
Linjedomare under matchen 
Eskilstuna United DFF - Växjö DFF 
i damallsvenskan 2019. 
FOTO: Jesper Zerman, Bildbyrån.
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Idrottsrörelsen har som ambition att vara relevant och 
inbjudande för alla men det finns ojämlikheter och ut-
maningar i samhället och i idrottsrörelsen som påverkar 
förutsättningarna att nå målen. 

Idrottsrörelsens inkluderingsarbete har de senaste åren 
utvecklats från att inledningsvis inriktats på att skapa 
tillfälliga aktiviteter riktade till separerade målgrupper, 
till att idag ha mer fokus på att inkludera fler genom att 
synliggöra normer och strukturer. RF-SISU talar nu om 
idrottsutveckling som skapar en tillgänglig och öppen 
idrottsrörelse. Ambitionen är att utveckla föreningen och 
verksamheten så att alla både är och känner sig välkomna. 
För att uppnå inkludering behöver verksamheten utvecklas 
för att passa olika individer, med olika förutsättningar 
och ambition. Det finns fortfarande tydliga mönster av 
vilka grupper som har tillgång till att idrotta i förening. 
Pandemin har försvårat utvecklingen men nya kreativa 
lösningar och former växer fram. Trösklarna för att ta del 
av idrott behöver fortsätta att sänkas. 

JÄMLIK OCH HÅLLBAR HÄLSA
Folkhälsan är inte jämlik i länet – det finns skillnader i 
självskattad hälsa utifrån såväl socioekonomiska aspekter 
som kön. Personer som idrottar och därmed har en högre 
fysisk aktivitet får hälsofördelar.

Bland idrottande invånare kan träning innebära stress och 
krav och en sjuklig fixering vid hälsosam livsstil, ortorexi. 
Det är angeläget att betydelsen av hållbar hälsa fokuserar 
på välmående, balans, uppbyggnad och återhämtning för 
att möjliggöra ett livslångt idrottande oavsett ambition, 
ålder eller andra förutsättningar. Fokus på psykisk hälsa 
bland idrottande ungdomar är av särskild betydelse. 

BARN OCH UNGAS IDROTTANDE
Barn och unga rör sig inte i den utsträckning de behöver. 
Centrum för idrottsforskning skriver i De aktiva och de 
inaktiva från 2017 att enbart 44 procent av pojkarna och 
22 procent av flickorna når de rekommenderade nivåerna 
av daglig fysisk aktivitet. 

Unga tjejer, unga med utländsk bakgrund och unga 
med sämre ekonomisk situation under uppväxten ägnar 
sig i lägre utsträckning åt föreningsidrott enligt ungdoms-
barometern 2019.

Barn och unga slutar dessutom att idrotta allt tidigare. 
Medlemskurvan i föreningarna vänder nedåt redan vid 
11-åringarna. De främsta orsakerna till att ungdomar 
slutar är att de hittar andra intressen, att det finns bris-
ter i ledarskapet eller att verksamheten inte möter ung-
domarnas behov. Bättre möjligheter för barn och unga 
att idrotta längre samt att vara aktiv inom flera idrotter 

EN IDROTTSRÖRELSE 
FÖR ALL A?
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samtidigt behöver utvecklas. Det är viktigt att så många 
som möjligt fortsätter idrotta så länge som möjligt, både 
för folkhälsan och för att skapa en framgångsrik elit inom 
de enskilda idrotterna. 

Det är också angeläget att säkerställa att barn och unga 
även kan börja med idrott högre upp i åldrarna. Tidig 
utslagning och tidig specialisering kan vara en utmaning 
och det finns behov av att säkra möjligheterna till bredd-
idrott. Ett sätt att nå fler barn och unga med idrott är 
satsningar på idrottsskola då det möjliggör för unga att 
testa idrotter tillsammans med sina vänner. 

