
 

 

 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kallelse / Underrättelse 
Sida 

1(3) 

Utskicksdatum 

2020-11-30 

 

  

 

Kultur- och fritidsnämnden kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. 

Tid  Måndag den 7 december 2020 kl. 13:00 
Plats Digitalt möte via Teams 
 

Ledamöter 
Lavinia Strömberg (S), Ordförande 
Jan Stemberger (C), 1:e vice ordförande 
Helén Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Mats Martinsson (S) 
Annette Lindström (-) 
Merlin Kobak (M) 
Erik Olofsson (S) 
Monica Pihl (C) 
Annica Svensson (AA) 

Ersättare 
Stig Jacobsson (L) 
Kerstin Svensson (AA) 
Oskar Andersson (SD) 
Jessica Johansson (KD) 
Jennie Nilsson (S) 
Emelie Berg (V) 
Roland Magnil (S) 
Ann-Charlotte Filipsson (C) 
Annie Petersson (C) 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-150 00 så att 
ersättare kan kallas i ditt ställe.  

 



 

Datum 

2020-11-30 

 Sida 

2(3) 

 

 

Förteckning över Kultur- och fritidsnämndens ärenden den 7 december 2020 
kl. 13:00 

 

1. 1
. 

Närvaro 
Dnr 1251  

 

2. 1
. 

Val av justerare 
Dnr 1252  

 

3. 1
. 

Fastställande av dagordning 
Dnr 1253  

 

4. 1
. 

Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande 
Dnr 2020-00005 000 

 

5. 1
. 

Information från kultur- och fritidsnämndens förvaltningschef 
Dnr 2020-00006 000 

 

6. 1
. 

Revidering av investeringsplan 2020 avseende Kulturskolan 
Dnr 2020-00086 040 

 

7. 1
. 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per oktober månad 2020 
Dnr 2020-00007 020 

 

8. 1
. 

Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2020 för kultur- och fritidsnämnden 
Dnr 2020-00008 042 

 

9. 1
. 

Återrapportering av internkontrollplan för år 2020 
Dnr 2020-00072 042 

 

10. 1
. 

Beslut om internkontrollplan för år 2021 
Dnr 2020-00073  

 

11. 1
. 

Svar på granskning av intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden 
Dnr 2020-00080 000 

 

12. 1
. 

Beslut om attestförteckning 
Dnr 2020-00095 040 

 

13. 1
. 

Redovisning av kommunala bidrag till studieförbunden 2020 
Dnr 2020-00092 800 

 



 

Datum 

2020-11-30 

 Sida 

3(3) 

 

 

Förteckning över Kultur- och fritidsnämndens ärenden den 7 december 2020 
kl. 13:00 

 

14. 1
. 

Beslut om föreningsbidrag till kulturföreningar 2021 
Dnr 2020-00091 800 

 

15. 1
. 

Information om pristagare och stipendiater för år 2020 
Dnr 2020-00097 867 

 

16. 1
. 

Beslut om föreningsbidrag till föreningar 2021 
Dnr 2020-00087 800 

 

17. 1
. 

Beslut om investeringsbidrag för föreningar 2021 
Dnr 2020-00094 800 

 

18. 1
. 

Revidering av riktlinjer för föreningsstöd 
Dnr 2020-00093 800 

 

19. 1
. 

Information om bowlinghallens verksamhet 
Dnr 2020-00067 000 

 

20. 1
. 

Revidering av delegationsordning 
Dnr 2020-00090 002 

 

21. 1
. 

Beslut om informationshanteringsplan 
Dnr 2020-00085 000 

 

22. 1
. 

Beslut om digitaliseringsplan 
Dnr 2020-00089 000 

 

23. 1
. 

Redovisning av fattade delegationsbeslut  
Dnr 2020-00009 002 

 

24. 1
. 

Övriga ärenden 
Dnr 2020-00027 000 

 

 
Lavinia Strömberg 
ordförande 

Therese Löfqvist 
nämndsekreterare 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 69 Dnr 2020-00086 040 

 

Revidering av investeringsplan 2020 avseende Kulturskolan 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att förändra investeringsplan 2020 för Kulturskolan. 

Sammanfattning 

Under våren 2020 har en lokalöversyn pågått i Alvesta Kommun. Där har 
Kulturskolans nuvarande lokaler varit några av de som föreslagits erbjudas till annan 
verksamhet och därmed har Kulturskolan föreslagits flyttas till andra lokaler i 
Alvesta. Lokalöversynen är ännu inte avslutad. Planerade investeringar på 
Kulturskolan var att ljudanpassa ensemblerummet samt att bygga in en av 
entrédörrarna för att öka säkerhet kvällstid. För att bidra till god hushållning med 
kommunens medel bör Kulturskolan inte investera verksamhetsnära utrustning i 
lokaler som Kulturskolan kan komma att lämna.  

På grund av att lokalöversynen dragit ut på tiden och därmed hindrat Kulturskolans 
verksamhet att fullfölja sina planerade investeringar i lokalerna önskar 
verksamheten istället använda 200 000 kronor av avsatta 350 000 kronor till att 
främst rusta upp elevinstrumenten för fiol som är eftersatta under lång tid, 
uppdatera digitala program avsett för ljud- och notredigering samt mikrofoner 
avsedda för digitala verktyg. Detta är alla kostnader för inventarier som kan tas med 
vid eventuell flytt av verksamheten och som bidrar till ökad kvalitet för 
Kulturskolans elever. 

Beslutet skickas till 

Chef för Alvesta Unga 

Revisionen 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Förvaltning Kultur och Fritidsförvaltningen 
Avdelning Ung i Alvesta 
Kristina Eriksson 
Titel Chef för Ung i Alvesta 
Telefon 
E-post 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-01 
Referens 

Diarienummer 

 

 

 

 
  

«Ärendemening» 

Beslut om att förändra Investeringsplan 2020 Kulturskolan 

Förslag till beslut 
 

Kultur och Fritidsförvaltningen föreslår Kultur och Fritidsnämnden att förändra 
Investeringsplan 2020 Kulturskolan 

 

Sammanfattning 

Under våren 2020 har en lokalöversyn pågått i Alvesta Kommun. Där har 
Kulturskolans nuvarande lokaler varit några av de som föreslagits erbjudas till annan 
verksamhet och därmed har Kulturskolan föreslagits flyttas till andra lokaler i 
Alvesta. Lokalöversynen är ännu inte avslutad. Planerade investeringar på 
Kulturskolan var att ljudanpassa ensemblerummet samt att bygga in en av 
entrédörrarna för att öka säkerhet kvällstid. För att bidra till god hushållning med 
kommunens medel bör Kulturskolan inte investera verksamhetsnära utrustning i 
lokaler som Kulturskolan kan komma att lämna.  
 
På grund av att lokalöversynen dragit ut på tiden och därmed hindrat Kulturskolans 
verksamhet att fullfölja sina planerade investeringar i lokalerna önskar 
verksamheten istället använda 200´ av avsatta 350´ till att främst rusta upp 
elevinstrumenten för fiol som är eftersatta under lång tid, uppdatera digitala 
program avsett för ljud- och notredigering samt mikrofoner avsedda för digitala 
verktyg. Detta är alla kostnader för inventarier som kan tas med vid eventuell flytt 
av verksamheten och som bidrar till ökad kvalitet för Kulturskolans elever. 
 
 

Louise Nygren 
Förvaltningschef Kultur och 
fritidsförvaltningen 

Kristina Eriksson 
Chef för Ung i Alvesta 

Beslutet skickas till 
 
Louise Nygren  



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-27 
Referens 

KFN 2020-00007 020  

 

 

 

 
  

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen 
per oktober månad 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden besluta att godkänna redovisningen av kultur- och 
fritidsförvaltningens sjukfrånvarostatistik per oktober månad 2020.   

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 
gånger per år. 

Per oktober månad 2020 ser vi en ökning av sjukfrånvaron för kultur- och 
fritidsnämnden. Sedan mars månad har det stigit från 3,95 % till 6,94 %.  
sjukfrånvaron i % månad för månad visar på en dramatisk ökning under perioden 
februari till april månad där den nästan fördubblades i jämförelse med januari 
månad och nästan tredubblades i jämförelse med december månad. Den har precis 
som i hela kommunen sjunkit från april månad och fram till och med juli månad 
med närmare hälften i jämförelse med toppen i februari och mars månad. Under 
hösten har sjukfrånvaron stigit igen, och i oktober var sjukfrånvaron i % månad för 
månad 6,89%. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar har legat på samma nivå 
under större delen av året 2020. 

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har under hösten ökat upp till mellan 13-14 medarbetare.    

 

Bilagor 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per oktober månad 2020, 2020-
11-26  

 
 

Louise Nygren 
förvaltningschef 

Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

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

KFF 12,24 11,6 10,66 11,28 13,11 14,85 15,99 17,94 20,3 22,18 23,39 24,45

A. Kommun 22,85 23,15 23,2 23,38 24,38 25,78 26,6 26,9 26,69 26,6 26,74 26,49
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

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

KFF 0,56 1,23 1,58 2,53 2,7 2,58 2,28 2,42 2,4 2,33 2,28 1,77

A. Kommun 2,01 2 2,07 2,2 3,19 3,25 2,64 1,94 1,29 1,6 2,15 2
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

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

KFF 3,27 3,16 3,05 3,45 3,95 4,48 4,84 5,41 5,79 6,17 6,56 6,94

A. kommun 6,33 6,39 6,4 6,41 6,72 7,14 7,36 7,49 7,53 7,54 7,66 7,63
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

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

KFF 2,3 3,68 5,33 9,51 9,49 9,46 7,89 8,24 4,66 6,28 8,75 6,89

A. Kommun 6,95 6,36 7,17 7,88 11,44 12,03 8,84 6,34 4,02 5,4 8,2 7,14
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

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

KFF 50,34 40,32 49,94 52,09 45,07 43,94 43,05 44,37 47,48 49,7 50,4 51,21

A. kommun 64,97 64,76 65,15 65,34 62,68 59,25 57,68 56,39 55,4 53,77 51,63 50,19
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

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

KFF 7 7 8 7 8 10 9 11 11 13 14 13
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Frisknärvaro rullande 12 månader

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

Förvaltning

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

KFF 40,35 36,21 43,55 40,98 33,33 31,67 32,79 28,33 27,87 28,57 29,85 29,85

A. Kommun 31,93 31,47 32,16 31,82 29,08 27,15 26,75 25,82 25,72 26,08 23,67 23,34
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Dnr 2020-00008 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per oktober månad 2020 för kultur- 
och fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober månad 2020 
för kultur-och fritidsförvaltningen. 

Sammanfattning 

Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 6:e arbetsdagen 
efterföljande månad. 

För månadsrapporten 20201031 redovisar kultur-och fritidsförvaltningen en positiv 
budgetavvikelse 2,2 miljoner kronor mellan budget och utfall. Främsta orsaken 
beror på den väntade ramjusteringen 1,711 miljoner kronor som skett mellan 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa medel är riktade 
mot fritidsledare i samverkan mellan skola och fritidsgård. Avvikelse beror 
dessutom på minskade övriga kostnader med anledning av omstrukturering i 
verksamheterna samt minskade öppettider orsakade av Covid-19.  Utifrån nämnda 
anledningar visar därför prognosen för helårsutfallet en positiv budgetavvikelse 0,7 
miljoner kronor. 

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport för oktober månad 2020 för kultur- och fritidsnämnden, 
2020-11-15    

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Revisionen 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Frida Stigsson 
Ekonom 
46766975757 
frida.stigsson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-05 
Referens 

KFN 2020-00008 042  

 

 

 

 
  

Ekonomisk månadsrapport per 20201031 för kultur-och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
månadsrapporten per 20201031 för kultur-och fritidsförvaltningen.  

Sammanfattning 

Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 6:e arbetsdagen 
efterföljande månad. 

För månadsrapporten 20201031 redovisar kultur-och fritidsförvaltningen en positiv 
budgetavvikelse 2,2 miljoner kronor mellan budget och utfall. Främsta orsaken 
beror på den väntade ramjusteringen 1,711 miljoner kronor som skett mellan 
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa medel är riktade 
mot fritidsledare i samverkan mellan skola och fritidsgård. Avvikelse beror 
dessutom på minskade övriga kostnader med anledning av omstrukturering i 
verksamheterna samt minskade öppettider orsakade av Covid-19.  Utifrån nämnda 
anledningar visar därför prognosen för helårsutfallet en positiv budgetavvikelse 0,7 
miljoner kronor. 

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport 201031 KFN daterad   

Louise Nygren 
Förvaltningschef kultur och fritid 

Frida Stigsson 
Ekonom 

 

Beslutet skickas till 

Frida Stigsson  

Dannijel Nygren Abrezol 

 



Alvesta
kommun

Kultur-  och  fritidsförvaltningen Månadsrapport  2020

Ekonomisk  månadsrapport  per  2020-10-30

Kultur-  och  fritidsnämnden

Tabell  1.  Driftredovisning

ntäkter

Personalkostnader

Övriga  kostnader

-7,6 -1,626

28,9 0,6

32,5 1,7

" (+) innebär  överskott,  (-) innebär  underskott  av utfall jämfört  med budget

Tabell  2. Driftredovisning  perverksamhet
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I  Kommentar  till  utfall  och  prognos

I jämförelse  med budget  och utfall  för  perioden  januari  till oktober  2020  redovisar  kultur-  och

fritidsnämnden  en positiv  budgetawikelse  som uppgårtill  2,2 miljoner  kronor.  Likaså vid jämförelse

mellan  nuvarande  och föregående  prognos  är ökningen  1,3  miljoner  kronor.  Detta  beror  till  största  del

på beslutade  ramjustering  om 1,711  miljoner  kronor  från  utbildningsförvaltningen  som har  tilldelats

kultur-och  fritidsförvaItningen.  Dessa medel  är riktade  till skolfritidsledare  och samverkan  mellan  skola

och fritidsgård.  Personal  har  redan  övergått  till Ung i Alvesta.  Prognosen  av helårsutfallet  2020  visar  en

positiv  budgetawikelse  på 0,7 miljoner  kronor.

Tidigare  har  verksamheterna  inte  kunnat  se den totala  effekten  av utbredning  som Covid-19

påverkade  sommaren  2020.  I nuläget  ser  verksamheterna  att  det  de övriga  kostnaderna  påverkats

starkt av de stängning/  omstrukturering  av verksamheter  på grund  av Covid-19.  Detta  prognoseras

bidrar  till en större  kostnadsminskning  O,9 miljoner  kronor  inom  kultur  och fritid  jämfört  med tidigare

prognostiserat  utfall.

Datum

6?OjQC'- i/-OG



1.1  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  intäkter

De redovisade  intäkterna  för  perioden  januari  till oktober  2020  har en negativ  budgetawikelse  på 0,2

miljoner  kronor.  Det låga intäktsbortfallet  beror  på bidrag  av riktade  pengar  från  Kulturrådet  för

ökning  av bland  annat  kulturskola,  stärkta  bibliotek  och mer-öppet  O,6 miljoner  kronor.

Intäktsbortfallet  beräknas  ändå vara större  på grund  av avbokningar  hos föreningari  och med  Covid-

19,  samt  beslutad  minskning  av öppettider  på bowlingscenter.  Även  en snöfattigvinter  genererar  det

mindre  intäkter  till Hanaslöv.  Dock  räddas  Hanslövs  resultat  av intäkter  form  av Downhill  samt

försäljning  av en pistmaskin  O,8 miljoner  kronor.  Även intäktsminskningen  beror  på en svag uthyrning

av Kulturkällan och inställda evenemang O,8 miljoner kronor. Intäktsbortfall  på fritidsanlä@gningar  och

kulturevenemang  är högst  sannolikt  med anledning  av Covid-19.  Utfallet  per  oktober  2020  genererar

därmed  en negativ  intäkts  trend  på 1,6  miljoner  kronor  för  prognosen  för  helårsutfallet  2020.

1.2  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  personalkostnader

De redovisade  personalkostnaderna  för  perioden  januari  till oktober  2020  har en positiv

budgetawikelse  på 0,4 miJoner kronor. Överskottet  beror till största delen på årsbudgeterad
verksamhetsutvecklare  samt  samordnare  på kultur  men som började  i april  samt  maj 2020.  Prognosen

för helårsutfallet  2020 av personalkostnader  är positiv med O,6 miJoner kronor på grund av nämnda
anledningar.

1.3  Kommentar  till  utfall  och  prognos  gällande  övriga  kostnader

De redovisade  övriga  kostnader  för  perioden  januari  till oktober  2020  har  en positiv  budgetawikelse

på 2,1 miJoner kronor. Med anledning av minskade intäkter  till Hanaslöv har även kostnaderna
minskat  med anledning  av att  anläggningen  ej har haft  behov  att  vara igång.  AII utbetalning  av

investeringsbidrag och ledarskapsutbildningar  har ännu  ej skett. Detta förväntas ske nu november/
december  samt  utbetalningar  av stipendier  och priser  ska ske efter  beslut  i kultur-  och fritidsnämnd  i

december.

Ung i Alvesta  har  tilldelats  budgetmedel  om O,5 miljoner  kronor  efter  mål i kommunfullrnäktiges

budget,  verksamheten  förväntas  fortsätta  projektet  i större  omfattning  under  hösten.  Under

sommaren 2020 genomfördes ej några planerade resor O,2 miJoner kronor i demokratiprojektet  på

grund  av Covid-  19.  Prognosen  för  helårsutfallet  2020  av övriga  kostnader  prognostiseras  bli en positiv

budgetawikelse  med 1,7  miljoner  kronor.  Överskottet  beror  på minskade  kostnader  för  inställda

evenemang,  verksamheter,  annonseringar  och dylikt  med anledning  av Covid-19.
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Återrapportering av internkontrollplan för år 2020 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att godkänna rapporten om återrapportering av intern kontroll 2020 för 
kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 

Varje år ska nämnd/styrelse 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, samt en nämndspecifik kontrollplan gällande kommunstyrelsen 
som återrapporteras i denna rapport. Utifrån rekommendationer ur rapporten 
”Granskning av intern kontroll Alvesta kommun” upprättad av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB (PWC) daterad 20200918, har årets interna kontroll 
involverat nämnden för kultur-och fritid tydligare i arbetet samt har 
kontrollmoment från ett adekvat samt risk -och konsekvensanalysperspektiv 
granskats. 

Resultatet av kontrollerna bedöms i helhet som god.  

Bilagor 

Återrapportering intern kontroll 2020 kultur- och fritidsnämnden senast justering 
2020-11-11. 

IK-plan 2020 KFN 2020-11-12 

IK-plan 2020 kommunövergripande 2020-11-12 

Beslutet skickas till 

ekonomichef 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 
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Återrapportering av internkontrollplan för år 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslutar att godkänna rapporten om återrapportering 
av intern kontroll 2020 för kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 

Varje år ska nämnd/styrelse 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, samt en nämndspecifik kontrollplan gällande kommunstyrelsen 
som återrapporteras i denna rapport. Utifrån rekommendationer ur rapporten 
”Granskning av intern kontroll Alvesta kommun” upprättad av Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB (PWC) daterad 20200918, har årets interna kontroll 
involverat nämnden för kultur-och fritid tydligare i arbetet samt har 
kontrollmoment från ett adekvat samt risk -och konsekvensanalysperspektiv 
granskats. 

Resultatet av kontrollerna bedöms i helhet som god.  

Bilagor 

Återrapportering intern kontroll 2020 kultur- och fritidsnämnden senast justering 
20201111. 

