 84

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-16

KFN201  9/094.042

Återrapportering  av  intern  kontroll  2019  för  kultur-  och

fritidsnämnden

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse,  daterad  den  26 november  2019

2.  Återrapportering  intem  kontroll  2019  för  kultur-  och

fötidsnämnden,  daterad  den  22 november  2019

Redogörelse

Nämnd/styrelse  ska  varje  år i samband  med  fastställande  av

verksamhetsplan  med  internbudget  anta  en särskild  plan  för  den

interna  kontrollen  och  resultatet  av genomförd  intern  kontroll  ska

rapporteras  till  nämnden/styrelsen  i den  omfattning  som  fastställs  i

planen.  I samband  med  årsredovisningens  upprättande  är nämnden

skyldig  att  till  kommunstyrelsen  rapportera  fel/brister  som

konstaterats  vid  uppföljningen  av kontrollplanen.

I enlighet  med  reglementet  för  intern  kontroll  finns  dels  en

kommunövergripande  internkontrollplan,  dels  en  nämndspecifik

kontrollplan  gällande  kornmunstyrelsen  som  återrapporteras  i deru'ia

rapport.  Resultatet  av  kontrollerna  bedöms  i helhet  som  god.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  godkänna  rapporten  om

återrapportering  av  intern  kontroll  2019  för  kultur-  och

firitidsnämnden.

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 85 KFN201  9/095.880

Uppföljning  av  biblioteksplanen

Redogörelse

Biblioteksplanen  beslaiver  den  riktning  biblioteksverksamheten  ska

ha iAlvesta  kornmun  fram  till  och  med  2021.  Biblioteksplanen  är en

handlingsplan  och  riktar  sig främst  till  politiska  beslutsfattare  och

verksarnhetsutövare,  men  även  till  en intresserad  allmärföet.

Biblioteksplanen  utgår  från  styrdokument  på internationell,  nationell

och  kommunal  nivå.  Dessa  berör  biblioteken  utifrån  deras  uppdrag.

Bibliotekschef  Suzanne  Hammargren  redogör  för  arbetsutskottet  om

uppföljningen  av biblioteksplanen  samt  redovisar  den  statistik  som

berör  biblioteksverksamheten.

I hela  landet  och  så även  i Alvesta  så minskar  de fysiska  lånen,  men

biblioteken  är fortfarande  den  kulturinstitution  som  besöks  mest.

Biblioteken  jobbar  mycket  med  programverksarnhet,  och  har  nästan

500  programpunkter  om året,  vilket  i genomsnitt  är mer  än en  om

dagen.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 86

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-16

KFN2019/096.800

Beslut  om  föreningsbidrag  till  kulturföreningar  2020

Redogörelse

Föreningarna  i Alvesta  komrnun  kornmer  varje  år in  med  ansökningar

om  föreningsbidrag  senast  den  15 april.  Under  2019  har  27 föreningar

ansökt  om  bidrag  till  Främjandebidrag  kultur  och  2 föreningar  till  stöd

till  förhyrda  lokaler.

Förslag  på fördelning  av kulturbidrag  görs  enligt  två  olika

bidragskategorier:

C. Bidrag  till  förhyrda  lokaler,  förslag  på  fördelning  enligt  bilaga  på

25 600  kronor

D. Främjandebidrag  kultur,  förslag  på  fördelning  enligt  bilaga  på

389  500  kronor

Det  har  gjorts  en  bedömning  av föreningens  verksamhet.  Bidragets

storlek  kan  minska  eller  öka,  beroende  på föreningens  aktiviteter,

verksarnhet,  antal  medlernmar,  antal  publika  evenemang  och

aktiviteter  öppna  för  allmänheten.  Aven  samverkan  med  andra

föreningar,  utveckling  av ny  verksamhet  och  verksarnhet  för  barn  och

ungdomar  är viktiga  faktorer  i bedömningen.

Utbetalningar  sker  efter  beslut  i februari  och  augusti  2020.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beviljar  stöd  enligt  kultur-  och

fötidsförvaltningens  förslag:

C, Bidrag  till  förhyrda  lokaler,  25 600  kr

D. Främjandebidrag  kultur,  389  500  kr

Justerare

,=f. 5 j=!'