Det kan vara svårt att vara nybörjare i en idrott då man 
jämför sig med personer som idrottat i flera år. Ett sätt att 
förenkla kan vara att ha utpekade personer som tar hand 
om nybörjaren så denne vet vem den kan vända sig till. 
Ungdomsledare kan också göra stor skillnad. 

Barnkonventionen
Sedan 2020 är barnkonventionen, FN:s konvention om 
barnets rättigheter, svensk lag. Där regleras exempelvis att 
verksamheten ska utgå från barnets bästa, att alla ska få 
vara med utifrån sina förutsättningar samt att barnen ska 
få vara med och påverka verksamheten. 

Det är viktigt att vuxna som är involverade i idrotts- 
rörelsen är insatta i att det är barn som idrottar och att de 

ställer rimliga krav utifrån det och barnens ambitionsnivå. 
Alla behöver få utvecklas i sin takt och ha kul.

Ungdomsledare
Ungdomsledare betyder mycket för barn och unga som 
idrottar. Det är ett stort ansvar att leda barn och unga 
och det beskrivs som väldigt utvecklande för ungdoms-
ledarna, både utifrån idrotten men även för dem som 
personer. De får ta ansvar, vara en förebild och leda barn 
i deras utveckling som idrottare och människor. Det lyfts 
också att det har ökat ungdomarnas självförtroende att 
bli ungdomsledare. För barnen som leds innebär det en 
trygghet att ha tillgång till ledare som är närmare i ålder. 
Ungdomsledarna har stor betydelse för stämningen mellan 
barnen vilket gör att man kan involvera unga för att minska 
konkurrens mellan barn som idrottar.

Betydelsen av tävling
Ungdomar lägger, enligt Ungdomsbarometern 2016, relativt 
liten relevans vid tävling. De allra flesta fortsätter att idrotta 
för att det är roligt och de som inte idrottar skulle kunna 
tänka sig att börja om de fick vara med bara för att det är kul. 

Hovmantorp DK på SM-veckan i Malmö 2019.
FOTO: Petter Arvidsson, Bildbyrån.
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IDROTT FÖR ÄLDRE
Äldre som deltar i tävlingsidrott anger, enligt skriften 
Idrottens samhällsnytta (2017), bättre hälsa, livskvalitet 
och en mer hälsosam livsstil jämfört med jämnåriga äldre 
som inte idrottar. Äldre idrottare har högre skaderisk 
jämfört med jämnåriga som inte idrottar och idrott för 
äldre personer med riskfaktorer såsom hjärt-kärlsjukdomar 
behöver individanpassas. 

EN JÄMSTÄLLD IDROTTSRÖRELSE
2017 beslutade Riksidrottsförbundets stämma att införa 
könskvotering i specialidrottsförbundens styrelse och val-
beredningar. Detta parallellt med nya jämställdhetsmål, 
strategiarbete och ekonomiska stödsystem. I skriften Jäm-
ställdhet bland idrottens ledare från 2019 beskrivs hur 60 
procent av de som arbetar ideellt inom idrottsrörelsen är 
män. Kvinnor och män utför dock olika uppgifter. Män 
är i högre utsträckning ledare medan kvinnor i högre ut-
sträckning arbetar ideellt med penninginsamling, kommu-
nikation och administration. Av de föreningar som beviljats 
statligt lokalt aktivitetsstöd var 73 procent av ledartillfäl-
lena ledda av män. Skillnaderna är stora mellan idrotter. 
Samtliga ledartillfällen inom dart och biljard hade män 
som ledare medan ridsport och konståkning nästan helt 
saknade ledare som var män. Det finns dessutom ett tydligt 
samband mellan ledarens kön och de deltagande barnens 
kön. Ledare som är män har grupper som domineras av 
pojkar medan kvinnor leder grupper som domineras av 
flickor. Det finns således starka könsmönster i idrotts- 
rörelsen och andelen ledare som är kvinnor behöver öka 
för att förbättra jämställdheten inom respektive idrott.