IK-plan 2020 KFN 20201112 

IK-plan 2020 kommunövergripande 20201112 
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1. Sammanfattning 
 

Denna rapport avser kultur- och fritidsnämndens uppföljning av intern kontrollplan 2020 som ansvarig 
nämnd för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet. I enlighet med reglementet för intern kontroll 
ska två planer följas upp, en kommunövergripande intern kontrollplan samt en nämndspecifik intern 
kontrollplan.  
 

1a) Uppföljning av kommunövergripande intern kontrollplan för år 2020 
 

Den kommunövergripande interna kontrollplanen för år 2020 innehåller nedan kontrollområde och 
resultatet i respektive kontrollområde bedöms enligt 1) God 2) Tillräcklig 3) Bristfällig 
 

 Kommunövergripande plan 2020 Bedömt resultat 

1.  att attestförteckning och systembehörighet är korrekta God 

2.  att rutin för representation efterlevs Tillräcklig 

3. att direktupphandlingar genomförs enligt delegation Tillräcklig 

4. att rutin gällande analyslista löner finns och följs God  

5. att KF beslut verkställs God 

6. att tillgängligheten via telefon är god.  Tillräcklig 

  

 

 Eventuell restpost från Kommunövergripande plan 2019 Bedömt resultat 

8. Restpost från 2019 kring direktupphandling över 100 tkr. God 

 
 

 
1b) Uppföljning av nämndspecifik intern kontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden år 2020 
 

 

Den nämndspecifika interna kontrollplanen för kultur- och fritidsförvaltningen (kultur- och 
fritidsnämnden) innehåller följande kontrollområden år 2020, och bedömt resultat. 

 

Kultur- och fritidsnämndens egna plan   Bedömt resultat 

1. att fakturor betalas i tid-  Tillräcklig 

2. att gällande inköpsrutiner följs Tillräcklig 

3. att rutin gällande analyslista följs God 
 

 

 
 
 
  



1c) Uppföljning av intern kontrollprocessen  
 
 

     

 

     

          

          

    

 

     

          

       

 

  
 

           

          
 

           

          
 

 
1d) Sammanfattande bedömning av förvaltningens resultat   

Inför intern kontroll 2020 utökade kultur-och fritidsförvaltningen sina kontrollmoment samt blev 
nämnden tydligare involverade i arbetet.  
Beträffande de fyra olika delarna i processen finns det likt föregående år en utvecklingspotential i 
den första delprocessen – riskanalysen angående dokumentation. Inför årets arbete lämnade 
enheterna sina synpunkter på vilka moment som de ansåg vara kritiska i verksamheten. Dessa 
moment betraktades tillsammans med personer från nämnd utifrån ett adekvat perspektiv till risk -
och konsekvensanalys dels syfte med kontrollen. I de övriga delarna har tidsplanen samt 
dokumentationen processats väl.   
 
 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 

dokumentation                                                 dokumentation                                                dokumentation                                            

     Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                                 Följer tidplan                                            

    dokumentation                                            

Det sammanfattade resultatet för intern kontroll 2020 visar att hälften av alla kontrollmoment 
(5/10) utgör bedömningar antingen ”tillräcklig” eller ”god”. 
 
Med hänsyn till bedömningen av restposten som härrör internkontrollen 2019. Bedöms det 
sammantagna resultatet av intern kontrollen 2020 för kultur- och fritidsnämnden vara ”god” 
(begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 



2a) Genomförda kontroller enligt kommunövergripande 
intern kontrollplan  

 
 2.1 Attestförteckning/systembehörighet 

 

Kontrollmoment Kontroll av att 
(a) uppdaterad och beslutad attestförteckning inkl. beloppsgränser finns 
(b) behörigheter överensstämmer (navigatorn vs attestförteckning) 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

 

(a) Attestförteckning  

Avgränsningar/urval Kultur- och fritidsförvaltningens attestförteckning  

Kommentar och slutsats Beslut av attestförteckning 2020 är tagen i nämnd den 4 november 2019 
med reglemente om att justeringar i attestförteckning sker löpande 
under året och beslutas av förvaltningschef.  

Förslag till åtgärd Inga åtgärder krävs 

(b) Systembehörigheter 

Avgränsningar/urval Anställda inom kultur – och fritidsförvaltningen som är aktiva i 
navigatorn och som har behörighet att beslutattestera 
leverantörsfakturor.  

Kommentar och slutsats Beslutad attestlista överensstämde delvis inte med navigatorn och 
justeringar har därför gjorts och genomförts av systembehörig för 
Navigator.   

Förslag till åtgärd Inga åtgärder krävs 

 

 2.2 Representation 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin och regelverk avseende representation efterlevs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval Samtliga verifikationer i IoF inom Kultur-och fritidsförvaltningen som är 
konterade på kontogrupp 71. 

Kommentar och slutsats Rätt kontering har använts. Vid samtliga tillfällen finns det chefer som 
har beslut attesterat fakturor som själva deltagit i representationen.  
Förekommer även i vissa fall brister kring dokumentation om deltagare 
samt syfte. 

Förslag till åtgärd Allmän information kring representation av ekonom till respektive chef. 
Samt uppdatering av representations dokument på intranätet. Även 
information till respektive förvaltning om vilka regler och policy som 
gäller för Alvesta Kommun. 

 

  
 
 
 
 



 

 2.3 Direktupphandlingar 
 

Kontrollmoment Kontroll av att 
(a) Inga enskilda direktupphandlingar genomförs vars totala 
inköpssumma överstiger 100 tkr per förvaltning 
(b) Kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per 
leverantör över en rullande fyraårsperiod 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Upphandlingschef 

(a) Direktupphandlingar överstigande 100 tkr 
 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2019-08-01 till 2020-07-30 

Kommentar och slutsats Inga inköp har identifierats. 

Förslag till åtgärd Inga åtgärder i ärendet behövs 

(b) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2016–2019 

Kommentar och slutsats En förvaltningsspecifik leverantör har identifierats. Leverantören är 
Inblue. Inköpssumman hos leverantören är 1 021 942 kronor och avser 
kemikalier till vattenrening. Inköpskostnaden hos Inblue är kopplade till 
garantin för simhallen med anledning det är de som byggt 
vattenreningen.  
Här ligger både kostnader för varor och tjänster. Ca 50.000 kronor är 
inköp av kemikalier.  

Förslag till åtgärd Osäkerhet finns om andra leverantörer kan leverera delar och service till 
installerat vattenreningssystem. Detta bör utredas.  
Kemikalier kan upphandlas. Inköp av olika kemiska produkter uppgår till 
ca 75.000 kronor/år 
I nuläget köper man även från Brenntag.  
 

 

 

 2.4 Löner, analyslista 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista finns och följs. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Personalchef 

Avgränsningar/urval Ett slumpmässigt urval av ett antal chefer vid varje förvaltning har 
genomförts genom lottning. 
HR-chefen har varit i kontakt med samtliga 17 chefer genom personligt 
besök eller via telefon. 

Kommentar och slutsats En uppdaterad version av gällande anvisning för intern kontroll av löner 
skickades till förvaltningscheferna i augusti 2020. Varje ansvarig chef ska 
månatligen kontrollera så att rätt lön går ut till endast dennes 
medarbetare och att beloppen är rimliga. En blankett skrivs ut där 
chefen signerar att lönen är kontrollerad. Respektive förvaltningschef 
ansvarar för att rutiner finns så att anvisningarna efterföljs. 
Efter årets kontroller och samtal med de chefer som valts ut 
slumpmässigt framgår att anvisningar och rutiner efterföljs och är kända 
av cheferna vid KFF, FAL och KLF. Vid UF och OF fanns någon enstaka 
chef som lät en administratör sköta kontrollen av lönerna. Vid SBF var 



anvisningen okänd hos en chef. Generellt har Alvesta kommun väldig få 
uppkomna löneskulder p g a felaktigt utbetalda lön vilket tyder på att det 
finn en god kontroll hos våra chefer. 

Förslag till åtgärd Det framgick från flera chefer att det kunde vara svårt att komma ihåg 
att skriva ut och signera en pappersrapport varje månad enligt nu 
gällande anvisning. 
Från 2021 planerar HR-avdelningen att införa en digital kostnadskontroll 
som gör rutinen smidig och det datum då chefen kontrollerat lönen 
dokumenteras och sparas enkelt i systemet. 

 

 
 2.5 Verkställighet av KF-beslut 

 

Kontrollmoment Kontroll att KF beslut verkställs av nämnder/ styrelser 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Kommunsekreterare 

Avgränsningar/urval Utdrag från Kommunfullmäktiges beslut 2016-2020 

Kommentar och slutsats Totalt har 4 beslut av Kommunfullmäktige identifierats varav 2 har 
övergått för verkställighet till Utvecklingsbolaget. KFF har beslutat att 
verkställa KF- beslut om meröppna bibliotek. Motionen att involvera 
frivilligorganisationerna i integrationsarbetet med nyanlända är också 
det verkställt.   

Förslag till åtgärd Inga åtgärder krävs. 

 
 

 
 

 2.6 Tillgänglighet via telefon 
 

Kontrollmoment Tillgänglighet via telefon 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av IT-chef 

Avgränsningar/urval Samtliga anknytningar i kommunkoncernen under perioden 20200101-
20201031 

Kommentar och slutsats 60% besvarade samtal (814 000st), 25% Hänvisade (184 000st), 
Obesvarade samtal 15% (122 000st) 

Förslag till åtgärd Analysera orsakerna till den låga svarsfrekvensen samt vidtaga olika 
åtgärder för att öka upp svarsfrekvensen till en rimlig nivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2b) Eventuell restpost från Kommunövergripande plan 
2019 

 

 2.7 Rubrik 
 

Kontrollmoment Kontroll så att inga direktupphandlingar genomförts under kalenderåret 
som avser liknande varor, tjänster och entreprenader vars totala 
inköpssumma överstiger 100 tkr. 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Upphandlingschef 

Avgränsningar/urval Kontrollperiod har avgränsats till 2019-08-01 till 2020-07-30 

Kommentar och slutsats Inga inköp har identifierats under perioden. 

Förslag till åtgärd Inga åtgärder krävs. 
  



3) Genomförda kontroller enligt nämndens plan för intern 
kontroll 
 

 3.1 Förseningsavgifter 
 

Kontrollmoment Kontroll av att fakturor betalas i tid 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom 

Avgränsningar/urval Utdrag från ekonomisystemet på utförda transaktioner period 201901–
202912 samt 202001–202008 konto 76160 ”påminnelse och kravavgift”   

Kommentar och slutsats Efter genomförd kontroll är slutsatsen att det inte finns några bokförda 
förseningsavgifter 2020 inom kultur-och fritidsnämnden.  

Förslag till åtgärd Förmedla informationen till administratörer på verksamheterna i kultur-
och fritidsnämnden om att särskilja kostnader och påminnelseavgifter på 
inkommande fakturor. I övrigt krävs inga åtgärder. 

 

 

 3.2 Inköpsrutiner 
 

Kontrollmoment Kontroll av att gällande inköpsrutiner följs 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Ekonom mha upphandlingsavdelning 

Avgränsningar/urval Utdrag från upphandlingssystem Bubo bubo inköp 2019 från avtalade 
leverantörer 

Kommentar och slutsats Kultur-och fritidsnämnden handlade för totalt 6 mkr 2019 men som 
avsåg en avtalstrohet på drygt 76%.  
Stickprov har tagits på de 10 största samt 4 mindre inköpssummorna på 
listade leverantörer. Till störst del görs inköp utöver avtal på grund av 
riktade inköp mot verksamheterna där övriga leverantörer ej kan 
tillmötesgå efterfrågad produkt eller service.      

Förslag till åtgärd Inga åtgärder är aktuella i nuläget. Dock återkommande information till 
verksamheterna om alternativa leverantörer där små inköps görs.   

 

 

 3.3 Sjukfrånvaro/ frånvarotillfällen 
 

Kontrollmoment Kontroll av att rutin gällande analyslista följs 

Kontrollansvar Förvaltningschef 

Granskning utförs av Förvaltningschef 

Avgränsningar/urval Kultur- och fritidsförvaltningens dokumentation 

Kommentar och slutsats Genom verktyget Adato följs upprepad korttidsfrånvaro upp. Här samlas 
även enheternas rehabplaner för långtidssjukskrivna. En god och samlad 
bild finns på förvaltningen kring sjuktal och åtgärdsprogram. 

Förslag till åtgärd Inga åtgärder aktuella i nuläget. 
 
 

 



 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 
 

 

 

 

INTERNKONTROLLPLAN 2020 
 

VERKSAMHET: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
 

System/rutin 

 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 

2) 
Granskning 

utförs av 3) 
Granskning 

utförs 4) 
Kontrollmetod 

1) 
Kommentar Rapport 

till 5) 
Sannolikhet/ 

Konsekvens 6) 

Försenings-

avgifter 

Kontroll av att fakturor 

betalas i tid 

Förvaltningschef 

 

Ekonom 

 

Två gånger 

per år 

Via kontot avsett 

för försenings-

avgifter 

Uppföljning kan ges 

inför varje nämnd 

Kultur- och 

fritidsnämnd 

Sannolik/Lindrig 

4*2=8 

 

Inköpsrutiner Kontroll av att gällande 

inköpsrutiner följs 

Förvaltningschef 

 

Ekonom mha 

upphandlingsavd 

Två gånger 

per år 

Stickprov av icke 

avtalade 

leverantörer via 

inköpsanalys-

system 

Uppföljning kan ges 

inför nämnd en gång 

per termin 

Kultur- och 

fritidsnämnd 

Sannolik/Kännbar 

4*3=12 

Sjukfrånvaro/ 

frånvarotillfällen 

Kontroll av att rutin  

gällande analyslista följs 

Förvaltningschef 

 

Förvaltningschef 

 

En gång per år Urval av utfall i 

Adato 

Resultatet av 

genomförd kontroll 

ska dokumenteras 

och arkiveras. 

Uppföljning kan ges 

inför varje nämnd 

Kultur- och 

fritidsnämnd 

Mindre 

sannolik/Allvarlig 

2*4=8 

 

 

 
1 Beskriv kontrollmomentet och kontrollmetod i detalj så att feltolkningar undviks 
2 Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 
3 Den som utför kontrollmomentet 
4 Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
5 Den instans som ska godkänna uppföljningen 
6 S*K dvs Sannolikhetstalet gånger Konsekvenstalet = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur bedömningen gjordes. 
 
 
 

 

 



 
Kommunledningsförvaltningen 

2019-08-22 

 

 

Förslag på Kommunövergripande intern kontrollplan 2020 
 

 
 

 

 

 

KOMMUNÖVERGRIPANDE INTERN KONTROLLPLAN 2020               

A

v

d 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment 1a) 

 

Kontrollmetod 1b) Kontrollansvar 

2) 
Granskning 

utförs av 3) 
Granskning 

frekvens 4) 

Rapport till 5) Sannolikhet/ 

Konsekvens 6) 

E

K 

1 Attester 

 

Kontroll av att 

aktuella behörigheter enligt 

systemet (navigator) 

överensstämmer med beslutad 

attestförteckning inklusive 

beloppsgränser. 

Kontrollen 

genomförs genom att 

granska 

förvaltningens 

beslutade 

attestförteckning 

2020. Som dels stäms 

av mot behörighet i 

navigatorn. 

Förvaltningschef 

 

 

Ekonom En gång per år  Respektive nämnd  Möjlig/Allvarlig 

Värde 12 (3*4) 

E

K 

2 Representation 

 

Kontroll av att rutin och 

regelverk avseende 

representation efterlevs. 

Kontrollen 

genomförs genom att 
granska samtliga 

verifikationer i IoF 

inom förvaltningen 

som är konterade på 

kontogrupp 71. 

Förvaltningschef Ekonom En gång per år. Respektive nämnd Möjlig/Allvarlig 

Värde 12 (3*4) 

U

P

P

H 

3 Direktupp-

handlingar 

Kontroll att inga 

direktupphandlingar 

genomförts under kalenderåret 

som avser liknande varor, 

tjänster och entreprenader vars 

totala inköpssumma överstiger 

100 tkr per förvaltning 

 

Kontrollen 

genomförs genom att 

följa enskilda 

leverantörers inköp 

under året - per 

förvaltning. Detta 

stäms sedan av mot 

avtalsdatabasen. 

Förvaltningschef Upphandlings-

chef 

En gång per år. Respektive nämnd Sannolik/Kännbar 

Värde 12 (4*3) 

P 

E

R

S 

 

4 Löner, analyslista 

 

Finns, och följs rutin för att 

säkra rätt utbetalning av lön 

Kontrollen 

genomförs genom att 

granska lönerutinen 

av månatlig kontroll 

hos respektive 

förvaltningschef.   

Förvaltningschef Personalchef En gång per år. Respektive nämnd Sannolik/kännbar 

Värde 12 (4*3) 



 
Kommunledningsförvaltningen 

 

 
 
 

  
  
  

2 

 

A

v

d 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment 1a) 

 

Kontrollmetod 1b) Kontrollansvar 

2) 
Granskning 

utförs av 3) 
Granskning 

frekvens 4) 

Rapport till 5) Sannolikhet/ 

Konsekvens 6) 

K

A

N

S

L

I 

5 Verkställighet av 

KF-beslut  

Kontroll att KF beslut 

verkställs av nämnder/ 

styrelser 

Kontrollen 

genomförs i samband 

med årlig 

uppföljningen (KF 

arbetsordning § 26) 

som genomförs av 

kommunlednings-

staben 

Förvaltningschef Kommun-

sekreterare 

En gång per år Respektive nämnd Sannolik/Kännbar 

4*3=12 

I

T 

6 Tillgänglighet via 

telefon 

Kontroll med hjälp av statistik 

som fångas via växeln 

Kontrollen 

genomförs genom 

samtliga 

anknytningar i 

kommunkoncernen 

under en period. 

Förvaltningschef IT-avdelning En gång per år Respektive nämnd Sannolik/Kännbar 

Värde 12 (4*3) 

 
 
1a Beskriv kontrollmomentet  

1b Möjlighet att precisera kontrollmomentet mer i detalj - kontrollmetod 

2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 

3   Den som utför kontrollmomentet 

4   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 

5   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 

6   S*K dvs Sannolikhetstalet (högst värde 4) gånger Konsekvenstalet (högst värde 4) = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur   bedömningen gjordes. 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Dnr 2020-00073  

 

Beslut om internkontrollplan för år 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2021. 

Sammanfattning 

Enligt reglementet för intern kontroll ska en kommunövergripande 
internkontrollplan upprättas för att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Utöver den kommunövergripande 
internkontrollplanen föreslås att kultur- och fritidsnämnden lägger till nedan 
kontrollmoment som nämndspecifik internkontroll.  

Rutin för belastningsregister - kontroll av utdrag från Polisens belastningsregister 
för förening som söker aktivitetsbidrag och eller främjandebidrag.  

Inköpsrutiner – att gällande inköpsrutiner följs. 

Sjukfrånvaro, frånvarotillfälle- kontroll att rutin för gällande upprepad 
korttidsfrånvaro finns och följs 

Går igenom risk- och konsekvensanalys för internkontrollplanen och vilka risker som 
finns om man inte kontrollerar de punkter som anges i internkontrollplanen för år 
2021. 

Bilagor 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2021 20201119  

Beslutet skickas till 

Ekonom 

Förvaltningschef 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Frida Stigsson 
Ekonom 
46766975757 
frida.stigsson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-19 
Referens 

KFN 2020-00073  

 

 

 

 
  

Internkontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
internkontrollplan 2021. 