Sida
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 87 KFN  2019/097.800

Beslut  om  investeringsbidrag  2020

Redogörelse

Kultur-  och  fötidsförvaltningen  har  totalt  mottagit  14 olika

ansökningar  inom  ramen  för  bidragskategori  E. Bidrag  till  speciella

ändamål  - verksamhet  och  investeringar.  Totalt  har  14 föreningar  sökt

till  en total  kostnad  för  1 101 762  kronor.  I bifogad  bilaga  är

ansökningarna  sammanställda  med  förslag  till  beslut.  Normalt  utgår

bidraget  med  maximalt  50 % av investeringskostnaden.

Kultur-  och  fötidsförvaltningen  föreslår  fördelning  och  utbetalning

enligt  bilaga  l att  271 500  kronor  beviljas  ansökta  projekt.  Beviljat

bidrag  kan  endast  betalas  ut under  perioden  1/1-31/12  2020.

Utbetalning  sker  efter  att föreningen  har  genomfört  insatsen  samt  att

man  uppvisat  och  vidimerat  kostnaderna.  Investeringen  får  inte  vara

påbörjad  innan  beslut  fattas  i Kultur-och  fritidsnämnden.

75 000  kronor  föreslås  att  reserveras  till  akuta  åtgärder  för  föreningar

med  egen  anläggning  under  2020.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar:

1.  Om  utbetalning  enligt  bilaga  l för  bidragskategori  E om  totalt

271 500  kronor  för  2020

2. Att  75 000  kronor  avsätts  för  löpande  investeringar  för

föreningar  med  egen  anläggning  under  verksarnhetsåret  2020.

3. Attbeslutademedelkanbetalasutunderperiodenl/1-31/12

2020.

Justerare

,z,'5 "-';V

Sida

11(17)



mCorn'e"maunf

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 88

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-16

KFN  2019/098.800

Redovisning  av  kommunala  bidrag  till  studieförbund  2019

Redogörelse

I Alvesta  kommun  verkar  tio  olika  studieförbund  med  olika  typer  av

studieverksamhet.  Dessa  är: ABF,  Studieförbundet  Vuxenskolan,

Medborgarskolan,  Folkuniversitetet,  NBV,  Studiefrämjandet,  Sensus,

Studieförbundet  Bilda,  Kulturens  bildningsverksamhet  och  Ton Rushd

bildningsverksamhet.

Alvesta  kommun  betalar  årligen  ut  600  000  kronor  i stöd  till

studieförbunden.  Stödet  betalas  ut  och  gnindar  sig  i ett  beslut  fattat  av

Kultur  och  fritidsnämnden  den  21 februari  2001  (KFN  Eg 1).  I beslutet

anges  att  Alvesta  kornmuns  stöd  till  studieförbunden  syftar  till  att

"...utifrån  respektive  studieförbundens  ideologiska  och  id6mässiga

förankring,  i demokratiska  former  bedriva  och  främja  folkbildning

och  kulturverksarnhet  av god  kva1it6  ikomrnunen".

Varje  år  redovisar  studieförbunden  senast  den  5 maj  hur  många

timmar  de gjort  i Alvesta  kommun  under  föregående  år. I deru'ia

redovisning  räknas  verksarnhet  som  bedrivits.  Här  räknar  man  antalet

studietirnmar  som  gjorts  i kommunen  plus  antalet  kulturarrangemang

x faktor  7,3.  Sedan  räknas  en procentuell  fördelning  ut av  respektive

studieförbunds  verksamhet  i förhållande  till  surnman  timmar  som  alla

studieförbund  gör  på  ett  år. Detta  utgör  gninden  för  beräkning  av  årets

kornmunala  bidrag  till  studieförbunden  i Alvesta  kornrnun.