HBTQ+
I idrottsrörelsens text Hbtq och idrott – ungdomars erfaren- 
heter och villkor inom svensk idrott från 2013 fram- 
kommer att normer kring maskulinitet, femininitet och 
heterosexualitet begränsar hbtq-ungdomars idrottande. 
Omklädningsrummet upplevs som särskilt påfrestande 
tillsammans med en jargong som skapar en känsla av  
utanförskap. Studien konstaterar att hbtq-ungdomar inte 
får tillgång till idrottsrörelsen i lika hög utsträckning som 
ungdomar som inte identifierar sig som hbtq.

Inom all idrott förutom ridsport tävlar män och kvinnor 
i separata klasser, ibland även med olika bestämmelser  
exempelvis höjden på häckar i häcklöpning, tävlingslängden 
i kanot eller tyngden på basketbollen. Könsuppdelningen 
utestänger i hög utsträckning transpersoner från idrottande. 

MÅNGFALD
I Centrum för idrottsforsknings antologi Vem platsar i 
laget? från 2012 konstaterar man att de strukturer som 

präglar det svenska samhället till del går igen i idrotts- 
rörelsen. De ser exempelvis att flickor med invandrar- 
bakgrund är förhållandevist svagt representerade i förenings- 
idrotten. Pojkar med invandrarbakgrund är istället något 
överrepresenterade i föreningsidrotten. Det är däremot 
få styrelserepresentanter i förbunden med utländsk bak-
grund. Författarna av antologin konstaterar att deltagandet 
i föreningsidrotten är hög men delaktigheten, makten 
och inflytandet lågt för personer med utländsk bakgrund.

PARASPORTENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Parasporten har både en breddverksamhet och en elit. 
Elitidrottarna är viktiga förebilder för unga idrottare 
med och utan funktionsnedsättningar. Enligt Parasport-
förbundets parasportspolitiska program är de positiva 
hälsoeffekterna av regelbunden fysisk aktivitet större för 
personer med funktionsnedsättning. Det ger individen 
bättre fysisk och psykisk hälsa likväl som ett större socialt 
nätverk och ökad självständighet. Det finns dock flera 
utmaningar gällande tillgänglighet till och inom lokaler, 
individanpassningar och att personer med funktionsned-
sättningar inte alltid känner sig välkomna eller trygga 
inom idrotten. Parasport innebär ofta stora kostnader för 
hjälpmedel eller redskap för den enskilda individen och 
det kan vara svårt för kommunerna att möta behoven. 
Parasporten inkluderas allt mer i respektive idrott som en 
del av idrottsrörelsens arbete med inkludering istället för 
separering. 

MOBBNING, HOT, VÅLD 
OCH ÖVERGREPP
Idrottsrörelsen har utmaningar kring machokultur och hög 
lojalitet inom föreningar vilket försämrar förutsättningarna 
för en trygg idrott, enligt Från policy till praktik – mot sexuella 
övergrepp inom idrotten. Det finns även problem med tyst-
nadskultur för att skydda varandra och föreningen. Detta 
gör idrottsrörelsen till en plats där mobbning, hot, våld och 
övergrepp kan ske. Det behövs ett aktiv arbete för att mot-
verka detta och säkerställa idrottares, och särskilt barns och 
ungas trygghet. Riksidrottsförbundet har som policy att ett 
begränsat registerutdrag ska begäras ur belastningsregistret 
för de som har direkt och regelbunden kontakt med barn. 
Som ett komplement till detta behövs även referenstagning 
eftersom det är få som faktiskt döms för exempelvis sexual-
brott. Det är dock oklart i hur hög utsträckning detta sker 
hos de enskilda föreningarna. Det behövs även ökad kunskap 
om frågorna i de enskilda föreningarna. Ämnen som sexuella 
övergrepp är tabubelagda vilket försvårar ett aktivt arbete. 
Det finns en visselblåsartjänst på Riksidrottsförbundet dit 
man kan anmäla exempelvis trakasserier och övergrepp.