Sammanfattning 

Enligt reglementet för intern kontroll ska en kommunövergripande 
internkontrollplan upprättas för att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Utöver den kommunövergripande 
internkontrollplanen föreslås att kultur- och fritidsnämnden lägger till nedan 
kontrollmoment som nämndspecifik internkontroll.  

 Rutin för belastningsregister - kontroll av utdrag från Polisens 
belastningsregister för förening som söker aktivitetsbidrag och eller 
främjandebidrag.  

 Inköpsrutiner – att gällande inköpsrutiner följs. 

 Sjukfrånvaro, frånvarotillfälle- kontroll att rutin för gällande upprepad 
korttidsfrånvaro finns och följs. 

Bilagor 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2021 20201119  

 
 

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Frida Stigsson 
Ekonom 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN 2021 

                 

 
 

 

 

1 Beskriv kontrollmomentet och kontrollmetod i detalj så att feltolkningar undviks 
2 Den som ansvarar för att kontrollmomentet genomförs enligt plan 
3 Den som utför kontrollmomentet 
4 Frekvens, d.v.s. vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
5 Den instans som ska godkänna uppföljningen 

System/rutin 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 
2) 

Granskning 
utförs av 3) 

Granskning 
frekvens 4) 

Kontrollmetod 1) Kommentar Rapport 
till 5) 

Sannolikhet/ 
Konsekvens 6) 

Rutin för 
belastningsregister 

Kontroll av utdrag 
från Polisens 
belastningsregister 
för förening som 
söker aktivitetsbidrag 
och eller 
främjandebidrag 
 

Förvaltningschef 
 

Förvaltningschef 
mha 
verksamhetschef 

Två gånger 
per år 

Stickprov av de sökande 
föreningar via Polisens 
belastningsregister. 
 

Uppföljning 
kan ges inför 
varje nämnd 

Kultur- 
och 
fritidsnä
mnd 

Sannolik/Lindrig 
4*2=8 
 

Inköpsrutiner Kontroll av att 
gällande 
inköpsrutiner följs 

Förvaltningschef 
 

Ekonom mha 
upphandlingsavd 

Två gånger 
per år 

Stickprov av icke avtalade 
leverantörer via inköpsanalys-
system 

Uppföljning 
kan ges inför 
nämnd en 
gång per 
termin 

Kultur- 
och 
fritidsnä
mnd 

Sannolik/Kännbar 
4*3=12 

Sjukfrånvaro/ 
frånvarotillfällen 

Kontroll av att rutin  
gällande analyslista 
följs 

Förvaltningschef 
 

Förvaltningschef 
 

En gång per 
år 

Urval av utfall i Adato Resultatet av 
genomförd 
kontroll ska 
dokumenteras 
och arkiveras. 
Uppföljning 
kan ges inför 
varje nämnd 

Kultur- 
och 
fritidsnä
mnd 

Mindre 
sannolik/Allvarlig 
2*4=8 
 

 



 

Kommunledningsförvaltningen 
  

 

 

6 S*K d.v.s. Sannolikhetstalet gånger Konsekvenstalet = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka hur bedömningen gjordes 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 68 Dnr 2020-00080 000 

 

Svar på granskning av intern kontroll för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att godkänna rapporten om granskning av intern kontroll för kultur- och 
fritidsnämnden  

Sammanfattning 

Av kommunlagen 6 kap 6§ framgår att nämnderna, var och en på sitt område ska 
tillse att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. 
De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheterna 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 

 Utifrån en riskanalys genomförd av revisorer på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB i folkmun PWC, upprättades en rapport ”Granskning av intern kontroll Alvesta 
kommun”. Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen samt 
respektive nämnd säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i 
styrning, uppföljning och kontroll kan riskera att verksamheterna styrs och bedrivs 
på ett icke avsevärt sett och att de uppsatta målen därför ej nås.  

Processen granskades och därefter gjordes en revisionell bedömning, varav 
bedömningarna av de olika kontrollmomenten i respektive nämnd symboliserades 
med färgerna grön (god), gul (tillräcklig) samt röd (bristfällig). Resultatet för kultur- 
och fritidsnämnden visar på ”god” (3/5) eller ”tillräcklig” (2/5). Bristerna för 
nämnden ses i riskanalyser och bedömning av beslutad internkontrollplan baserad 
på genomförd riskanalys. Utvecklingsområdet få tas i beaktning och uppföljning 
görs i arbetet med intern kontroll 2021.  
I det sammantagna resultatet bedöms nämnden inte helt säkerställa sin interna 
kontroll men utifrån rekommendationer från PWC har satsningar gjorts och 
nämnden har tydligare varit mer involverad samt delaktiga i val av adekvata 
riskområde inför årets arbete. 

Bilagor 

Revisionsrapport- granskning av intern kontroll daterad 20200918 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-11-20  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Frida Stigsson 
Ekonom 
46766975757 
frida.stigsson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-12 
Referens 

KFN 2020-00080 000  

 

 

 

 
  

Svar på granskning av intern kontroll för kultur- och 
fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämndens beslutar att godkänna rapporten om granskning av 
intern kontroll för kultur- och fritidsnämnden  

Sammanfattning 

Av kommunlagen 6 kap 6§ framgår att nämnderna, var och en på sitt område ska 
tillse att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. 
De ska även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheterna 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 

 Utifrån en riskanalys genomförd av revisorer på Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB i folkmun PWC, upprättades en rapport ”Granskning av intern kontroll Alvesta 
kommun”. Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen samt 
respektive nämnd säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i 
styrning, uppföljning och kontroll kan riskera att verksamheterna styrs och bedrivs 
på ett icke avsevärt sett och att de uppsatta målen därför ej nås.  

Processen granskades och därefter gjordes en revisionell bedömning, varav 
bedömningarna av de olika kontrollmomenten i respektive nämnd symboliserades 
med färgerna grön (god), gul (tillräcklig) samt röd (bristfällig). Resultatet för kultur- 
och fritidsnämnden visar på ”god” (3/5) eller ”tillräcklig” (2/5). Bristerna för 
nämnden ses i riskanalyser och bedömning av beslutad internkontrollplan baserad 
på genomförd riskanalys. Utvecklingsområdet få tas i beaktning och uppföljning 
görs i arbetet med intern kontroll 2021.  
I det sammantagna resultatet bedöms nämnden inte helt säkerställa sin interna 
kontroll men utifrån rekommendationer från PWC har satsningar gjorts och 
nämnden har tydligare varit mer involverad samt delaktiga i val av adekvata 
riskområde inför årets arbete. 

Bilagor 

Revisionsrapport- granskning av intern kontroll daterad 20200918  

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Frida Stigsson 
Ekonom 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

mailto:frida.stigsson@alvesta.se
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Sammanfattning 
Efter genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor gör vi den sammanfattande 
bedömningen att omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och nämnden för arbete och 
lärande i allt väsentligt säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare gör vi 
den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för myndighetsutövning inte helt säkerställer 
att den interna kontrollen är tillräcklig.  

Nedan följer en tabell med bedömningar för respektive revisionsfråga och nämnd/styrelse. 

 

Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi att 

 Kommunstyrelsen och nämnderna utöver nämnden för arbete och lärande, utbild-
ningsnämnden och omsorgsnämnden vidareutvecklar arbetet med att finna risk-
områden till riskanalysen i syfte att upprätta underlag till kontrollmoment som är av 

  Gemensamt 
ramverk 
och mallar 
avseende 
intern kon-
troll 

Riskanalyser Beslutad internkon-
trollplan baserad på 
genomförd riskana-
lys 

Uppföljning Vidtas åtgär-
der till följd 
av brister 

Kommunstyrelsen  
    

Utbildningsnämnden 
  

 
    

Nämnden för arbete och 
lärande 

 

    

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

    

Nämnden för myndighets-
utövning 

 

    

Omsorgsnämnden 
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hög relevans att granska i planen för intern kontroll samt att förtroendevalda i 
nämnderna respektive kommunstyrelsen är delaktiga i processen 

 Nämnder och kommunstyrelsen ser över kontrollmomenten i syfte att tillse att 
dessa är adekvata utifrån riskanalysen samt i syfte att säkerställa att kontrollmo-
menten inom ramen för den interna kontrollen är kontroller som inte redan bör in-
går i den löpande verksamheten  

 Kommunstyrelsen och nämnderna utöver omsorgsnämnden, nämnden för arbete 
och lärande och utbildningsnämnden tillser att i enlighet med reglementet införa 
nämndspecifika regler och anvisningar avseende internkontroll  

 Nämnder och kommunstyrelsen tillser att den interna kontrollen följs upp löpande i 
syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid.  
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Inledning 
Bakgrund 

Av kommunallagen 6 kapitel 6 § framgår att nämnderna, var och en på sitt område, ska 
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt. De ska även tillse att 
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande 
sätt. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet 
med fullmäktiges mål, uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget ansvarar 
respektive styrelse/nämnd för att bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, upp-
följning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa tillämpas. 

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning konstaterat att det finns ett behov av att ge-
nomföra en granskning av området. En bristfällig styrning, uppföljning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt och att målen inte nås. 

Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och kommunens nämnder 
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 Finns det ett gemensamt ramverk och mallar för kommunstyrelsen och nämnder-
na när det gäller intern kontroll? 

 Genomförs riskanalyser som omfattar kommunstyrelsens/nämndernas verksam-
het och ekonomi? 

 Beslutar kommunstyrelsen/nämnderna om internkontrollplaner som baseras på 
genomförd riskanalys? 

 Genomförs uppföljning av beslutade internkontrollplanen? 

 Vidtas åtgärder till följd av identifierade brister? 

Revisionskriterier 

 Kommunfullmäktiges policys och riktlinjer 

 Kommunallagen  

Avgränsning och metod 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen och nämndernas arbete med intern kon-
troll. 

Granskningen har skett genom analys av dokumenterade riskanalyser, internkontrollpla-
ner, uppföljningar, åtgärdsplaner samt genomläsning av protokoll. 
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Intervjuer har genomförts med följande: 
 Kommunstyrelsen: Processansvarig på kommunledningsförvaltningen samt 

kommunstyrelsens presidium 
 Kultur och fritid: Förvaltningschef, HR, nämndssekreterare, ekonom samt nämn-

dens presidium 
 Arbete och lärande: Förvaltningschef, kvalitetssamordnare samt nämndens pre-

sidium  
 Utbildning: Förvaltningen har inkommit med svar på intervjufrågor skriftligt, inter-

vju har skett med nämndens presidium 
 Omsorg: Förvaltningen har inkommit med svar på intervjufrågor skriftligt, intervju 

har skett med nämndens presidium 
 Samhällsbyggnad: Förvaltningschef och nämndens ordförande 

 Nämnden för myndighetsutövning: Enhetschef och nämndens ordförande 
 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade. 
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Finns det ett gemensamt ramverk och mallar för kommunstyrelsen och 
nämnderna när det gäller intern kontroll? 

Iakttagelser 

Reglemente 

Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-23 § 71 om reglemente för intern kontroll. Av reg-
lementet framgår att syftet med reglementet är att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Vidare framgår organisationen avseende 
intern kontroll och det anges att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 
tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation 
kring intern kontroll upprättas. Omfattningen av intern kontroll ska bedömas utifrån risk 
och väsentlighet. Kommunstyrelsen ska dessutom formulera förvaltningsövergripande 
anvisningar kring intern kontroll.  

Avseende nämnderna så anges det i reglementet att nämnderna har det yttersta ansvar 
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden 
har därvid att tillse att beslut fattas om en organisation för den interna kontrollen samt att 
beslut fattas om regler och anvisningar för den interna kontrollen. 

Vidare framgår att förvaltningschefen ansvarar för att konkreta regler och anvisningar 
utformas, dessa regler skall antas av respektive nämnd. Det anges även att förvaltnings-
chefen är skyldig att löpande, enligt anvisning, rapportera till nämnden om hur den interna 
kontrollen fungerar.  

Avseende styrning och uppföljning av intern kontroll framgår att varje styrelse /nämnd 
löpande ska styra och följa upp det interna kontrollsystemet. Nämnden/styrelsen skall 
som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.  

Det anges även att nämnd/styrelsen varje år i samband med fastställande av internbudget 
ska anta en plan för den interna kontrollen. Nämnd/styrelse skall även följa de förvalt-
ningsövergripande, gemensamma anvisningarna som kommunstyrelsen utfärdar. Resul-
tatet av uppföljningen av nämnd/styrelses interna kontrollplan skall rapporteras till nämn-
den/styrelsen i den omfattning som fastställs i den interna kontrollplanen.  

Vidare anges att nämnden/styrelsen i samband med årsredovisningens upprättande ska 
rapportera konstaterade fel och brister vid uppföljning av den interna kontrollen till kom-
munstyrelsen. Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljnings-
rapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbätt-
ringar behövs, föreslå sådana. 
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Anvisningar intern kontroll 

Av anvisningarna framgår en processbeskrivning avseende den interna kontrollen där det 
framgår hur processen avseende intern kontroll årligen ser ut avseende riskanalys, kon-
trollplan, genomförande och uppföljning.  

Vidare anges att riskanalysen är en viktig del i processen för intern kontroll. Riskerna be-
döms utifrån två kriterier, sannolikhet och konsekvens. I anvisningarna finns en sannolik-
hets och konsekvensmatris som stöd att ta del av i arbetet med riskanalysen.  

Av anvisningarna framgår även att de planerade kontrollerna ska dokumenteras i en in-
tern kontrollplan vilket det finns en mall för.  

Förutom att respektive nämnd/styrelse fastställer sin plan för intern kontroll så fastställer 
också kommunstyrelsen, årligen, en kommunövergripande plan för intern kontroll det vill 
säga en kompletterande plan som gäller för samtliga nämnder/styrelse. Den kommunö-
vergripande planen ska fastställas senast i september månad året före den träder i kraft. 

Slutligen anger anvisningarna att kontrollerna ska genomföras enligt plan samt att resulta-
tet av kontrollerna ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställts i 
planen. Nämnderna ska sedan, i samband med årsredovisningens upprättande, rappor-
tera vidare till kommunstyrelsen. Återrapporteringen görs enligt mall som fastställs årligen 
av kommunstyrelsen senast i september.  

Vidare framgår av anvisningarna att kommunstyrelsen beslutat om en arbetsgrupp som 
ska samverka i frågor kring intern kontroll. Gruppen består av tjänstemän från flera för-
valtningar i kommunen. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har ett samordningsan-
svar för gruppen. Vid intervjuer framgår att det finns en kommunövergripande kvalitets-
grupp där arbetet och utvecklingen av den interna kontrollen diskuteras. Dock framgår vid 
en intervju att det mest varit fokus på det nya ledningssystemet det senaste halvåret vid 
mötena i denna grupp.  

Vid flera intervju anges att det finns ett systematiskt arbete avseende den interna kontrol-
len i kommunen i form av anvisningarna, processbeskrivning och mallar. Vikten av att ha 
en samstämmighet avseende arbetet lyfts fram just för att minimera risken att förvaltning-
arna arbetar på olika sätt.  

Av reglementet vilket beskrivs ovan framgår att det ska finnas nämndspecifika regler och 
anvisningar. Vi har tagit del av omsorgsnämndens interkontrollprocess, utbildningsnämn-
dens riktlinjer för intern kontroll samt rutin angående arbetet med internkontrollplan för 
arbete och lärande. Avseende övriga nämnder och förvaltningar har vi inte tagit del av 
några nämndspecifika regler eller anvisningar. Vid intervjuer anges att flera av förvalt-
ningarna utgår från de kommunövergripande anvisningarna.  

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns ett reglemente och kompletterande anvisningar 
avseende den interna kontrollen. Vidare bedömer vi att det finns mallar framtagna avse-
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ende exempelvis internkontrollplanen samt uppföljning av den interna kontrollen. Utifrån 
ovanstående konstaterar vi att det finns ett systematiskt arbete centralt i kommunen av-
seende den interna kontrollen.  

Vi noterar dock att reglementet anger att det ska finnas nämndspecifika regler och anvis-
ningar vilket inte alla nämnder har. Dock togs det som ovan konstaterats fram anvisningar 
för den interna kontrollen i kommunen vilka förvaltningarna och nämnderna följer.  

Genomförs riskanalyser som omfattar kommunstyrelsen/nämndernas verk-
samhet och ekonomi? 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Avseende den kommunövergripande planen och kommunstyrelsens egna plan framgår 
vid intervjuer att det sker diskussioner i ledningsgrupper avseende risker. Dessa risker 
lyfts sedan till politiken, det anges att de risker som lyfts till politiken är de risker som 
tjänstepersonerna värderat högst. Ytterligare framgår vid intervjuer att det är av vikt att 
tillföra den politiska dimensionen i arbetet med framtagandet och värderingen av risker i 
framtiden.  

Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys för år 2020 men kan konstatera att 
riskbedömning av kontrollområdena görs i kommunstyrelsens egna plan samt i den kom-
munövergripande.  

Utbildningsnämnden 

Vi har tagit del av dokumentet inventering intern kontroll inför år 2020. Av dokumentet 
anges en rad risker med en riskvärdering utifrån en matris. Vid intervju anges att en ar-
betsgrupp inom förvaltningen löpande under året arbetar med att inventera nya kontroll-
områden till planen. I dokumentet vi tagit del av dokumenteras nya kontrollområden. In-
ventering anges användas som en bruttolista vilken arbetsutskottet tar fram förslag på 
vilka punkter från listan som ska upprättas till en interkontrollplan.   

Nämnden för arbete och lärande 

Av rutinen som finns på förvaltningen angående arbetet med internkontrollplan framgår 
följande: 

- Gör en riskanalys genom att analysera de kontrollpunkter som finns i innevarande års 
internkontrollplan. Gör det genom att använda Excel filen riskanalys. Sätt kryss där man 
bedömer att sannolikheten att det ska inträffa med graden av konsekvenser. 

- Gör en graf för varje kontrollmoment. Bedöm därefter vilka moment som ska vara kvar 
nästkommande år. Gör detta arbete i ledningsgruppen. 

- Gå igenom vid en workshop med arbetsutskottet vilka risker man ser inför kommande 
år, utifrån den erfarenhet man har i dagsläget och genom omvärldsbevakning. Det är 
nämnden som ansvarar för att en internkontrollplan tas fram och ska därmed ha stor på-
verkan på vilka kontrollmoment som ska finnas med i internkontrollplanen. 

-Finns det inte tid till att göra en workshop med au/nämnd är det viktigt att man går ige-
nom internkontrollplanen med nämndens ordförande innan förslag till au/nämnd lämnas. 
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Av intervju framgår att rutinen ovan följs. I samband med workshopen så sker en genom-
gång av innevarande års kontrollmoment och en diskussion sker kring kommande års 
moment utifrån erfarenhet och omvärldsbevakning. Vidare anges att det även kan ske 
workshop med ledningsgruppen där arbetssättet är liknande den workshopen som ge-
nomförs med politiken.  

Vi har tagit del av dokumentet risk- och sårbarhetsanalys 2019, 2020 där kontrollområ-
dena värderas i en matris.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Vi har inte tagit del av en dokumenterad riskanalys för år 2020. Dock anges vid intervju att 
risker har diskuterats tillsammans med nämnden. Vidare noterar vi att en riskbedömning 
av kontrollområdena görs i internkontrollplanen för år 2020.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vi har tagit del av dokumentet intern kontroll där det finns ett avsnitt avseende processen 
kring riskanalys. Det framgår att internkontroIIplanen för 2020 baseras på ett urval av så-
dana kontrollfaktorer där förvaltningen bedömt de risker som har störst påverkan för verk-
samheten. Risken bedöms som effekten av sannolikheten och konsekvensen. Vidare 
framgår att de kontrollfaktorer som är med i internkontroIIpIanen för år 2020 utesluter inte 
ett flertal andra kontrollfunktioner och rutiner för sårbarheter och risker i verksamheten. Vi 
har således inte tagit del av dokumenterad riskanalys för år 2020, dock kan vi konstatera 
att en riskbedömning av kontrollområdena görs i internkontrollplanen för år 2020. 