Utbetalning  av stöd  görs  två  gånger  per  år. Den  första  utbetalningen

utgör  300  000  kronor  och  sker  under  februari  månad.  Den  bygger  på

en preliminär  beräkning.  För  preliminär  beräkning  2019  innebär  det

att  vi  tittar  på  2017  års siffror.  Den  andra  utbetalningen  av resterande

300  000  sker  under  hösten  ca augusti-september  månad  och  sker

utifrån  2018  års redovisade  timrnar.  Då  görs  också  en korrigering  i

förhållande  till  den  preliminära  beräkningen  så att  beräknat  stöd

motsvarar  2018  års verksamhet.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 89

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-12-16

KFN  2019/099.800

Godkännande  av  Alvesta  United  FK  som  bidragsberättigad

förening

Redogörelse

Under  2019  har  Alvesta  United  FK  inkornmit  med  de handlingar

Alvesta  kommuns  bidragsbestärninelser  kräver  för  att  föreningen  ska

kunna  bli  registrerad  som  bidragsberättigad  ungdomsförening.

Föreningen  bedriver  fotbollsverksamhet.

Beslut

Kultur-och  fritidsnämnden  beslutar  att:

l.  Alvesta  United  FK  godkänns  som  bidragsberättigad

ungdomsförening  förening  i Alvesta  kommun.

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 90

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-16

KFN  2019/100.800

Godkännande  av  Alvesta  Tigers  Basketball  Club  som

bidragsberättigad  förening

Under  2019  har  Alvesta  Tigers  Basketball  Club  inkommit  med  de

handlingar  Alvesta  kommuns  bidragsbesförnmelser  kräver  för  att

föreningen  ska  kuru'ia  bli  registrerad  som  bidragsberättigad

ungdomsförening.  Föreningen  bedriver  basketverksamhet.

Förslag  till  beslut

Kultur-och  fötidsnämnden  beslutar  att:

l.  Alvesta  Tigers  Basketboll  Club  godkänns  som

bidragsberättigad  ungdomsförening  förening  i Alvesta

kornmun.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 91

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-12-16

KFN  2019/101.800

Utbetalning  av  bidrag  2019  för  att  minska  avgifterna  för

föreningsdriven  simskola

Redogörelse

Vid  Kultur-  och  fritidsnämndens  möte  den 12 december  2018

(KFN2018/90.811)  beslutades  att avsatta  50 000  kronor  för  att minska

avgifterna  för  föreningsdrivna  simskolor  iAlvesta  komrnun  2019  med

upp  ti11150  kr  per  barn.  Bakgninden  till  beslutet  var  att  med  ett  riktat

bidrag  minska  avgifterna  för  barn  som  under  sornrnaren  deltar  i

föreningsdriven  sornrnarsimskola.

Alvesta  Simsällskap  har  genom  redovisning  visat  upp  att  man  för

2019  har  minskat  avgifterna  för  simskola  från  1120  kr  per  deltagare

för  2018  mot  2019  då avgiften  uppgick  till  970  kr  per  deltagare.  Totalt

har  föreningen  redovisat  in  86 deltagare  vilket  berättigar  ett  bidrag  på

12 900  kr.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att betala  ut 12 900  kronor  till

Alvesta  Simsällskap  för  minskade  avgifter  i föreningsdriven  simskola

2019.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 92

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-16

KFN  201  9/013.020

Sjukfrånvarostatistik  per  oktober  månad  2019

Redogörelse

Förvaltningschef  informerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  kultur-

och  fritidsförvaltningens  sjukfrånvarostatistik  per  oktober  månad

2019.

Antal  sjukdagar  per  snittanställd  per  rullande  12 månader  fortsätter  att

sjunka  och  har  sitt  lägsta  antal  för  det  senaste  året, och  antal  sjukdagar

per  månad  och  snittanställd  ligger  på  0,59  dagar.

Sjukfrånvaron  i procent  är även  den  lägsta  siffran  under  det  senaste

året  på 3,57%  per  rullande  12 månader.

antal  sjukskrivna  med  59 dagar  eller  mer  har  även  de sjunkit  markant

och  ligger  nu  under  kommunens  genomsnitt.

Även  fösknärvaron  har  ökat.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 93

Övriga  ärenden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  det  är någon

ledamot  som  har  något  övrigt  ärende  de vill  aktualisera  på dagens

möte.

Ordföranden  informerar  om  upphandling  avseende  kulturfordon  har

dragits  tillbaka  då det  i den  första  upphandlingen  var  ett krav  om  att

den  skulle  gå på  biogas  och  på gnind  av detta  fick  kornmunen  in  bara

en ansökan,  så där  ändrades  kravet  i upphandlingen  till  att avse

miljödiesel  som  drivmedel.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.
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