Simhoppare under Nordiska mästerskapen 2019.
FOTO: Maxim Thore, Bildbyrån.
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§ 69 Dnr 2022-00102 809 

 

Remissvar Idrottspolitiskt program Region Kronoberg 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att anta upprättat förslag till remissvar avseende Idrottspolitiskt program - 
Region Kronoberg.  

Sammanfattning 

Region Kronoberg har lämnat idrottspolitiskt program på remiss, remissyttrande ska 
vara regionen tillhanda senast den 7 december 2022. Region Kronobergs 
kulturnämnd ansvarar för bereda förslag till idrottspolitiskt program och kommer 
att besluta om en slutversion i februari 2023, därefter fattas slutgiltigt beslut av 
regionfullmäktige. 

Det idrottspolitiska programmet ska beskriva idrottsrörelsens nuläge i Kronoberg 
samt Region Kronobergs idrottspolitiska ambitioner och strategiska 
utvecklingsområden.   

I kultur- och fritidsförvaltningens förslag till remissvar framkommer bland annat att 
Alvesta kommun anser att Region Kronobergs förslag till idrottspolitiskt program 
ger en bra nulägesanalys som lyfter flera av de utmaningar idrottsrörelsen står inför 
som att barn och ungdomar slutar i organiserad föreningsverksamhet tidigt, 
problem med att behålla och rekrytera ledare, anläggningar i behov av upprustning 
och att barnkonventionen nu är lag. Alvesta kommun anser dock att det 
idrottspolitiska programmet inte fullt ut är ett idrottspolitiskt program som det är 
formulerat, utan mer reglerar samverkan mellan Region Kronoberg och RF-SISU 
Småland.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Remissvar Idrottspolitiskt 
program Region Kronoberg 2022, daterad 2022-11-22 

Förslag på remissvar Idrottspolitiskt program - Region Kronoberg, daterat 2022-11-
22 

Idrottspolitiskt program Region Kronoberg             



 

 

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 
Simon Lundqvist 
Fritidskonsulent 
0472-150 63 
simon.lundqvist@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-29 
Referens 

KFN 2022-00109 800 

 

 

 

 
  

Investeringsstöd till föreningar 2023 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar:  

 om utbetalning enligt bilaga 1 för stödkategori E om totalt 
92 500 kronor för 2023.  

 att 50 000 kronor avsätts för löpande investeringar för 
föreningar med egen anläggning under verksamhetsåret 
2023.  

Beslutade medel kan betalas ut under perioden 1/1- 31/12 2023.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har totalt mottagit 24 ansökningar från 18 
föreningar till investeringstöd för år 2023. Den sammanlagda summan för de 24 
ansökningarna är 1 926 350 kronor. I bifogad bilaga är ansökningarna 
sammanställda med förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fördelning och utbetalning enligt bilaga 1, 
att 92 500 kronor beviljas ansökta projekt. Beviljat stöd kan endast betalas ut under 
perioden 1/1-31/12 2023. Utbetalning sker efter att föreningen har genomfört 
insatsen och redovisat kostnaderna. Investeringsstöd kan utgå med upp till 50 % av 
den totala investeringskostnaden. Investeringen får inte vara påbörjad innan beslut 
fattas i Kultur-och fritidsnämnden. 

50 000 kronor föreslås att reserveras till löpande åtgärder för föreningar med egen 
anläggning under 2023.   

Bilagor 

Bilaga 1 - Förslag på fördelning av medel för stödkategori E. Stöd till speciella 
ändamål 2023 

Louise Nygren 
Förvaltningschef  

Martin Sallergård 
Avdelningschef Fritid 

Beslutet skickas till 

Louise Nygren 

Martin Sallergård 



Förslag på fördelning av medel för stödkategori E. Stöd till speciella ändamål 2023  - Bilaga 1.