Av intervjuer framgår att det finns en bruttolista avseende risker vilken togs fram år 
2015/2016. Diskussioner avseende risker sker exempelvis vid ordförandeberedning. 

Nämnden för myndighetsutövning 

Vi har inte tagit del av ett specifikt riskanalysdokument för år 2020. Av intervju anges att 
det inte arbetas löpande med riskanalysen utan de riskområdena följer med från år till år. 
Vi kan av internkontrollplanen för år 2020 konstatera att kontrollområdena värderas utifrån 
sannolikhet och konsekvens och de områden där risken värderas vara låg har inte heller 
blivit kontrollmoment under året.  

Omsorgsnämnden 

Vi har tagit del av dokumentet riskanalys inför internkontrollplan 2020. Av dokumentet 
framgår att förvaltningen inventerar risker i form av en bruttolista som arbetsutskottet där-
efter värderar utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld avseende utbildningsnämnden, nämnden för 
arbete och lärande samt omsorgsnämnden.  

Vi grundar vår bedömning på att vi tagit del av en dokumenterat riskanalys. Vidare kon-
staterar vi att arbetsutskottet är delaktiga i arbetet med att värdera risker och ta fram för-
slag till internkontrollplan. Vi noterar även att nämnden för arbete och lärande har en tyd-
lig rutin för hur processen kring riskanalysarbetet ska se ut vilken också inkluderar politi-
ken. 
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Avseende samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för myndighetsutövning, kultur- och 
fritidsnämnden och kommunstyrelsen bedömer vi revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

Vi grundar vår bedömning på att vi inte tagit del av en separat riskanalys inför framtagan-
det av internkontrollplanen år 2020. Vi konstaterar dock att de kontrollområden som finns i 
internkontrollplanen har riskvärderats utifrån sannolikhet och konsekvens. Avseende 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnder för myndighetsutövning finns kontrollområden 
med i interkontrollplanen som inte ska kontrolleras då de bedöms ha låg risk. Vi vill po-
ängtera vikten av att genomföra en riskinventering och dokumentera riskanalysen, vilket 
även framgår av anvisningarna till intern kontroll. 

Då nämnderna/styrelsen i fråga är ytterst ansvariga för den interna kontrollen anser vi att 
det är angeläget att nämnden är involverad i framtagandet av riskanalysen.  

Beslutar kommunstyrelsen/nämnderna om internkontrollplaner som baseras 
på genomförd riskanalys? 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Vid sammanträde 2019-11-12 godkände kommunstyrelsen interkontrollplan för år 2020. 
Kommunstyrelsen beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras år 2020: 

 Kontroll avtalspriser 
 Kredit- och betalkort. Missbruk av inköp 
 Utbetalningar från IFO. Rutinbeskrivningar, säkerställning av rätt bankgiro och 

plusgiro. 
 Kommunens externa hemsida 
 Digitalisering 
 GDPR 
 Attester inom HR 

 
Planen innehåller kontrollmoment, kontrollansvar, vem granskning utförs av, gransknings-
frekvens, kontrollmetod, vart rapportering sker samt bedömning av sannolikhet och kon-
sekvens. 
 
Av reglementet och anvisningarna framgår att kommunstyrelsen ska besluta om en kom-
munövergripande plan för intern kontroll som gäller för samtliga nämnder/styrelse. Denna 
kommunövergripande plan ska fastställas senast i september året före den träder i kraft. 
Vid sammanträde 2019-09-10 § 111 beslutade kommunstyrelsen om kommunövergri-
pande interkontrollplan för år 2020. Det framgår att de kommunövergripande kontrollerna 
år 2020 får en renodlad struktur i såväl genomförande som uppföljningsfasen, det vill 
säga att kommunledningsförvaltningen genomför kontrollerna i alla förvaltningar. När kon-
trollerna har genomförts återkopplas resultatet till respektive förvaltningschef som arbetar 
in uppföljningen i den rapport som ska hanteras på respektive nämnd senast 31 decem-
ber 2020.Kommunstyrelsen beslutade om följande kommunövergripande kontrollområ-
den.  
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 Attester 

 Representation 
 Direktupphandling 
 Löner, analyslista 

 Verkställighet av KF-beslut 
 Tillgänglighet 

 
Planen innehåller kontrollmoment, kontrollansvar, vem granskning utförs av, frekvensen 
av granskningen, vart rapportering sker samt en bedömning av sannolikhet och konse-
kvens. 
 
Utbildningsnämnden 

Vid sammanträde 2019-09-30 § 99 godkände utbildningsnämnden internkontrollplanen för 
år 2020. Vid intervju anges att förvaltningen upprättar ett förslag till internkontrollplan till 
utbildningsnämnden utifrån arbetsutskottets prioriteringar av inventeringen. Utbildnings-
nämnden beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras år 2020: 

 Kontroll att enheternas likabehandlingsplan uppdateras årligen 
 Kontroll att Skolinspektionens identifierade brister åtgärdas 
 Kontroll att erhållna stadsbidragsvillkor uppfylls 
 Vårdnadshavares användning av Schoolsoft lärplattform 
 Resursfördelning förskola 

 
Planen innehåller kontrollmoment, en kort motivering till varför kontrollen ska genomföras, 
vem som är kontrollansvarig, när granskning ska ske, hur kontrollen ska genomföras, vem 
rapportering sker till samt riskbedömning av sannolikhet och konsekvens.  

Nämnden för arbete och lärande 

Vid sammanträde 2019-11-06 § 92 beslutade nämnden för arbete och lärande att anta 
internkontrollplan för år 2020. Nämnden beslutade om att följande system/rutiner skulle 
kontrolleras år 2020: 

 Säker reception (sekretess, säkerhet) 
 Koppling verksamhetssystem – ekonomisystem 

 Kommunala aktivitetsansvaret 
 Intäkter för gymnasieskola och vuxenutbildning 
 Självförsörjning före detta ensamkommande barn 
 Digitalisering 

 
Planen innehåller kontrollmoment, kontrollansvarig, vem granskning utförs av, metod, vart 
rapportering sker samt bedömning utifrån sannolikhet och konsekvens i riskanalys. Av 
intervju framgår att det är de områden med hög sannolikhet och hög konsekvens som 
ingår i planen.  
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Kultur- och fritidsnämnden 

Vid sammanträde 2019-10-28 beslutade kultur- och fritidsnämnden att anta internkontroll-
plan för år 2020. Nämnden beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras år 
2020: 

 Förseningsavgifter 

 Inköpsrutiner 
 Sjukfrånvaro/frånvarotillfällen 

 
Planen innehåller kontrollmoment, kontrollansvar, vem granskning utförs av, hur ofta 
granskning utfors, metod, hur rapportering sker samt en kommentar avseende rapporte-
ring och slutligen en bedömning av sannolikhet och konsekvens.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vid sammanträde 2020-03-31 § 24 godkände samhällsbyggnadsnämnden internkontroll-
plan 2020. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att följande system/rutiner skulle kon-
trolleras år 2020. 

 Ekonom kontroll 
 Verksamhetsplan 
 Beslutsunderlag och rapporter till nämnd 
 Rätt kompetens 
 Lagefterlevnad 
 Jävsituation 
 Spaning, rätt analyser och kunskap för planering och infrastrukturåtgärder 

Avseende ovanstående anges kontrollmoment, riskbedömning av sannolikhet och konse-
kvens, metod/frekvens, ansvarig och vart rapportering sker. 

Vidare anges fyra områden där riskvärdet anges vara lågt vilket även beskrivs i avsnittet 
riskanalyser ovan.  

Nämnden för myndighetsutövning 

Vid sammanträde 2019-10-28 § 50 godkände nämnden för myndighetsutövning intern-
kontrollplan år 2020. Nämnden beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras 
år 2020: 

 Ekonomisk kontroll 
 Verksamhetsplan 

 Beslutsunderlag och rapporter till nämnd 
 Rätt kompetens 
 Lagefterlevnad 
 Jävssituation 
 Spaning, rätt analyser och kunskap för planering och infrastrukturåtgärder 

 Handläggning: PBL 10 veckor, bygglov 
 Handläggning: Tillsyn enl. Miljöbalken 
 Handläggning: Kontroll enl. Livsmedelslagen 
 Handläggning: Tillstånd avlopp 
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Avseende ovanstående anges kontrollmoment, riskbedömning av sannolikhet och konse-
kvens, metod, ansvarig och vart rapportering ska ske.  

Vidare anges fyra områden där det anges vara ett lågt riskvärde vilket även beskrivs i 
avsnittet avseende riskanalyser ovan, därav anges inte kontrollmetod, vem som är ansva-
rig och vart rapportering ska ske. 

Vid intervju framgår att områdena i planen baseras mycket utifrån mål och verksamhet då 
ekonomin ligger inom samhällsbyggnadsnämnden.  

Omsorgsnämnden 

Vid sammanträde 2019-11-13 godkände omsorgsnämnden internkontrollplan för år 2020. 
Av intervju framgår att förvaltningen upprättar ett förslag till internkontrollplan utifrån vär-
deringen av risker och utifrån att arbetsutskottet valt ut vilka moment som ska genomfö-
ras. Omsorgsnämnden beslutade om att följande system/rutin skulle kontrolleras år 2020: 

• Säker inloggning 
• Nattillsyn vid kameror 
• Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
• Personlig assistans 
• Hemtagning av utskrivningsklara 
 
Planen innehåller kontrollmoment, en kort motivering till varför kontrollen ska genomföras, 
vem som är kontrollansvarig, när granskning ska ske, hur kontrollen ska genomföras, vem 
rapportering sker till samt riskbedömning av sannolikhet och konsekvens. 

Bedömning 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld avseende utbildningsnämnden, nämnden för 
arbete och lärande samt omsorgsnämnden. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns en upprättad interkontrollplan som är antagen 
av nämnden. Vidare konstaterar vi att det finns dokumenterade riskanalyser med fram-
tagna risker samt med föreslagna internkontrollpunkter. 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld avseende samhällsbyggnadsnämnden, 
nämnden för myndighetsutövning, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns en upprättad internkontrollplan som är antagen 
av nämnden där kontrollområdena värderas utifrån riskbedömning. Avseende samhälls-
byggnadsnämnden och nämnden för myndighetsutövning finns ett antal kontrollområden i 
internkontrollplanen där riskbedömningen angetts vara låg vilket inte lett till kontroll. Vi har 
dock inte tagit del av en separat riskanalys.  

Avseende kommunstyrelsen kan vi konstatera att det även finns kommunövergripande 
kontroller beslutade, dessa kontroller kommer under år 2020 att genomföras av kommun-
ledningsförvaltningen.  
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Vidare vill vi poängtera vikten av att nämnder och styrelse tillser att kontrollområdena i 
interkontrollplanen inte är kontrollområden som bör ingå i den ordinarie löpande verksam-
hetsuppföljningen.  

Genomförs uppföljning av beslutade internkontrollplanen? 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2019-12-03 beslutat att godkänna återrapporte-
ring av intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen.  

Avseende de kommunövergripande kontrollerna bedöms tre av fem kontroller ha gott re-
sultat, en går ej att bedöma och en har bristfälligt resultat. Den som anges inte vara be-
dömningsbar är kontrollen avseende att policyn för svar och bemötanden efterlevs.  

Den specifika uppföljningen för kommunstyrelsens kontroller anger att fem kontroller har 
gott resultat och två kontroller har ett tillräckligt resultat.  

Sammantaget bedöms resultatet som att den interna kontrollen är god i uppföljningen. 
Avseende internkontrollprocessen så anges att det finns utvecklingspotential avseende 
delprocessen riskanalysen. 

Avseende uppföljning av de kommunövergripande kontrollerna har kommunstyrelsen vid 
sammanträde 2020-02-25 beslutat att godkänna rapportering och utvärdering av intern 
kontroll år 2019. Av uppföljningen avseende den kommunövergripande kontrollen framgår 
en sammanvägd bedömning i uppföljningen vilken redovisas i tabellen nedan: 

Tabell 1. 

 

Vidare anger utvärderingen att utifrån nämndernas uppföljningsrapporter bedöms den 
interna kontroller år 2019 vara tillräcklig. 

Av utvärdering framgår även att det totalt genomförts 71 kontrollmoment i kommunen där 
43 kontrollmoment bedömts som god. 19 moment har bedömts som tillräcklig och i nio 
moment bedöms den interna kontrollen som bristfällig. 
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Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden har vid sammanträde 2019-12-16 godkänt återrapporteringen av 
nämndens interkontroll år 2019. I uppföljningsrapporten redovisas genomförda kontroller 
enligt kommunövergripande plan samt genomförda kontroller enligt nämndens plan.  

Vi kan konstatera att avseende de kommunövergripande kontrollerna så bedöms tre kon-
troller ha ett gott resultat samt en kontroll bedöms ha tillräckligt resultat. Avseende tre 
kontroller vilka är direktupphandling, policy för svar och bemötande samt tillgänglighet av 
den centrala IT-miljön så finns det inget bedömt resultat. Det framgår av uppföljningen att 
resultatet av kontrollerna direktupphandling och tillgänglighet av central IT-miljö kommer 
att rapporteras till kommunstyrelsen för beslut och kommunstyrelsen kommer informera 
berörd nämnd om åtgärd krävs. Avseende kontrollen kring efterlevnad av policy anges att 
resultatet skall skickas till berörd förvaltningschef för kännedom senast 18 oktober 2019, 
vilket är innan denna uppföljning godkändes.  

Vidare konstaterar vi att tre av nämndens egna kontroller bedöms ha tillräckligt resultat 
och två av kontrollerna bedöms ha bristfälligt resultat.  

Sammantaget görs bedömning i uppföljningen att den interna kontrollen är tillräcklig, även 
resultatet avseende efterlevnad av internkontrollprocessen bedöms som tillräckligt. 

Av intervju framgår att det finns en utvecklingspotential kring att återrapportering skulle 
kunna ske mer löpande än vad som görs i dagsläget.  

Nämnden för arbete och lärande 

Nämnden för arbete och lärande har vid sammanträde 2019-12-11 § 109 godkänt åter-
rapportering av interkontrollplan år 2019. Vi kan konstatera att avseende de kommunö-
vergripande kontrollerna så bedöms en kontroll ha ett gott resultat, två kontroller bedöms 
ha bristfälligt resultat. Därutöver bedöms två kontroller ha tillräckligt resultat och avseende 
kontrollerna direktupphandling och tillgänglighet till den centrala IT-miljön stryks bedöm-
ningen.  

Avseende nämndens egna kontroller bedöms tre ha bristfälligt resultat, en har tillräckligt 
resultat och tre har gott resultat. 

Sammantaget görs bedömningen i uppföljningen att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna inom de kontrollmoment där bedömningen är 
bristfällig ska följas upp vid återrapportering av 2020 års uppföljning.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde 2019-12-16 godkänt återrapporteringen 
av intern kontroll för år 2019. Vi kan konstatera att avseende de kommunövergripande 
kontrollerna så bedöms fyra kontroller ha ett gott resultat, en kontroll bedöms ha bristfäl-
ligt resultat och två kontroller bedöms ha tillräckligt resultat. Tre av de kommunövergri-
pande kontroller utförs och bedöms på central nivå.  

Vidare konstaterar vi att nämndens enda kontroll bedöms ha gott resultat.  

Sammantaget görs bedömningen i uppföljningen att den interna kontrollen är god och 
inga förslag på åtgärder behövs. Avseende delarna i interkontrollprocessen så anges att 
det finns utvecklingspotential avseende riskanalysdelen.  
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Vid intervju anges att kontrollområdet avseende sjukfrånvaro varit upp på dagordning 
under nämndens sammanträden år 2020. Avseende kontrollområdet kring inköp sker 
rapportering två gånger, vid delår och helår.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vid sammanträde 2019-12-10 § 105 godkände samhällsbyggnadsnämnden återrapporte-
ring av 2019 års internkontroll. Av uppföljningen av den kommunövergripande planen 
framgår att två kontroller bedöms med gott resultat, en med bristfälligt resultat och fyra 
kontroller med tillräckligt resultat.  

Avseende nämndens plan bedöms två kontroller med tillräckligt resultat och sex kontroller 
med gott resultat.  

Sammantaget bedöms den interna kontrollen som god. Avseende internkontrollprocessen 
görs bedömningen tillräckligt.  

Nämnden för myndighetsutövning 

Vid sammanträde 2019-12-02 § 56 godkände nämnden för myndighetsutövning återrap-
portering av den interna kontrollen. I uppföljningsrapporten redovisas genomförda kontrol-
ler enligt kommunövergripande plan samt genomförda kontroller enligt nämndens plan. Vi 
kan konstatera att fyra av den kommunövergripande kontroller bedöms med gott resultat 
och övriga tre bedöms med tillräckligt resultat.  

Avseende nämndens egna kontroller bedöms sju med gott resultat och en med tillräckligt 
resultat.  

Den sammantagna bedömningen i uppföljningen är att resultatet bedöms som tillräckligt. 
Det anges att bedömningen när det gäller lagefterlevnad för nämndspecifik interkontroll-
plan grundar sig i hög personalomsättning (25%) under året. Avseende resultat gällande 
interkontrollprocessen görs bedömning att resultat är gott. 

Av intervju framgår att nämnden får löpande återkoppling från förvaltningen vid samman-
träden.  

Omsorgsnämnden 

Vid sammanträde 2019-12-16 § 84 godkänner omsorgsnämnden återrapportering av den 
interna kontrollen för år 2019. I uppföljningsrapporten redovisas genomförda kontroller 
enligt kommunövergripande plan samt genomförda kontroller enligt nämndens plan. Vi 
kan konstatera att avseende de kommunövergripande kontrollerna så bedöms två kontrol-
ler ha ett gott resultat samt två kontroller bedöms ha tillräckligt resultat. så bedöms tre 
kontroller ha ett gott resultat samt en kontroll bedöms ha tillräckligt resultat. Avseende tre 
kontroller vilka är direktupphandling, policy för svar och bemötande samt tillgänglighet av 
den centrala IT-miljön så finns det inget bedömt resultat. Det framgår av uppföljningen att 
resultatet av kontrollerna direktupphandling och tillgänglighet av central IT-miljö att be-
dömningen görs av kommunstyrelsen. Avseende kontrollen kring efterlevnad av policy 
anges att system för mätning saknas. 

Vidare konstaterar vi att två av nämndens egna kontroller bedöms ha tillräckligt resultat, 
en av kontrollerna bedöms ha bristfälligt resultat, en kontroll har ett gott resultat och en 
kontroll avseende att fakturering från leverantören av arbetskläder följer avtalet anges att 
bedömning ej är möjlig, då system för mätning saknas.  
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Sammantaget bedöms resultatet i uppföljningen som att den interna kontrollen är tillräck-
lig. Den bristfälliga dokumentationen kring den enskildes behov är dock anmärkningsvärd 
och föranleder särskilda insatser enligt uppföljningen. Vidare görs bedömningen i uppfölj-
ningen att resultatet avseende internkontrollprocessen till delar är tillräcklig och till delar 
god.  