Förening Ändamål Sökt belopp Förslag beviljat belopp Kommentar

Alvesta GIF Nya LED-armaturer på och runt Virdavallens konstgräsanläggning 150 000 kr 0 kr Dialog förs med Alvesta GIF och Svenska Fotbollförbundet kring deras "Energiinitiativet"

Alvesta Hundklubb Ny åkgräsklippare 30 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Alvesta SOK Ritning av orienteringskartor, Moheda och Hanaslöv 30 000 kr 30 000 kr Enligt stödbestämmelser.

Alvesta SOK Nya lansar för snöproduktion samt fiberduk och bärlager för att utöka snölager 130 000 kr 0 kr Kopplat till Vision Hanaslöv

Alvesta Skytteförening Vapenskåp till skjutbanan, pga. Polisens ökade säkerhetskrav 12 500 kr 12 500 kr Ska åtgärdas enligt ökade säkerhetskrav från Polisen.

Alvesta Tennisklubb Renovering tennisbanor utomhus samt byggnation av padelbanor 1 250 000 kr 0 kr Redan genomförd.

Föreningen Kronobergsheds Skjutbana Ett lass grus för att jämna ut vägen 2 500 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Föreningen Kronobergsheds Skjutbana Säkerhetsanpassning av anläggning pga. Polisens ökade säkerhetskrav 50 000 kr 50 000 kr Ökade säkerhetskrav från Polisen.

Grimslövs AIF Inköp av 3D-djur 61 250 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Hjorts MC-klubb Ny gräsklippare 7 500 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Hjortsberga Gymnastikklubb Köpa in material till styrke- och konditionsträningen 3 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Moheda Tennisklubb Renovering av staket runt tennisbanorna 15 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

SFK Forellen Nya bryggor, flotte, grillplatser, bord, sittbänkar 20 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Skatelövs Båtklubb Urgrävning båthamnen 9 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Slätthögs BOIF Nya högtalare till Hultavallen 7 600 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

SMU Hjortsberga Ny tält- och gasolutrustning 18 500 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Vislanda IF Digital resultattavla 20 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Vislanda IF 3 mot 3-plan med sarg för de yngsta åldersgrupperna 20 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Vislanda IF Energibesparande rörelsedetektorer till öppen besökstoalett 2 500 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Vislanda IF Stängsel runt anläggningen 25 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Vislanda IF Nya bord och bänkar 22 500 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Vrankunge Byggnadsförening Trappstege och lucka till vinden 4 500 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Bosniska Hercegovina Banja Luka Inköp av redskap, sladdar, tält, bord, stolar, kläder, idrotts- och lekmaterial 15 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Västra Torsås Hembygdsförening Skyltning och avverkning för att synliggöra kulturhistoriska byggnader 20 000 kr 0 kr Verksamhetskostnad - ej investering

Total 1 926 350 kr 92 500 kr
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§ 68 Dnr 2022-00109 800 

 

Investeringsstöd till föreningar 2023 

Beslut 

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

 om utbetalning enligt bilaga 1 för stödkategori E om totalt 92 500 kronor 
för 2023.  

 att 50 000 kronor avsätts för löpande investeringar för föreningar med 
egen anläggning under verksamhetsåret 2023.  

Beslutade medel kan betalas ut under perioden 1/1- 31/12 2023.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har totalt mottagit 24 ansökningar från 18 
föreningar till investeringsstöd för år 2023. Den sammanlagda summan för de 24 
ansökningarna är 1 926 350 kronor. I bifogad bilaga är ansökningarna 
sammanställda med förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fördelning och utbetalning enligt bilaga 1, 
att 92 500 kronor beviljas ansökta projekt. Beviljat stöd kan endast betalas ut under 
perioden 1/1-31/12 2023. Utbetalning sker efter att föreningen har genomfört 
insatsen och redovisat kostnaderna. Investeringsstöd kan utgå med upp till 50 % av 
den totala investeringskostnaden. Investeringen får inte vara påbörjad innan beslut 
fattas i Kultur-och fritidsnämnden. 