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld avseende nämnden för myndighetsutövning 
och kultur- och fritidsnämnden.  

Vi grundar vår bedömning på att nämnderna får rapportering av genomförda kontroller en 
gång årligen. Vidare noterar vi att ingen uppföljning har skett i samband med delår 2019. 
Vidare konstaterar vi att det anges exempel på kontroller som följs upp löpande vid 
nämndssammanträden avseende kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för myndig-
hetsutövning.  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld avseende kommunstyrelsen, omsorgs-
nämnden, nämnden för arbete och lärande, samhällsbyggnadsnämnden och utbildnings-
nämnden.  

Vi grundar vår bedömning på att nämnderna och styrelsen får rapportering av genom-
förda kontroller en gång årligen. Vidare noterar vi att ingen uppföljning har skett i sam-
band med delår 2019. Enligt reglementet för intern kontroll är förvaltningschefen skyldig 
att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar.  

Vidtas adekvata åtgärder utifrån rapporterade brister? 

Iakttagelser 

Kommunstyrelsen 

Av uppföljningsrapporten vid återrapportering av den interna kontroll avseende kommun-
styrelsen för år 2019 kan vi utläsa att åtgärder beskrivs avseende de kontroller där be-
dömningen varit tillräcklig när det gäller kommunstyrelsens egna kontroller. Vidare anges 
åtgärder avseende exempelvis den kommungemensamma kontrollen direktupphandling. 

Av utvärderingen av den interna kontrollen i kommunen år 2019 anges att det genomförts 
en analys av de moment som bedömts som bristfälliga vilket är nio. Vidare framgår att 
bristerna bör hanteras inom varje nämnd eftersom det inte finns någon systematik i bris-
terna.  Det finns alltså ingen generell åtgärd som kan möta bristerna eftersom de är av 
olika slag. Av de nio momenten som har en bristfällig intern kontroll finns sex av dem på 
de nämndspecifika internkontrollplanerna. Dock anges det finnas ett undantag. Ett av de 
kommunövergripande kontrollmomenten berör intern kontroll gällande direktupphandling-
ar överstigande 100 tkr. Detta kontrollmoment har genomförts av upphandlingschef som 
konstaterar brister på flera nämnder. Det gäller tex inköp av kemikalier, byggledningskon-
sulter, livsmedel mm.  

Bristerna gällande direktupphandling kommer att följas upp mer strikt under år 2020. Ris-
ken har identifierats även i riskanalysen för år 2020 och ingår därför i 2020-års kommunö-
vergripande internkontrollplan. Vidare anges att under år 2020 kommer rapporteringen av 
utfallet att behandlas på varje nämnd så att respektive nämnd därmed får möjlighet att i 
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mer detalj granska utfallet. Av 2019 års kommunövergripande plan framgår att rapporte-
ringen gällande direktupphandlingar endast skulle göras via kommunstyrelsen, dvs inte 
via varje nämnd.  

Kommunstyrelsen fattade beslut i oktober 2019 (§ 141) om att följa upp hur kommunens 
inköpspolicy efterlevs. I samband med denna uppföljning förslås att direktupphandlingar 
genomlyses. 

Utbildningsnämnden 

Av uppföljningsrapporten vid återrapporteringen av den interna kontrollen för år 2019 till 
nämnden framgår förslag till åtgärder avseende kontrollområdena. Avseende två av kon-
trollområden, vårdnadshavares användning av Schoolsoft lärplattform och resursfördel-
ning förskola så bedöms dessa vara bristfälliga. Åtgärderna för att minska/eliminera ris-
kerna inom dessa kontrollområden ska därför vara att kontrollpunkterna ska finnas med 
även i 2020 års internkontrollplan och följas upp vid återrapporteringen av 2020 års upp-
följning.   

Av intervju framgår att om bristerna skulle visa sig vara mycket allvarliga så vidtas åtgär-
der omedelbart efter att bristerna upptäckts. I annat fall åtgärdas bristerna efter att åter-
rapporteringen gjorts i nämnd och ärendet expedierats ut till verksamheterna. 

Vidare poängteras att det behöver ske ett utvecklingsarbete i att nämnden framöver i 
större utsträckning kan ge förvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder när 
brister upptäcks i samband med genomfört internkontrollmoment. Även återkoppling av 
givna nämndsuppdrag till förvaltningen behöver implementeras i interkontrollprocessen.  

Nämnden för arbete och lärande 

Avseende de tre kontrollområdena där bedömningen i uppföljningen var bristfällig föreslås 
åtgärder och dessa tre kontrollområden finns även med i planen för år 2020 och kommer 
återigen att följas upp i samband med 2020 års uppföljning.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Av uppföljningen för år 2019 framgår att inga åtgärder behöver vidtas. 

Vid intervju anges att kontrollområdet för år 2020 avseende exempelvis sjukfrånvaro vid-
tas åtgärder kontinuerligt i form av rehabilitering, utbildningsinsatser tillsammans med HR 
mm.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

Av uppföljningen för år 2019 framgår åtgärder avseende fem av nämndens kontroller. 
Vidare anges åtgärd avseende exempelvis den kommunövergripande kontrollen direkt-
upphandling där det framåt att överträdelse mot gällande delegationsordning konstaterats 
gällande till exempel inköp kemikalier, byggledningsuppdrag mm. Vid intervju framgår att 
det pågår ett arbete med att skapa ramavtal avseende till exempel kemikalier i samarbete 
med upphandlingsavdelningen. Arbetet avseende detta informeras nämnden om under 
punkten förvaltningschef informerar vid sammanträde. 
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Nämnden för myndighetsutövning 

Av uppföljningsrapporten framgår att förslag till åtgärd finns avseende tre av nio kontroll-
områden. Vid intervju anges även att det sker löpande åtgärder under året om något i 
kontrollen är avvikande och det är sällan det krävs åtgärder i den årliga rapporteringen.  

Omsorgsnämnden 

Av uppföljningsrapporten vid återrapporteringen av den interna kontrollen för år 2019 till 
nämnden framgår förslag till åtgärder avseende kontrollområdena. Avseende kontrollom-
rådet dokumentation kring den enskildes önskemål från beslut till verkställighet som be-
döms som bristfälligt i uppföljningen anges att flera åtgärder ska vidtas. Bland annat får 
verksamhetscheferna ett särskilt uppdrag att under de närmaste två åren uppnå att 95% 
av omsorgstagarna har en aktuell genomförandeplan. 

Av intervju framgår att åtgärder som kan vidtas i samband med uppföljning av den interna 
kontrollen kan till exempel vara uppdatering av rutiner, att arbetssätt implementeras mm. 
Vidare anges att om nämnden skulle ge ett särskilt uppdrag i samband med uppföljning 
av den interna kontrollen så redovisas dessa uppdrag till nämnden två gånger per år. 

Bedömning 

Vi bedömer att revisionsfrågan är uppfylld avseende samtliga nämnder och styrelsen. Vi 
grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen och nämnderna i samband med rappor-
tering av genomförda kontroller år 2019 tagit del av vilka åtgärder som ska genomföras 
vid upptäckta brister i den interna kontrollen. En beskrivning av vidtagna åtgärder redovi-
sas samt till delar hur arbetet med åtgärder ska ske framöver. Reglementet anger att 
kommunstyrelsen ska föreslå förbättringar i utvärderingen av den samlade interna kontrol-
len om det behövs vilket även gjordes i utvärderingen för år 2019. 

Vi poängterar dock vikten av löpande uppföljning av den interna kontrollen, även anvis-
ningarna anger att förvaltningschefen löpande är skyldig att rapportera till nämnden hur 
den interna kontrollen fungerar. Genom en löpande uppföljning ges förutsättningar för att 
kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid och på så sätt minimera eventuella konsekvenser. 
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Revisionell bedömning 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna säker-
ställer att den interna kontroller är tillräcklig. Efter genomgång av granskningens samtliga 
revisionsfrågor gör vi den sammanfattande bedömningen att omsorgsnämnden, utbild-
ningsnämnden och nämnden för arbete och lärande i allt väsentligt säkerställer att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Vidare gör vi den sammanfattande bedömningen att kom-
munstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för 
myndighetsutövning inte helt säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar av de fem i granskningen 
ingående revisionsfrågorna, se avsnitt Iakttagelser och bedömningar. 

Bedömningar mot revisionsfrågor 

Nedan anges bedömning mot respektive revisionsfråga. Motivering/kommentar till respek-
tive revisionsfråga framgår löpande i rapporten under respektive avsnitt. 

  

  Gemensamt 
ramverk 
och mallar 
avseende 
intern kon-
troll 

Riskanalyser Beslutad internkon-
trollplan baserad på 
genomförd riskana-
lys 

Uppföljning Vidtas åtgär-
der till följd 
av brister 

Kommunstyrelsen  
    

Utbildningsnämnden 
  

 
    

Nämnden för arbete och 
lärande 

 

    

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

    

Nämnden för myndighets-
utövning 

 

    

Omsorgsnämnden 
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Rekommendationer 
Mot bakgrund av vad som framkommit i rapporten rekommenderar vi att 

 Kommunstyrelsen och nämnderna utöver nämnden för arbete och lärande, utbild-
ningsnämnden och omsorgsnämnden vidareutvecklar arbetet med att finna risk-
områden till riskanalysen i syfte att upprätta underlag till kontrollmoment som är av 
hög relevans att granska i planen för intern kontroll samt att förtroendevalda i 
nämnderna respektive kommunstyrelsen är delaktiga i processen 

 Nämnder och kommunstyrelsen ser över kontrollmomenten i syfte att tillse att 
dessa är adekvata utifrån riskanalysen samt i syfte att säkerställa att kontrollmo-
menten inom ramen för den interna kontrollen är kontroller som inte redan bör in-
går i den löpande verksamheten  

 Kommunstyrelsen och nämnderna utöver omsorgsnämnden, nämnden för arbete 
och lärande och utbildningsnämnden tillser att i enlighet med reglementet införa 
nämndspecifika regler och anvisningar avseende internkontroll  

 Nämnder och kommunstyrelsen tillser att den interna kontrollen följs upp löpande i 
syfte att kunna vidta adekvata åtgärder i rätt tid.  
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§ 74 Dnr 2020-00092 800 

 

Redovisning av kommunala bidrag till studieförbunden 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 

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 Ibn Rushd bildningsverksamhet.  

Alvesta kommun betalar 2020 ut 650 000 kronor i stöd till studieförbunden.  

150 000 kr går till idrottsrörelsens studieförbund SISU. 400 000 kr har betalts ut 
som verksamhetsstöd till övriga studieförbund. 100 000 kr har funnits som en 
sökbar pott för studieförbunden under 2020. 

Stödet betalas ut och grundar sig i ett beslut fattat av Kultur och fritidsnämnden 
den 21 februari 2001 (KFN § 1). I beslutet anges att Alvesta kommuns stöd till 
studieförbunden syftar till att ”…utifrån respektive studieförbundens ideologiska 
och idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning 
och kulturverksamhet av god kvalité i kommunen”.   

Varje år redovisar studieförbunden senast den 15 april hur många timmar de gjort i 
Alvesta kommun under föregående år. I år har på grund av covid-19 förlängt tiden 
för att kunna redovisa till 15 juni. I denna redovisning räknas verksamhet som 
bedrivits. Här räknar man antalet studietimmar som gjorts i kommunen plus antalet 
kulturarrangemang x faktor 7,3. Sedan räknas en procentuell fördelning ut av 
respektive studieförbunds verksamhet i förhållande till summan timmar som alla 
studieförbund gör på ett år. Detta utgör grunden för beräkning av årets kommunala 
bidrag till studieförbunden i Alvesta kommun. Utbetalning av stöd görs två gånger 
per år. Den första utbetalningen utgör 200 000 kronor och sker under våren. Den 
bygger på en preliminär beräkning. För preliminär beräkning 2020 innebär det att vi 
tittar på 2018 års siffror. Den andra utbetalningen av resterande 200 000 sker 
under hösten månad och sker utifrån 2019 års redovisade timmar. Då görs också en 
korrigering i förhållande till den preliminära beräkningen så att beräknat stöd 
motsvarar 2019 års verksamhet.  

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetsutvecklare- för kännedom 

Revisionen 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 
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Centralplan 1 
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Redovisning av kommunala bidrag till studieförbund 2020  

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 Ibn Rushd bildningsverksamhet.  
Alvesta kommun betalar 2020 ut 650 000 kronor i stöd till studieförbunden.  
150 000 kr går till idrottsrörelsens studieförbund SISU. 400 000 kr har betalts ut 
som verksamhetsstöd till övriga studieförbund. 100 000 kr har funnits som en 
sökbar pott för studieförbunden under 2020. 
Stödet betalas ut och grundar sig i ett beslut fattat av Kultur och fritidsnämnden 
den 21 februari 2001 (KFN § 1). I beslutet anges att Alvesta kommuns stöd till 
studieförbunden syftar till att ”…utifrån respektive studieförbundens ideologiska 
och idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning 
och kulturverksamhet av god kvalité i kommunen”.   
Varje år redovisar studieförbunden senast den 15 april hur många timmar de gjort i 
Alvesta kommun under föregående år. I år har på grund av covid-19 förlängt tiden 
för att kunna redovisa till 15 juni. I denna redovisning räknas verksamhet som 
bedrivits. Här räknar man antalet studietimmar som gjorts i kommunen plus antalet 
kulturarrangemang x faktor 7,3. Sedan räknas en procentuell fördelning ut av 
respektive studieförbunds verksamhet i förhållande till summan timmar som alla 
studieförbund gör på ett år. Detta utgör grunden för beräkning av årets kommunala 
bidrag till studieförbunden i Alvesta kommun. Utbetalning av stöd görs två gånger 
per år. Den första utbetalningen utgör 200 000 kronor och sker under våren. Den 
bygger på en preliminär beräkning. För preliminär beräkning 2020 innebär det att vi 
tittar på 2018 års siffror. Den andra utbetalningen av resterande 200 000 sker 
under hösten månad och sker utifrån 2019 års redovisade timmar. Då görs också en 
korrigering i förhållande till den preliminära beräkningen så att beräknat stöd 
motsvarar 2019 års verksamhet.  

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att notera 
informationen om utbetalningarna av kommunala bidrag till studieförbunden. 

Bilagor 
Bilaga 1 Definitiv uträkning studieförbund 2020- beräkning  bifogad PDF. 

 
 



 

Datum 

2020-12-01 
Referens 

Diarienummer 
Sida 

2(2) 

 

 

Louise Nygren 
Förvaltningschef  
 



 

Slutliguträkning studieförbund stöd 2020  
Definitiv beräkning av bidrag har gjorts efter redovisning av antal timmar och antal program för respektive studieförbund för 2019 års verksamhet. 

Utanordningar görs två gånger per år.  

Beräkning av preliminära bidrag 2019 bygger på 2018 års totala bidrag * 50 %. 

Vid definitiv utbetalning görs en avräkning av den preliminära utbetalningen. 

 

 

Handläggande tjänsteman       Granskning 

Beslutattest  

Datum  Plats     Datum  Plats 

 

 

Louise Nygren       Peter Johansson 

 

Studieförbund Andel för 2018

Prel bidrag för 2019 (utbetalas 

första halvan 2020)

Slutredovisning 

för 2019, timmar

Antal 

program Omräknas I timmar Timmar totalt

Andel för 

2019

Del av 

bidrag Utbetalt våren

Slutlig 

utbetalning

ABF 0,2724 54480 3630 587 7,3 4285 7915 0,2606 104240 54480 49760

Bilda sydöst 0,062 12400 176 43 7,3 314 490 0,0161 6440 12400 -5960

Folkuniversitetet 0,059 11800 1000 128 7,3 934 1934 0,0637 25480 11800 13680

Kulturens bildningsverk 0,0007 140 424 6 7,3 44 468 0,0154 6160 140 6020

Medborgarskolan 0,1392 27840 5134 33 7,3 241 5375 0,177 70800 27840 42960

NBV Sydost 0,2203 44060 6257 245 7,3 1789 8046 0,2649 105960 44060 61900

Studiefrämjandet 0,0097 1940 910 3 7,3 22 932 0,031 12400 1940 10460

IBN Rushd 0,0737 14740 1920 15 7,3 110 2030 0,0668 26720 14740 11980

Sensus 0,0206 4120 487 18 7,3 131 618 0,0204 8160 4120 4040

Studieförbundet Vuxenskolan 0,1424 28480 1786 106 7,3 774 2560 0,0843 33720 28480 5240

Summa 1 200000 21724 1184 8644 30368 1,0002 400080 200000 200080



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 75 Dnr 2020-00091 800 

 

Beslut om föreningsbidrag till kulturföreningar 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
bevilja stöd enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag:    

1.C. Bidrag till förhyrda lokaler, 25 600 kr 

2.D. Främjandebidrag kultur, 380 000 kr 

Sammanfattning 

Föreningarna i Alvesta kommun kommer varje år in med ansökningar om 
föreningsbidrag senast den 15 april. På grund av covid-19 förlängdes 2020 tiden att 
ansöka till 15 juni. Under 2019 har 26 föreningar ansökt om bidrag till 
Främjandebidrag kultur och 3 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  

380 000 kronor 

Det har gjorts en bedömning av föreningens verksamhet.  Bidragets storlek kan 
minska eller öka, beroende på föreningens aktiviteter, verksamhet, antal 
medlemmar, antal publika evenemang och aktiviteter öppna för allmänheten. Även 
samverkan med andra föreningar, utveckling av ny verksamhet och verksamhet för 
barn och ungdomar är viktiga faktorer i bedömningen. 

Utbetalningar sker efter beslut i februari och augusti 2021. 

Bilagor 

 Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-11-17    

Beslutet skickas till 

Fridischef- för verkställande 

Revisionen 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kultur-och fritidsförvaltningen 
Kulturavdelningen 
Louise Nygren 
Förvaltningschef 
0472-415 04 
louise.nygren@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-01 
Referens 

Diarienummer 

 

 

 

 
  

Förslag till kulturbidrag och lokalstöd till kultur 2021 

Föreningarna i Alvesta kommun kommer varje år in med ansökningar om 
föreningsbidrag senast den 15 april. På grund av covid-19 förlängdes 2020 tiden att 
ansöka till 15 juni. Under 2019 har 26 föreningar ansökt om bidrag till 
Främjandebidrag kultur och 3 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  
380 000 kronor  
 
Det har gjorts en bedömning av föreningens verksamhet.  Bidragets storlek kan 
minska eller öka, beroende på föreningens aktiviteter, verksamhet, antal 
medlemmar, antal publika evenemang och aktiviteter öppna för allmänheten. Även 
samverkan med andra föreningar, utveckling av ny verksamhet och verksamhet för 
barn och ungdomar är viktiga faktorer i bedömningen. 
Utbetalningar sker efter beslut i februari och augusti 2021. 

 

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden att bevilja stöd 
enligt kultur- och fritidsförvaltningens förslag:    

1. C. Bidrag till förhyrda lokaler, 25 600 kr 
2. D. Främjandebidrag kultur, 380 000 kr 

 

 

Förslag kategori: C    

C. Förhyrda lokaler 2021       

Förening 
Bidrag 
2021 

Sökt 
2020 

förslag 
2021 

Odensjö Byggnadsförening 5000 5000 0 

Somalia Weyn Förening 16000 36000 16000 

Vislanda Musikkår 9600 9600 9600 

Summa 30600 50600 25600 

 
 

 



 

Datum 

2020-12-01 
Referens 

Diarienummer 
Sida 

2(2) 

 

 

Bilagor 
Förslag kategori: D  

D. Främjandebidrag kultur 2021       

Förening Bidrag 2020 Sökt 2021 Förslag 2021 

Allbo Barockk kör 6000 10000 6000 

Alvesta Almänna konstförening 30000 30000 30000 

Alvesta Junctions  2000 2000 2000 

Alvesta Musikkår 30000 30000 30000 

Alvesta Teaterförening 78000 125000 78000 

Alvesta Trädgårdsförening 1000 5000 1000 

Blädinge Hembyggdsförening 6000 3000 1000 

Bosniska Hercegovina Banja  Luka 25000 60000 25000 

Föreningen Alvesta Jazz & Blues 38000 40000 38000 

Grimslövs Bridgesällskap 1500 8000 1500 

Mistelås Hembyggdsförening 1000 1880 1500 

Mistelås sockenråd 1000 8000 1000 

Moheda sockens Hembygdsförening 62000 80000 62000 

Naturskyddsföreningen 2000 4000 2000 

Odensjö Byggnadsförening 0 20000 2000 

Popcorner 31000 50000 31000 

Skatelövs Hembygdsförening 9000 10000 9000 

Skatelövs Samhällsförening 0 20000 5000 

Slätthögs Hembygdsförening 9000 10000 9000 

Somalia Weyn Förening 2000 30000 2000 

V. Torsås Hembyggdsförening 2000 12000 2000 

Vislanda Föreläsningsförening 5000 5000 5000 

Vislanda Hembyggdsförening 5000 7000 5000 

Vislanda Musikkår 30000 30000 30000 

Vävstugan skytteln 1000 60000 1000 

Idé- & KunskapsCentrum Kronoberg 0 61800 0 

Summa 377500 722680 380000 

    

    

 
 

 
 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Dnr 2020-00066 867 

 

Kulturstipendium 2020 

Beslut 

 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att arbetsstipendium 2020 går 
till Vivianne Otsa och Anders Dahlberg  

Sammanfattning 

Då det inte inkommit någon ansökan till ungdomsstipendium för år 2020 beslutar 
arbetsutskottet efter överläggande att dela ut två arbetsstipendium om 17 500 
kronor vardera. 

Alvesta kommuns kulturstipendium ska stödja och uppmuntra förtjänstfull 
verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, 
bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda 
områden.  

Båda stipendierna ska: 

– Stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom olika kulturella och 
konstnärliga områden. 

– Stödja och uppmuntra bevarandet och framväxten av konstnärliga och kulturella 
insatser i kommunen. 

Sökanden till arbetsstipendium ska bo eller tidigare ha varit verksam i Alvesta 
kommun. 

Sökanden till ungdomsstipendiet ska bo, ha bott eller tidigare varit verksam i 
Alvesta kommun och vara högst 25 år.      

Bilagor 

Ansökningar om arbetsstipendium 2020     

Beslutet skickas till 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 72 Dnr 2020-00081 867 

 

Kulturpris 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att Kulturpriset 2020 går till 
Joakim Wikström.   

Sammanfattning 

Alvesta kommuns kulturpris syftar till att hedra, synliggöra och uppmuntra 
personer, organisationer och föreningar som bidragit med särskilt framstående 
insatser inom skilda kulturella och konstnärliga områden.  

Kriterier för priset: 

Insatser som över en längre tid som varit 

- Bevarande eller nyskapande inom kulturellt eller konstnärligt område 

- Som varit särskilt betydelsefullt, som berört många, eller bidragit till kulturell 
utveckling för kommunen. 

         

Bilagor 

  Nomineringar till kulturpris 2020       

 

Beslutet skickas till 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 71 Dnr 2020-00077  

 

Pris för integration och mångfald 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att pris för integration och 
mångfald 2020 går till Mary Cardell.    

Sammanfattning 

Alvesta kommuns integration och mångfaldspris ska uppmärksamma personer, 
föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som 
underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och 
utanförskap. 

Kriterier för priset: 

• Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor 
med olika etnisk bakgrund.  

• Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter.  

• Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i 
samhällsfrågor. 

• Insatsen ska ha bidragit till att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara 
resultat i Alvesta kommun. 

    

Bilagor 

Nomineringar till pris för integration och mångfald 2020    

 

Beslutet skickas till 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 70 Dnr 2020-00079 867 

 

Pris för särskild prestation 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att pris för särskild prestation 
2020 går till Thomas Ragnarsson.     

Sammanfattning 

  Alvesta kommuns pris för särskild prestation ska uppmärksamma personer, 
organisationer och föreningar som utmärkt sig genom en särskilt god ledarinsats 
eller utmärkande prestation. 

Kriterier för priset: 

 Insatsen främjar nytänkande eller stärkt gemenskap för människor eller en 
verksamhet i Alvesta kommun. 

 Insatsen bidrar till utveckling eller en ny start för människor eller en 
verksamhet i Alvesta kommun. 

Bilagor 

   Nomineringar till pris för särskild prestation 2020   

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetsutvecklare- för verkställande 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 76 Dnr 2020-00087 800 

 

Beslut om föreningsbidrag till föreningar 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta om kompletterande utbetalning av fritidsbidrag enligt: 

A. Aktivitetsstöd till Alvesta Brottningsklubb till en summa av 24 306 kronor 

C. Bidrag till förhyrda lokaler till Alvesta Motorklubb till en summa av 46 200 kronor. 

Sammanfattning 

Bidragsberättigade föreningar inom Alvesta kommun kommer senast den 15 april 
varje år in med ansökningar om föreningsbidrag. Alvesta Brottningsklubb och 
Alvesta Motorklubb har inkommit med de handlingar och kompletteringar som 
bidragsreglerna kräver och föreslås utbetalning av föreningsstöd enligt förslag till 
beslut.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-11-17     

Beslutet skickas till 

Fritidschef- för verkställande 

Revisionen 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Fritidsenheten 
Martin Sallergård 
Fritidschef 
0472-150 21 
martin.sallergard@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-01 
Referens 

«Databas» «Diarienr» «Grpnr»  

 

 

 

 
  

Tjänsteskrivelse om kompletterande bidrag till 
fritidsföreningar 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
kompletterande utbetalning av fritidsbidrag enligt: 

1. A. Aktivitetsstöd till Alvesta Brottningsklubb till en summa av 24 306 kronor 

2. C. Bidrag till förhyrda lokaler till Alvesta Motorklubb till en summa av 46 
200 kronor. 

Sammanfattning 

Bidragsberättigade föreningar inom Alvesta kommun kommer senast den 15 april 
varje år in med ansökningar om föreningsbidrag. Alvesta Brottningsklubb och 
Alvesta Motorklubb har inkommit med de handlingar och kompletteringar som 
bidragsreglerna kräver och föreslås utbetalning av föreningsstöd enligt förslag till 
beslut.  

 
 

Louise Nygren 
Förvaltningschef Kultur-och fritid 

Martin Sallergård 
Fritidschef 

Beslutet skickas till 

Louise Nygren- för kännedom 

Martin Sallergård- för verkställande 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 77 Dnr 2020-00094 800 

 

Beslut om investeringsbidrag för föreningar  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden att 
besluta:  

1. Om utbetalning enligt bilaga 1 för bidragskategori E om totalt 237 000 kronor för 
2021  

2. Att 75 000 kronor avsätts för löpande investeringar för föreningar med egen 
anläggning under verksamhetsåret 2021.  

Beslutade medel kan betalas ut under perioden 1/1- 31/12 2021  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har totalt mottagit 15 olika ansökningar inom ramen 
för bidragskategori E. Bidrag till speciella ändamål - verksamhet och investeringar. 
Totalt har 14 föreningar sökt till en total kostnad för 2 221 390 kronor. I bifogad 
bilaga är ansökningarna sammanställda med förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fördelning och utbetalning enligt bilaga 1 att 
237 000 kronor beviljas ansökta projekt. Beviljat bidrag kan endast betalas ut under 
perioden 1/1-31/12 2021. 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 2021.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2020-11-17 

Bilaga 1     

Beslutet skickas till 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Fritidsenheten 
Martin Sallergård 
Fritidschef 
0472-150 21 
martin.sallergard@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-12-01 
Referens 

«Databas» «Diarienr» «Grpnr»  

 

 

 

 
  

Tjänsteskrivelse: Förslag på fördelning av medel för 
bidragskategori E. Bidrag till speciella ändamål -
investeringar och verksamhet 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta:  
1. Om utbetalning enligt bilaga 1 för bidragskategori E om 

totalt 237 000 kronor för 2021  
2. att 75 000 kronor avsätts för löpande investeringar för 

föreningar med egen anläggning under verksamhetsåret 
2021.  

Beslutade medel kan betalas ut under perioden 1/1- 31/12 2021  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har totalt mottagit 15 olika ansökningar inom ramen 
för bidragskategori E. Bidrag till speciella ändamål - verksamhet och investeringar. 
Totalt har 14 föreningar sökt till en total kostnad för 2 221 390 kronor. I bifogad 
bilaga är ansökningarna sammanställda med förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fördelning och utbetalning enligt bilaga 1 att 
237 000 kronor beviljas ansökta projekt. Beviljat bidrag kan endast betalas ut under 
perioden 1/1-31/12 2021. 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 2021.  

  

Bilagor 

Bilaga 1- förslag om bidrag till speciella ändamål, 2020-11-16  

Louise Nygren 
Förvaltningschef Kultur- och fritid 

Martin Sallergård 
Fritidschef 

Beslutet skickas till 

Louise Nygren 

Martin Sallergård 



Förslag på fördelning av medel för bidragskategori E. Bidrag till speciella ändamål 2021 - bilaga 1

Namn på förening Ändamål Sökt belopp Försl bev belopp Motivering

Östanåkra Ponnytravare Fuktskada på innervägg i klubbstuga 50 000 0 Måste åtgärdas hösten 2020

Grimslövs IF Tillgänglighetsanpassa gång till klubbstuga 35000 17500 Tillgänglighet

Bosnisk Hercegovinska ungdoms för Behov om att köpa ny grill och grillredskap 10 000 0 Verksamhetskostnad - ej investering

Bosnisk Hercegovinska ungdoms för Fotbollsutrustning till verksamheten 5 000 0 Verksamhetskostnad - ej investering

Bosnisk Hercegovinska ungdoms för Redskap till föreningens olika inne och uteaktiviteter 10 000 0 Verksamhetskostnad - ej investering

Moheda GF Pegasus- volt och hoppbord 70000 0 Verksamhetskostnad

Vislanda IF Asfaltering av områden kring konstgräsplan pga ändrade miljökrav vid konstgräs 735 000 0 Speciellt ärende via KS

Vislanda IF Harv och ställbart schaktblad 25 000 12 500 Investering i maskin för skötsel

Vislanda IF Ljudanläggning 0 0 Verksamhetskostnad - ej investering

Vislanda IF Måla klubbstugan 0 0 Underhållskostnad

Vislanda IF Inhängnad för miljösäkra entreér 84 000 42 000 Krav enligt miljökontoret

Moheda IF Byte av tak på Bollhallen 750 000 0 Föslag -speciellt ärende via KS

Moheda IF Belysningsstolpar från Vegby grusplan - rivning och installation vid Moheda IP 40 000 20000 Belysning

Alvesta SOK Revidering av orienteringskarta 60 000 30 000 Enligt bestämmelser

Alvesta SOK Underhåll Hanaslövsgården, balkong, Belysning och målning 40 000 0 Underhållskostnad

Alvesta SOK Installation av luftvärmepumpar till Hanaslövsgården - energibesparande 50 000 25 000 Energibesparande

Alvesta Ridklubb Ny luftvärmepump 20 000 10 000 Energibesparande

Alvesta Ridklubb Halkfri stallgång 80 000 40 000 Arbetsmiljö

Alvesta Ridklubb Renovering av handikappstoaletten 35 000 0 Skjuter på insats enligt dialog

Alvesta Ridklubb Belysning utebanan 0 Skjuter på insats enligt dialog

Alvesta Ridklubb Renovering av gamla stalldelen 0 Utgår enligt dialog

Alvesta Ridklubb Varmvattenberedare till Spolspiltan 25 000 0 Utgår enligt dialog

Alvesta GK Renovering och tillbyggnad av lokaler Utgår enligt dialog

Alvesta GK Luftvärmepump för att förbättra arbetsmiljö och inomhusmiljö 25000 12500 Energibesparande

Alvesta Hundklubb Kamin i befintlig spis 0 0 Drift - ej investering

Alvesta Hundklubb Upprustning av bänk 0 0 Underhållskostnad

Alvesta Hundklubb Byte av beslysning på aktivitetsyta 55 000 27 500 Energibesparande

Alvesta Hundklubb Panelbyte, målning av fastighet och nytt tak på altan 0 0 Underhållskostnad

Hjorts MK Ny gräsklippare 5000 0 Verksamhetskostnad - ej investering

Vrankunge Byggnadsförening Ny vindtrappa för att öka tillgängligheten till byggnadens vind 7 000 0 Driftskostnad

Odensjö Bastuförening Byte av eldningsspis- obs redan genomfört 5390 0 Avslag- har redan genomförts



Fiskeklubben forellen Har byggt en grillstuga med bänkar, bord och anslagstava 0 0 Avslag- har redan genomförts

Fiskeklubben forellen 3 St flytbryggor 0 0 Verksamhetskostnad

2 221 390 237000



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 78 Dnr 2020-00093 800 

 

Revidering av riktlinjer för Bidragsbestämmelser 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta om revidering av Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom 
Alvesta kommun enligt bilaga.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur-och fritidsnämnden 
arbetat med en översyn av Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma 
inom Alvesta kommun. Flera olika faktorer har tagits i beaktande i detta arbete som 
pågått under hela 2020 och därför föreslås endast mindre korrigeringar i detta läge. 

Faktorer som försvårar och behöver utredas vidare är bland annat hur följderna av 
Coronapandemin förändrar föreningslivets förutsättningar att bedriva verksamhet 
både på kort och lång sikt, större förändringar i nuvarande bidragsbestämmelser 
skulle kunna slå hårt mot föreningarnas redan nu ansträngda verksamheter.  

Coronapandemin har även starkt begränsat möjligheterna till dialog med 
föreningslivet vilket har inneburit att endast ett begränsat antal åsikter från 
föreningslivet har kunnat samlas in. Planerade föreningsträffar både under våren 
och hösten har utifrån rådande situation fått ställas in. 

Vidare så bör översynen även tillvarata de övriga förvaltningarnas relationer och 
utbetalningar till det ideella föreningslivet för att samordna och förebygga att 
föreningarna får olika förutsättningar genom ersättningar från olika förvaltningar. 
Ägandeförhållandena mellan kommunägda och föreningsägda byggnader som 
används av bygdegårdsföreningar och samhällsföreningar bör även utredas vidare 
innan förändring sker. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-20 

Bidragsbestämmelser- utkast, 2020-11-20  

Beslutet skickas till 

Förvaltningchef 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-12-01 
Referens 

KFN 2020-00093.800 

 

 

 

 
  

Beslut om revidering av bidragsbestämmelser för 
organisationer verksamma inom Alvesta kommun 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur-och fritidsnämnden att 
besluta om revidering av Bidragsbestämmelser för organisationer 
verksamma inom Alvesta kommun enligt bilaga.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur-och fritidsnämnden 
arbetat med en översyn av Bidragsbestämmelser för organisationer 
verksamma inom Alvesta kommun. Flera olika faktorer har tagits i beaktande 
i detta arbete som pågått under hela 2020 och därför föreslås endast mindre 
korrigeringar i detta läge. 
 
Faktorer som försvårar och behöver utredas vidare är bland annat hur 
följderna av Coronapandemin förändrar föreningslivets förutsättningar att 
bedriva verksamhet både på kort och lång sikt, större förändringar i 
nuvarande bidragsbestämmelser skulle kunna slå hårt mot föreningarnas 
redan nu ansträngda verksamheter.  
 
Coronapandemin har även starkt begränsat möjligheterna till dialog med 
föreningslivet vilket har inneburit att endast ett begränsat antal åsikter från 
föreningslivet har kunnat samlas in. Planerade föreningsträffar både under 
våren och hösten har utifrån rådande situation fått ställas in. 
 
Vidare så bör översynen även tillvarata de övriga förvaltningarnas relationer 
och utbetalningar till det ideella föreningslivet för att samordna och 
förebygga att föreningarna får olika förutsättningar genom ersättningar från 
olika förvaltningar. Ägandeförhållandena mellan kommunägda och 
föreningsägda byggnader som används av bygdegårdsföreningar och 
samhällsföreningar bör även utredas vidare innan förändring sker. 
 

Bilagor 

Bidragsbestämmelser- utkast, 2020-11-17  

 



 
Datum 

2020-12-01 
Referens 

KFN 2020-00093.800 
Sida 

2(2) 

 

 

Louise Nygren 
Förvaltningschef Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 



Bestämmelser om stöd 
för föreningar och organisationer verksamma inom Alvesta kommun 
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Riktlinjer 
 
Bidragen är avsedda att vara en hjälp till självhjälp och är ett stöd till 
lokala organisationer inom Alvesta kommun, som bedriver ideell 
verksamhet för barn och ungdomar samt annan verksamhet som Alvesta 
kommun finner anledning att stödja. 
 
Genom bidrag och andra stödformer vill Alvesta kommun 
 
- Främst stödja och utveckla det ideella föreningslivets 

ungdomsverksamhet. 
- Stödja insatser för att integrera funktionshindrade ungdomar i 

föreningslivet. 
- Stimulera föreningar att i sin verksamhet integrera människor från 

olika kulturområden. 
- Verka för ett varierat utbud av fritidsverksamhet för såväl flickor som 

pojkar. 
- Stödja organisationer som tar till vara samt utvecklar vårt kulturella 

arv. 
- Stödja kulturyttringar såsom konst, musik, teater etc. 
 

Regler 
 

Vem kan få föreningsstöd? 
 

För att en förening skall komma ifråga för föreningsstöd skall normalt 
följande grundvillkor vara uppfyllda. 
 
- Föreningen skall ha stadgar som är godkända av riksorganisation 

och/eller av Alvesta kommun. 
- Föreningen ska vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska 

principer. 
- Föreningen skall ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i 

föreningens verksamhet. 
- Föreningen ska ha bedrivit verksamhet i minst sex månader. 
- Föreningen ska ha sitt säte i Alvesta kommun och bedriva verksamhet 

inom kommunen. 

Bidragsbestämmelser 
Antagna av Kultur- och fritidsnämnden den 2 december 2020 
Gäller ansökning som inkommer efter 1 januari 2021. 
Bidragen administreras av Kultur- och fritidsförvaltningen. 
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- Ett grundkrav för att erhålla bidrag är att föreningen antagit en drog- 
och alkoholpolicy (gäller ungdomsföreningar). 

- Föreningen ska dokumentera att utdrag ur belastningsregister finns 
för samtliga ledare i barn- och ungdomsverksamhet. 

- Föreningen ska ta ut en skälig medlemsavgift. 
 

 
För att klassas som ungdomsorganisation och därmed erhålla lägsta 
taxa vid förhyrning av kommunens lokaler gäller dessutom att föreningen 
 
- Har minst 10 medlemmar i åldern 7 – 25 år (som medlem räknas den 

som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som 
medlem, erlagt beslutad medlemsavgift och deltar regelbundet i 
verksamheten). 

- Bedriver regelbunden verksamhet för åldersgruppen 7 – 25 år. 
- Uppfyller kraven för erhållande av verksamhetsbidrag enligt A. 

Aktivitetsbidrag. 
 
 
Föreningar kan normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon 
av följande kategorier (för godkända lokaler kan dock lokalbidrag utgå): 
 
- Ekonomiska föreningar. 
- Partipolitiska föreningar. 
- Föreningar knutna till svenska försvaret. 
- Stödföreningar (supporterklubb, föräldraförening etc.). 
- Pensionärsföreningar. 
- Nykterhetsföreningar, vuxna. 
- Hjälporganisationer, vuxna. 
- Läxhjälp 
- Verksamhet som får stöd från annan kommunal instans eller från 

landstinget 
- Religiös verksamhet (exempelvis mässor, gudstjänster, ceremonier, 

högtidsfirande, religiös undervisning -söndagsskola, 
konfirmationsundervisning, 
bönesamlingar och högläsning ur religiösa skrifter) 
 

 
Föreningsstöd utgår ej heller om föreningen erhåller bidrag från annan 
kommunal nämnd/styrelse eller landsting för samma ändamål. 
 

- Bidrag till studieförbunden utgår enlig särskilda bestämmelser. 
- Bidrag till handikapporganisationerna kan även utgå till regional 

förening som bedriver verksamhet i Alvesta kommun, då lokal sådan 
saknas. 



 4 (10) 
  

Bidragsformer 
 
Samtliga bidrag utgår under förutsättning att kommunfullmäktige anvisar 
erforderliga medel. Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att inom ramen 
för anvisade medel omfördela mellan de olika bidragsformerna. 
 
Kommunalt bidrag kan utgå som 
 
A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag). 
B. Bidrag till drift av egen anläggning eller lokal. 
C. Bidrag till förhyrda lokaler. 
D. Främjandebidrag. 
E. Bidrag till speciella ändamål.  
F. Ledarutbildningsbidrag. 
 
En förening kan få en kombination av ett eller flera bidrag. 
 
Lägsta bidrag som kan utgå är 300 kr.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott prövar varje ansökans skälighet, bl.a. 
verksamhetens omfattning, antal medlemmar under 25 år, lokaler, 
tillgångar m.m. 
 
Bidrag enligt dessa regler grundas i första hand på verksamhetsåret före 
det år ansökan om bidrag görs. Bidraget betalas ut året efter det 
ansökan gjorts och är till för föreningens verksamhet det år som bidraget 
erhålles. 
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A. Aktivitetsbidrag 

 
Bidrag utgår för aktiviteter med 6 kr/deltagare i sammankomst. Stödet 
utgår för åldrarna 7 – 25 år. För funktionshindrade finns ingen övre 
åldersgräns. Verksamheten skall vara regelbunden.  
 
Sammankomstdefinition 
Med sammankomst menas en av föreningen planerad och anordnad 
aktivitet, i vilken tre ungdomar utöver ledare deltager. 
För att den skall räknas som planerad gäller att den skall vara beslutad 
av föreningens styrelse, medlemsmöte eller motsvarande. 
 
För bidragsberättigad sammankomst gäller att 
 
- Aktiviteten måste pågå under minst 60 minuter och i huvudsak ligga i 

linje med föreningens verksamhet och idé. 
- Gruppen måste innehålla minst tre deltagare, utöver ledare, i åldern 

7– 25 år. 
- Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare, men får 

inte vara yngre än 13 år. 
- Gemensam samling med någon form av instruktion eller dylikt skall 

inleda. 
- Gemensam avslutning ska ske. 
- Aktiviteten måste vara ledarledd. 
- Samma person får endast medräknas i en bidragsgrundande 

sammankomst i samma förening per dag. 
- Vid varje sammankomst ska gruppledaren föra närvarokort och intyga 

med sin namnunderskrift att redovisningen stämmer. Närvarokortet 
skall förvaras i fyra år av föreningen. 

 
Bidragsberättigad verksamhet kan vara sammanträden, föreningsmöten, 
träning/övning, hobbyverksamhet, tävlingar/matcher/egna framträdanden 
som ej är entrébelagda. 
 
Entrébelagda tävlingar/matcher/uppvisningar, studiecirklar, 
sammankomster eller kommersiella arrangemang som exempelvis dans, 
bingo och basar utgör ej bidragsberättigad sammankomst. 
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B. Bidrag till drift av egen anläggning eller lokal  
 
Gäller fritidsanläggningar och samlingslokaler godkända av Kultur- och 
fritidsnämnden. Hembygdsgårdar o. dyl. söker främjandebidrag. 
 
Bidrag utgår med 90 % för de kostnader som ej är påverkbara d.v.s. 
räntor på godkända lån. Om räntebidrag ska kunna utgå måste Kultur- 
och fritidsnämnden innan lånet tecknats godkänna detta som 
bidragsberättigat. Förening som tagit lån godkänt av Kultur- och 
fritidsnämnden, kan efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden få förskott 
för betalning av räntor och ev. amorteringar under löpande 
verksamhetsår. 
 
Bidrag B utgår endast till av Kultur- och fritidsnämnden godkänd 
anläggning. 
Bidrag utgår med 80 % för de kostnader som kan påverkas d.v.s. 
punkterna 2– 5 nedan. 
Bidrag kan utgå till organisation som driver anläggning under 
förutsättning att den hålles i tillfredsställande och funktionsdugligt skick. 
Organisationen är skyldig att vid efterfrågan till skälig taxa hyra ut 
anläggningen då den inte används för eget bruk (skälig taxa: jfr 
kommunala lokaler). Bidraget minskas då med 25 % av intäkterna. 
 
Kostnader på vilka bidragsgrunden beräknas är: 
 
1. Ränteutgifter på av Kultur- och fritidsnämnden godkända lån (lånets 

storlek, räntesats samt amorteringstid skall anges ). 

2. Uppvärmning och el. 

3. Vatten och avlopp, renhållning och sotning. 

4. Försäkringar på anläggningen. 

5. Arrende. 

6. För underhållskostnader utgår bidrag med fastställd poäng 

multiplicerat med 450 kr. 

7. För tillsynskostnader utgår bidrag med fastställd poäng multiplicerat 

med 450 kr. 
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C. Bidrag till förhyrda lokaler 
 
Bidrag utgår endast till förhyrning av lokaler inom kommunen. 
Bidrag kan utgå till lokaler som regelbundet används för 
ungdomsverksamhet och där hyreskostnaderna ej är subventionerade av 
kommunen och där motsvarande kommunal lokal ej finns.  
 
För klubblokal gäller att föreningen har årskontrakt och full 
dispositionsrätt till lokalen.  
 
Förhyrning, hyreskontrakt och förändring skall godkännas i förväg av 
Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Bidraget utgår med högst 60 % av hyreskostnaden, maxbelopp som kan 
betalas ut är 50.000 kr per år och förening. 
I beräkningsgrunden för klubblokal ingår hyran för lokalen samt 
konsumtionsavgifter i den mån de inte ingår i hyran.  
 
Även för tillfällig förhyrning för ungdomsverksamhet kan bidrag utgå. 
Dock skall kommunala lokaler i första hand användas. 
 
Föreningar som hyr exempelvis sport- bollhallar eller dylika lokaler, av 
annan än kommunen, kan inte få mer i bidrag än slutkostnaderna för 
föreningen motsvarande minst hyran för motsvarande kommunal lokal. 
 



 8 (10) 
  

D. Främjandebidrag 
 
De föreningar som inte omfattas av andra bidragsformer enligt ovan kan 
få ett främjandebidrag som utgår efter prövning i Kultur- och 
fritidsnämnden i varje enskilt fall. 

 
E. Bidrag till speciella ändamål 
 
1. Verksamhet 

Bidrag kan utgå till verksamhet som inte omfattas av bidragsreglerna 
t.ex. försöksverksamhet, vissa arrangemang, utvecklingsarbete, 
integrering av funktionshindrade ungdomar i föreningslivet, 
senioraktiviteter, kartframställning eller till annan verksamhet som 
Kultur- och fritidsnämnden finner anledning att stödja. 
 

2. Bidrag kan utgå till investeringar såsom reparationer eller 
nyanskaffning samt till oförutsedda utgifter. För att bidrag skall utgå 
måste ansökan vara godkänd av Kultur- och fritidsnämnden före 
genomförandet. Beviljat bidrag skall användas för ändamålet inom 1 
år om inte förlängning av särskilda skäl godkänts. Bidrag betalas ut 
efter redovisning av vidimerade kostnader. Energibesparande 
åtgärder skall prioriteras. 

 
3. Startbidrag kan utgå till nybildad förening med 1200 kr för helt 

verksamhetsår. Föreningen skall ha varit verksam i minst 6 månader. 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningen och placerar in den i 
bidragskategori. 

 
4. Även kompletteringsbidrag kan utgå och är avsett att täcka det glapp 

som kan uppstå innan årligt bidrag börjar utbetalas. Föreningen 
ansöker om kompletteringsbidrag. 
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F. Ledarutbildningsbidrag 
 
Ändamål 
Bidraget avser att stödja föreningens ledarutbildning för att främja och 
utveckla ungdomsverksamheten. 
 

Villkor 

Kurser och utbildning skall inriktas på ungdomsverksamhet. Med 
ansökan bifogas kursprogram och kursintyg med styrkta 
kostnadsuppgifter. 
 

Bidrag 

Bidrag utgår med 100 % av kurskostnaderna. Bidrag utgår ej för 
reseersättning och förlorad arbetsförtjänst. Föreningens totala 
ledarutbildningsbidrag beror på föreningens verksamhet, mätt i antalet 
aktiviteter föregående år. 
 

Ansökan 

 
Ansökan om bidrag skall vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda 
senast två månader efter avslutad kurs. 
 

Beräkningsgrund 

Antal sammankomster föregående år Bidragstak 
20 – 99 4 000 kr 
100 – 249 5 000 kr 
250 – 399 6 000 kr  
400- 8 000 kr 
 

OBS! För Kulturföreningar gäller särskilda regler. 
Kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen för närmare upplysningar. 
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Ansökan om bidrag 
 
Förening som vill få kommunalt bidrag enligt ovanstående bestämmelser 
skall senast de 15 april skicka in ansökan jämte verksamhetsberättelse 
med redovisning av föregående års verksamhet, ekonomisk redogörelse, 
revisionsberättelse samt antagen budget för innevarande år och 
verksamhetsplan för kommande år. 
 
Ansökan inlämnas av organisationens styrelse undertecknad av antingen 
ordförande, kassör eller sekreterare samt av revisor. 
 
Ansökan skall alltid lämnas på därför avsedd blankett, vilken rekvireras 
från Kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Ansökan skickas eller inlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 
15 april. 
 
Bidragsansökan som inkommer efter den 15 april behandlas ej utan att 
särskilda skäl föreligger. 
 
Kontroll 
Bidragsansökande förening är skyldig att till Alvesta kommun lämna de 
övriga handlingar och uppgifter som kommunen bedömer nödvändiga för 
prövning av ansökan och kontroll av lämnade uppgifter. 
Lämnas efter uppmaning inte dessa uppgifter av föreningen betalas inga 
kommunala bidrag ut. 
 

Utbetalning av bidrag 
 
Utbetalning av årets bidrag sker i februari och augusti månad. 
Bidrag utbetalas till lokalavdelningens bankgiro/plusgiro. 
 
Vid utbetalning kan avdrag göras för skuld till Alvesta kommun. 



  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 Alvesta kommun 
Kultur- och fritidsförvaltningen.  
342 80 Alvesta 
Telefon växel: 0472-15 000  
E-post: kulturochfritid@alvesta.se 
Hemsida: www.alvesta.se 
 
 

  

  

 

http://www.alvesta.se/


 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 79 Dnr 2020-00067 000 

 

Information om bowlinghallens verksamhet 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 

 Martin Sallergård, fritidschef, föredrar för arbetsutskottet om bowlinghallens 
verksamhet och hur den kan utvecklas. Han informerar om bland annat: 

 Utredningsuppdraget från kultur- och fritidsnämnden 

 Arbetet pågår under hösten 2020 samt tidig vår 2021 

 Vilka delar som ingår i utredningen; målgrupper, status, ekonomi mm 

 Coronapandemins påverkan på bowlingen 

. 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 80 Dnr 2020-00090 002 

 

Revidering av delegationsordning 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att anta förslag till reviderad delegationsordning.  

Sammanfattning 

Delegation enligt kommunallagen, KL (6 kap. 33–38 §§) innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden flyttas över till någon annan. 
Den som har sådan rätt kallas delegat. Av 6 kap. 33 § kommunallagen följer att en 
nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till:  

 ett utskott (avdelning) av nämnden, till exempel ett arbetsutskott  

 en enskild ledamot eller ersättare (suppleant), till exempel ordförande  

 en anställd i kommunen, denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd 
hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  

 Delegaten företräder Kultur- och fritidsnämnden, så att delegatens beslut 
ses som styrelsens beslut. Beslutet kan överklagas genom 
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 

 

I arbetet med den kommunövergripande internkontrollen så har HR-chef sett över 
samtliga nämnders delegationsordningar och lagt fram förslag på ändringar för att 
nämnderna ska få en så enhetlig delegation inom HR-området som möjligt.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, 2020-11-16 

Utkast till delegationsordning, 2020-10-29  

Beslutet skickas till 

Kommunledningsstaben- för kännedom 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 
46723865072 
therese.lofqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-17 
Referens 

KFN 2020-00090 002  

 

 

 

 
  

Revidering av delegationsordning 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad 
delegationsordning.  

Sammanfattning 

Delegation enligt kommunallagen, KL (6 kap. 33–38 §§) innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden flyttas över till någon annan. 
Den som har sådan rätt kallas delegat. Av 6 kap. 33 § kommunallagen följer att en 
nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till:  

 ett utskott (avdelning) av nämnden, till exempel ett arbetsutskott  

 en enskild ledamot eller ersättare (suppleant), till exempel ordförande  

 en anställd i kommunen, denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd 
hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  

Delegaten företräder Kultur- och fritidsnämnden, så att delegatens beslut ses som 
styrelsens beslut. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär. 
I arbetet med den kommunövergripande internkontrollen så har HR-chef sett över 
samtliga nämnders delegationsordningar och lagt fram förslag på ändringar för att 
nämnderna ska få en så enhetlig delegation inom HR-området som möjligt.  

Bilagor 

Utkast till delegationsordning, 2020-10-29  

 
 

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen- för kännedom 



 

 

Författningssamling 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben 
Gäller från: 1 maj 2020 
Antagen: Kultur- och fritidsnämnden, § 27 2020-04-20 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

Allmänt om delegation 

Delegation enligt kommunallagen, KL (6 kap. 33–38 §§) innebär att rätten att besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden flyttas över till någon annan. 
Den som har sådan rätt kallas delegat. Av 6 kap. 33 § kommunallagen följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till:  

 ett utskott (avdelning) av nämnden, till exempel ett arbetsutskott  

 en enskild ledamot eller ersättare (suppleant), till exempel ordförande  

 en anställd i kommunen, denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  

Delegaten företräder Kultur- och fritidsnämnden, så att delegatens beslut ses som styrelsens beslut. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär. 

Kultur- och fritidsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget. Styrelsen kan också ta över ett ärende och fatta beslut, 
förutsatt att delegaten ännu inte har fattat något beslut. 

Delegaten har redovisningsansvar till kultur- och fritidsnämnden och det straffrättsliga ansvaret. Det innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel 
om beslutet är felaktigt. Delegaten har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande i kultur- och fritidsnämnden. 

Delegationsbeslut kan överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär1. Klagotiden för ett delegationsbeslut räknas från den dag då 
anslag skedde avseende justering av protokoll från det sammanträde då delegationsbeslutet anmäldes. 

Ett kommunalrättsligt beslut vinner laga kraft efter tre veckor räknat från den dag då det tillkännagavs på anslagstavlan att protokollet över beslutets justerats. 
Klagotiden är således tre veckor. 

                                                 

 

1 Bestämmelser om laglighetsprövning finns i 10 kap. KL. Bestämmelser som förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. 
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Delegationsordning 

Kultur- och fritidsnämndens reglemente §§ 19–20 medger rätt att delegera beslut enligt 6 kap. 37 § kommunallagen. 

Denna delegationsordning anger för vilka ärenden delegation medges, det vill säga, vem som äger rätt att på styrelsens vägnar fatta beslut med rättsverkan 
som om styrelsen själv fattat beslutet. 

 Beslutanderätt får inte delegeras enligt 6 kap. 38 § kommunallagen i följande slag av ärenden:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  

 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
överklagats  

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  

Vid tveksamhet ska ärendet alltid hänskjutas för avgörande till styrelsen. Rätten gäller tills vidare och kan när som helst återkallas eller ändras av styrelsen. 
Styrelsen kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut.  

Vidaredelegation 

Kommunchef och förvaltningschefer äger rätt, att för särskild ärendegrupp, vidaredelegera beslutanderätten till anställd hos kommunen, 7 kap. 5 § 
kommunallagen.        

Den som utses till tillförordnad kommunchef respektive förvaltningschef har även rätt att fatta delegationsbeslut i ordinarie beslutsfattares frånvaro, 7 kap. 6 § 
kommunallagen. 

Speciallagstiftning kan i särskilda fall medge delegationsrätt. I sådana fall gäller dessa lagregler med tillämpningsföreskrifter.  

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut fattat med stöd av delegation ska vara skriftligt och undertecknat. Av beslutet ska framgå att det är fattat med stöd av delegation från styrelsen och 
enligt vilken punkt i delegationsordningen. 
 
Delegaten ansvarar för eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Besvärshänvisning ska finnas med i beslutet i de fall som besluten kan överklagas 
genom så kallat förvaltningsbesvär.  
 
Delegationsbeslut ska, i enlighet med 6 kap. 37–39 §§ kommunallagen, anmälas till kultur- och fritidsnämnden. Delegationsbeslut förtecknas på 
delegationslista för anmälan till styrelsen vid nästkommande sammanträde. På dagordningen anmäls ärendena under punkten redovisning av fattade 
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delegationsbeslut. Här anges uppgifter om beslutsdatum, beslutets innehåll och delegatens namn. Anmälda delegationsbeslut ska sammanställas och skickas 
ut med kallelsen till kultur- och fritidsnämnden.  

Vidaredelegation och delegatens ansvar  

Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har tillräcklig kunskap om ärendet i fråga, och att riktlinjer finns för det delegationen avser. 
Delegaten ska vara medveten om vilka policydokument, riktlinjer och instruktioner som gäller för uppdraget.  
 
Utskott ska hänskjuta delegerat ärende till kultur- och fritidsnämnden om minst två av utskottets ledamöter begär det. 

Beslut vid frånvaro för ordinarie delegat 

Om ordinarie delegat, inklusive vikarie och ställföreträdare, är frånvarande och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat 
anges under respektive punkt. 

Beslut som fattas av någon annan vid frånvaro för ordinarie delegat ska tas in i den ordinarie delegatens protokollserie.  

Firmatecknare 

Firmatecknare är en civilrättslig term som används för personer som utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening för att 
företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Begreppet firmatecknare finns inte i kommunallagen. Firmateckning innebär inte att man fattar ett 
beslut, utan att man för kommunens del intygar att ett beslut finns. Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller genom 
delegation från kommunstyrelse eller nämnd.   Undertecknande av skrivelser, köpehandlingar, kontrakt, lånehandlingar, borgensförbindelser, avtal och 
liknande ska ske av kommunstyrelsens ordförande (vid beslut i kommunstyrelsen) eller nämndens ordförande (vid beslut i nämnd) eller vid dennes förfall vice 
ordförande. Handlingen kontrasigneras av den anställd som kommunstyrelsen alternativt nämnden beslutar.   Vid delegerad beslutanderätt undertecknas 
avtal, andra handlingar och skrivelser av delegaten tillsammans med annan tjänsteman, i enlighet med särskilt beslut i kommunstyrelsen eller nämnden. 

Verkställighet 

Kommunallagen skiljer på beslut som kan delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Beslut som fattas inom ramen för verkställighet grundas ofta på 
lagar, instruktioner, avtal, policy eller med ledning av de regelverk som har fattats av Kommunfullmäktige och ingår oftast i tjänsten. Typiska exempel på 
sådana beslut är tillämpning av tjänstledighetsregler och avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. Kännetecknande för dessa beslut är att det inte finns utrymme 
för självständiga bedömningar. Sådana beslut kan heller inte överklagas.  
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Upphandling 

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för inköps- och upphandlingsfrågor. Det är kommunstyrelsen som delegerar vem som har rätt att köpa in varor, tjänster 
och entreprenader i organisationen. 

Inköp och upphandling ska alltid göras enligt kommunens fastställda process för detta och följa kommunens upphandlingspolicy för att säkerställa 
affärsmässighet och efterlevnad av lagen om offentlig upphandling. I första hand ska kommunens ramavtal följas. 

Att handla upp varor och tjänster som överstiger det fastställda direktupphandlingsbeloppet ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Beslut om 
upphandlingar tas av kommunens upphandlingschef eller kommunstyrelsens upphandlingsutskott. 

Att handla upp varor och tjänster då värdet understiger det fastställda direktupphandlingsbeloppet äger förvaltningschef, verksamhetsutvecklare, enhetschef 
eller annan utsedd person rätt att upphandla via en så kallad ställningsfullmakt. Det är alltså inte fråga om beslut som har delegerats och ska därför inte 
anmälas i nämnden. Att träffa avtal i övrigt ligger även det inom ramen för uppdragen för förvaltningschef, verksamhetsutvecklare eller enhetschef genom en 
så kallad ställningsfullmakt. 
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Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

1 Administrativa och allmänna ärenden 

Nr. Ärende Delegat Kommentar Lagrum 

1.1 
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling.                   

Nämndsekreterare 
Att lämna ut en handling är att 
betrakta som verkställighet. 

2 kap. 14 § 
TF och 6 
kap. OSL 

1.2 
Beslut i ärenden som är så brådskande, att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande. Vid dennes frånvaro eller 
jäv övergår beslutanderätten till 
nämndens 1:e vice ordförande. Vid 
1:e vice ordförandes frånvaro eller 
jäv övergår beslutanderätten till 2:e 
vice ordförande. 

 
6 kap. 36 § 
KL 

1.3 
Beslut om ordförandens deltagande i kurser och 
konferenser. 

Kultur- och fritidsnämndens vice 
ordförande 

  

1.4 
Beslut om nämndens ledamöters och ersättares 
deltagande i kurser och konferenser. 

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande. Vid dennes frånvaro eller 
jäv övergår beslutanderätten till 
nämndens vice ordförande. 

  

2 Personalärenden 

Nr. Ärende Delegat Kommentar Lagrum 

2.1 
Ansvar för den fortlöpande tillsynen över 
arbetsmiljön, det systematiska 

Förvaltningschef med rätt till 
vidaredelegation 

Förvaltningschef efter skriftlig 
överlämning av arbetsmiljöansvaret 
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brandskyddsarbetet och verksamhetsutövares 
egenkontroll enligt miljöbalken 

från KFN. Delegationen gäller inom 
respektive avdelnings budgetansvar.  

  

Enhetschef efter skriftlig överlämning 
av arbetsmiljöansvaret från 
förvaltningschef. Delegationen gäller 
inom respektive avdelnings 
budgetansvar.  

 

2.2 

Beslut om anställning  

a.) chefer och arbetsledare inom kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

b.) Övrig personal inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 

a) Förvaltningschef 

b) Enhetschef 
 

 

2.3 
Beslut om omplacering av personal inom kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Förvaltningschef  
 

2.4 Beslut om uppsägning p g a arbetsbrist Förvaltningschef I samråd med HR-avdelningen  

2.5 Beslut om avstängning Förvaltningschef I samråd med HR-avdelningen  

2.6 Beslut om disciplinpåföljd Förvaltningschef I samråd med HR-avdelningen  

2.7 
Beslut om uppsägning av personliga skäl eller 
avskedande 

Förvaltningschef I samråd med HR-chef  

2.8 
Överenskommelse/avtal med enskild 
arbetstagare om avslutande av anställning 

Förvaltningschef I samråd med HR-chef  
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2.9 Beslut om förbud av bisyssla Förvaltningschef I samråd med HR-avdelningen  

2.9.1 Beslut om tjänstledighet  

Enhetschef Beslut om beviljande av 
tjänstledighet är vidaredelegerat till 
respektive enhetschef gällande deras 
verksamheter. 

 

3 Ekonomiärenden 

Nr. Ärende Delegat Kommentar Lagrum 

3.1 

Beslut att fastställa attestförteckning i andra 
delar än de för vilka förvaltningschefen ska vara 
attestant för.  

 

Förvaltningschef   

3.2 

Besluta om bokföringsmässig avskrivning av 
fordran inom förvaltningens 
verksamhetsområde och där fordran 
överstiger ett prisbasbelopp enligt 
Socialförsäkringsbalken 

 

förvaltningschef   

3.3 

Besluta om kompensationer och ersättningar 
upp till två prisbasbelopp enligt 
Socialförsäkringsbalken, vid 
skadeståndsärenden eller andra ärenden 
föranledda av klagomål eller ersättningskrav 
ställda till nämnden. 

 

förvaltningschef   

 
Ansöka om externa bidrag, statsbidrag/EU-bidrag  

 
Förvaltningschef med rätt till 
vidaredelegation 

Enhetschef  
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5 lotterier    

5.1 Ge tillstånd enligt § 17 i lotterilagen Enhetschef/verksamhetsutvecklare   

 Utse kontrollant Enhetschef/verksamhetsutvecklare   

6 Stipendier och priser    

6.1 
Beslut om att utse stipendiater samt pristagare 
till kultur- och fritidsnämndens priser. 

Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 

  

7 Avtal    

7.1 

Beslut att ingå kommuninterna samt 
kommunexterna hyresavtal  

 

Förvaltningschef tillsammans med 
lokalstrateg 

  

7.2 
Beslut att säga upp kommuninterna samt 
kommunexterna hyresavtal  

Förvaltningschef tillsammans med 
lokalstrateg 

  

8 Verksamhetsspecifika ärenden    

8.1 
Beslut om organisationsförändringar inom 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förvaltningschef 
  

8.2 
Besluta om tillfällig ändring av fastställda 
öppethållandetider  

Förvaltningschef med rätt till 
vidaredelegation 

Enhetschef  

8.3 
Revidering av föremål i kommunens 
konstsamling 

Förvaltningschef med rätt till 
vidaredelegation 

Verksamhetsutvecklare  

8.4 Beslut om föreningsregistrering Enhetschef   
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8.5 
Ordningsregler och öppettider på bibliotek, 
idrotts- och fritidsanläggningar.    

Förvaltningschef med rätt till 
delegation 

Enhetschef  

8.6 
Justering av avgifter och hyror t ex 
indexuppräkning, inflationsanpassning och 
lokalförändring. 

Förvaltningschef med rätt till 
delegation 

Enhetschef  

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 81 Dnr 2020-00085 000 

 

Beslut om informationshanteringsplan 

Beslut 

 Ärendet lämnas utan beredning till kultur- och fritidsnämnden då underlaget inte 
är färdigt till arbetsutskottets sammanträde.   

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 82 Dnr 2020-00089 000 

 

Beslut om digitaliseringsplan 

Beslut 

 Ärendet lämnas utan beredning till kultur- och fritidsnämnden då underlaget inte 
är utskickade till ledamöterna till arbetsutskottets sammanträde.   

Sammanfattning 

 Louise Nygren, förvaltningschef, föredrar för arbetsutskottet om vad en 
digitaliseringsplan innebär och hur man kommer att arbeta med den. 
Digitaliseringplanen innehåller bland annat: 

 Mål 

 Aktiviteter 

 Målgrupp 

 Tidsperiod 

 Ansvar 

Dess punkter innehåller vilka sorters mål man har, exempelvis att digitalisera 
ansökan om föreningsbidrag, och sedan kortfattat hur och när detta ska 
implementeras i verksamheten. 

    

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

IT-chef 

 



SBF Digitaliseringsplan 12/1/2020

Kommunövergripande Åtgärd (namn) Beskrivning Påbörjad Avslutad Avhängig Kommentarer

Kommunövergripande E-arkiv E-arkiv för hela kommunen och säkerställd sökfunktion säkerställande genom politiskt beslut i KF gemensamt 

för hela kommunen

Kommunövergripande Gemensam blankettsamling Enklare hantering av blanketter för personal

Kommunövergripande Digitala bokningsskyltar Koppla bokningar till rumslista x

Kommunövergripande Bokningsbara mötesrum Gör fler rum bokningsbara digitalt Att förvaltningarna medger detta Svårt  att hitta mötesrum vid vissa tider i kommunen

Kommunövergripande Webbsända evenemang/ 

digitala möten

Kanal och utrustning för att sända föreläsningar, lektioner, 

musikevent mm. 

x Påbörjad via kommunfullmäktiges möten, 

youtubekanaler mm

Bibliotek Digital rådgivning Stötta i digitala frågor för allmänhet, ebjuda hårdvara x Fortsatt uppdrag från nämnd KFF Koppla mot Kontaktcenter?

Bibliotek RFID-teknik Möjliggör för bok- och medielån digitalt x

Bibliotek Kodning barn och unga Skapa intresse och kunskap hos barn on digitala möjligheter x

Bibliotek E-tjänster för lån mm E-tjänster kopplade till ARENA, regional plattform x Vad kan finnas även på Alvesta.se?

Bibliotek Digital biljetthantering Bokning, betalning och utskrift av arrangemansbiljetter Upphandlat biljettsystem, nu Biljettkiosken Kopplas till Kontaktcenter?

Kultur Anmälan till aktiviteter Tex vid Kulturrundan och Lovaktiviteter

Kultur Digital ansökan 

föreningsstöd 

 System för hantering av ansökningar, beslut och utbetalningar 

till föreningar och studieförbund.

Upphandlat föreningssystem, nu FRI Kopplas till Kontaktcenter?

Kultur Ansökan stipendier och 

priser 

E-tjänst för ansökan 

Kultur Digitala arrangörssidor på 

VISIT alvesta 

Möjlighet att lägga in och redigera x Fortsatt användning av hemsidan VISIT alvesta

Kultur Digital marknadsföring Strategi för att nå olika grupper via sociala medier x Kommunövergripande riktlinjer för sociala medier

Kultur Möjlighet att betala med 

swish

arrangemang, kiosk, träning mm x

Fritid Digital ansökan 

föreningsstöd 

 System för hantering av ansökningar, beslut och utbetalningar 

till föreningar och studieförbund.

Upphandlat föreningssystem, nu FRI

Kultur Lokalbokning Möjligt att boka lokaler för föreningsaktiviteter digitalt          x Öppna upp fler funktioner i FRI

Fritid Båtplatser Kunna följa kösystemet och påverka val av båtplats Bör undersökas mer

Fritid Felanmälan Kunna felanmäla vid elljusspår,andra leder, badplatser Kopplas till Kontaktcenter?

Fritid Anmälan till aktiviteter Kunna anmäla till babysim, vattengympa mm

Turism Digitala kartor Koplettera papperskartor med digital karta samverkan med Samhällsbyggnadskontoret

Turism Sagobygden Geocashing och app för uppläsning vis sägenplatserna x samverkan med Sagomuseet, Ljungby

Ungi i Alvesta E-tjänst anmälan Kulturskola x Utvecklas i nytt system Singalong

Ungi i Alvesta Distansundervisning Digitala lösningar för kurser på Kukturskolan Kan utvecklas i Teams

Ungi i Alvesta Utlån av instrument E-tjänst för utlån och betalning när man hyr instrument

1 (2)



Kommunövergripande

Stab

Bibliotek

Fritid

Kultur

Turism

Ungi i Alvesta
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Handlingsplan Digitalisering Kultur och 
fritidsförvaltningen Alvesta Kommun 2020-2023 
 

Mål Aktiviteter Målgrupp Tidsperiod Ansvar 

Kompetensutveckling för personalen 

för att stärka sin digitala kompetens. 

Personalen lär sig hur man 

använder de digitala tjänster och 

den teknik el upphandlade system 

som erbjuds i respektive enhet 

All personal KFF 

Utifrån sina 

förkunskaper 

Kontinuerligt Enhetschefer 

Implementering av digitalisering i 

enheternas handlingsplan kopplat till 

verksamhetsplanen 

Kartlägga var digitaliseringen finns 

och bör användas 

Allmänheten 2022 Enhetschefer, 

Förvaltningschef 

Fler fungerande E-tjänster Inventering av behov kring E-

tjänster 

Allmänheten 2020-2021 Enhetschefer 

Utbilda personalen/ev. del av 

personalen om upphovsrätt på nätet 

Genom lämpligt 

utbildningsmaterial om 

upphovsrätt. 

Berörd personal 2021-2022 GDPR-ansvarig 
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Höja kompetensen hos personalen när 

det gäller digital problemlösning 

Workshop med all personal 

regelbundet, där man gemensamt 

löser digitala problem 

All personal KFF 2021-2023 Enhetschefer 

med stöd av 

biblioteket 

Möjliggöra framtida digitala satsningar Bevaka utlysningen av 

projektmedel  

Allmänheten 2021-2023 Gemensamt 

ansvar 

Förbättra den digitala infrastrukturen 

på kommunens mötesplatser och 

anläggningar 

Undersöka hur det går att 

förenkla den digitala 

infrastrukturen i Alvesta kommun 

för besökare, när det gäller t ex 

wifi, trådlös skrivare m m 

Allmänheten 2021 Förvaltningschef 

Nå barn och ungdomar via plattformar 

som de använder 

Personalen lär av varandra 

och/eller av en fokusgrupp med 

barn och unga 

Barn och 

ungdomar 

2021 Enhetschefer 

med verksamhet 

för barn och 

unga 

Förbättra tillgången till teknik för 

personalen 

Inventera behovet av, och 

införskaffa, t ex bärbara datorer 

och surfplattor 

All personal Kontinuerligt Enhetschef, 

förvaltningschef 
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Beslut om digitaliseringsplan 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att anta förslag till Digitaliseringsplan.  

Sammanfattning 

Digitaliseringplanen är ett dokument för hur arbetet med IT ska prioriteras och 
planeras. Planen innehåller både snabba insatser och långsiktiga mål som man vill 
uppnå för att t.ex. förbättra sina tjänster mot medborgare. Den pekar ut en riktning 
för hur förvaltningen ska utveckla sin digitalisering i kommunövergripande 
samverkan och mellan förvaltningens enheter. 

Dokumentet består av två delar där den ena delen beskriver tekniska lösningar för 
att möta behov i verksamheterna och från invånarna. Den andra delen är en 
handlingsplan för att säkerställa att förvaltningens arbete ansluter till den 
kommunövergripande digitaliseringsstrategin och dess fokusområden.  

Digitaliseringsstrategin för Koncernen har tydlig koppling till både interna och 
nationella visioner och mål. De nationella målen som beskrivs i ”IT i människans 
tjänst - en digital agenda för Sverige” tar upp följande övergripande mål: 

 En enklare vardag för privatpersoner och företag  

 Ett smartare och öppnare samhälle som stödjer innovation och delaktighet  

 Högre kvalitet och effektivitet i den verksamhet som bedrivs  

Samverkan och gemensam utveckling som sker i takt mellan IT och verksamheten är 
en viktig förutsättning för att lyckas med digitaliseringen i Alvesta kommun.  

Bilagor 

Digitaliseringsplan, 2020-11-30 

Digital handlingsplan, 2020-11-30  
 

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Therese Löfqvist 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

IT-chef 

Förvaltningschef 

 



Alvesta
kommun

Kultur-  och  fritidsnämnden

Delegationsbeslut

Datum

2020-11-05 p0fjl/2C)1Ö-  m, (D2

Stängning  av  Virda  bad-  och  sportcenter

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att  stänga  Virda  bad och sportcenter  som en

följd  av läget  med pandemi  och de skärpta  lokala  allmänna  råden  för  Kronobergs

län utfärdade  av FoIkhäIsomyndigheten.  Stängningen  gäller  omgående  och till och

med den 26 november  2020.  Verksamheter  som undantas  stängningen  presenteras

nedan.

Sammanfattning

Virda  bad-  och  sportcenter  hålls  stängd  med  undantag  för  grundskolans

undervisning,  samt  för  kommunal,  föreningsdriven  och ledarledd  och verksamhet  för

unga upp  till 15 år. Barn som ska delta  isimskola  möts  upp  av ledare  iföreningen  vid

dörren.  Vårdnadshavare  eller  andra medföljande  får inte vistas i lokalerna  under

undervisningen.  Motionssim,  vattengympa,  babysim  och familjebad  ställs in. Även

gym och bowlinghall  stängs.

De skärpta  lokala allmänna  råden i Kronobergs  län gäller  till och med den 26

november.  Beslutet  om råden  kan förlängas.

På kultur-  och fritidsnämnden

Lavinia  Strömberg

Ordförande

Beslutet är fattat  med stöd av delegation 6 kap 395 kommunallagen  samt med stöd
av delegerad beslutanderätt  enligt  kultur  och fritidsnämndens  delegationsordning,

punktfl@g för  brådskande ärenden som ej kan vänta till rRjmnden sammanträder.
I , op

Beslutet  skickas  till

Kommunikationsstrateg

Kommunchef

Förvaltningschef
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Nämndsekreterare

46723865072

thereselofqvist@alvesta.se

Skrivelse

Datum

2020-11-25

Raferens

KFN 2020-00009.002

Delegationsbeslut  om  att  stänga  Virda  bad-  och

sportcenter

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  förlänga  stängningen  av Virda  bad-  och

sportcenter  som  en följd  av läget  med  pandemi  och de skärpta  lokala  a(lmänna

råden  för  Kronobergs  län utfärdade  av FolkhäIsomyndigheten.  Stängningen  gäller

fortsatt  till  oc)i med  den  13  december  2020.  Verksamheter  som  cmdantas

stängningen  presenteras  nedan.

Sammanfattning

Virda  bad-  och  sportcenter  hålls  stängd  med  undantag  för  grundskolans

undervisning,  samt  för  kommunal,  föreningsdriven  och ledarledd  och  verksamiiet

för  unga  upp  till  15  år. Barn  som  ska delta  i simskola  möts  upp  av ledare  i

föreningen  vid dörren.  Vårdnadshavare  eller  andra  medföljande  får  inte  vistas  i

lokalema under undervisningen. Motionssim, vattengympa, babysim och famiJebad
ställs  in. Även  gym  och  bowlinghall  stängs.  De skärpta  lokala  allmänna  råden  i

Kronobergs  län gäller  till  och  med  den13  december  2020.  Beslutet  om  råden  kan

förlängas.

r och  fi-itidsnämndens  vägnar

Lavinia  Strömberg

Kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande

Beslutet  är fattat  med  stöd  av delegation  6 kap 39 E3 kommunallagen  samt  med  stöd

av delegerad  beslutanderätt  enligt  kultur-  och  fritidsnämndens  deIegationsordi'iing,

punkt  1.2  för  brådskande  ärenden  som  ej kan vänta  till  nämnden  sammanträder.
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Besöksadress
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342  80  Alvesta
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