50 000 kronor föreslås att reserveras till löpande åtgärder för föreningar med egen 
anläggning under 2023.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsstöd till föreningar 
2023, daterad 2022-11-16 

Bilaga 1 - Förslag på fördelning av medel för stödkategori E. Stöd till speciella 
ändamål 2023 
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§ 62 Dnr 2022-00089 867 

 

Pris för särskild prestation 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att Pris för särskild prestation 
2022 tilldelas Muslija Beciroski.       

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. 

- Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild 
anknytning till Alvesta kommun. 

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt verksamma 
konstnärer/konsthantverkare. I år består priset av en pall tillverkad av Svenssons 
Specialsnickeri Härlöv samt ett fårskinn från Lindås Lamm.     

Beslutsunderlag 

Nomineringar till Pris för särskild prestation 2022. 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef kultur 
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§ 63 Dnr 2022-00091 867 

 

Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och 
mångfald i Alvesta kommun 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att Pris för insatser som främjar 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun 2022 tilldelas Britta Bünger.     

Sammanfattning 

Alvesta kommuns pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald 
ska uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort 
och betydelsefullt arbete inom området. 

Kriterier för priset: 

- Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor 
med olika 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. 

- Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild 
anknytning till Alvesta kommun. 

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt verksamma 
konstnärer/konsthantverkare. I år består priset av en pall tillverkad av Svenssons 
Specialsnickeri Härlöv samt ett fårskinn från Lindås Lamm.     

Beslutsunderlag 

Nomineringar till Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald 
i Alvesta kommun 2022 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef kultur                                  



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Dnr 2022-00090 867 

 

Kulturpris 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att Kulturpriset 2022 tilldelas 
Ingegerd Andersson.      

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 varit: 
o Bevarande eller nyskapande inom kulturellt eller konstnärligt 

område 
o Som varit särskilt betydelsefullt, som berört många, eller bidragit till 

kulturell utveckling för kommunen.  

- Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommun eller ha annan särskild 
anknytning till Alvesta kommun. 

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk av lokalt verksamma 
konstnärer/konsthantverkare. I år består priset av en pall tillverkad av Svenssons 
Specialsnickeri Härlöv samt ett fårskinn från Lindås Lamm.      

Beslutsunderlag 

Nomineringar till Kulturpris 2022 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef kultur 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Dnr 2022-00092 867 

 

Kulturstipendium 2022 - arbetsstipendium 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att Kulturstipendium - 
arbetsstipendium 2022 tilldelas Eva Franzén.     

Sammanfattning 

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.  

Alvesta kommuns kulturstipendier ska årligen dela ut ett arbetsstipendium om 
totalt 25 000 kronor och ett ungdomsstipendium om totalt 10 000 kronor. 

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. 

Stipendiet kan sökas av person eller grupp.  

Beslutsunderlag 

Ansökningar om Kulturstipendium 2022 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef kultur               



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Dnr 2022-00093 867 

 

Kulturstipendium 2022 - ungdomsstipendium 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att Kulturstipendium - 
ungdomsstipendium 2022 tilldelas Leya Widén.         

Sammanfattning 

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.  

Alvesta kommuns kulturstipendier ska årligen dela ut ett arbetsstipendium om 
totalt 25 000 kronor och ett ungdomsstipendium om totalt 10 000 kronor. 

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

Stipendiet kan sökas av person eller grupp.   

Beslutsunderlag 

Ansökningar om Kulturstipendium 2022 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef kultur                               



 

 

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 
Ulrika Bengtsson 
Nämndsekreterare 
0472-155 02 
ulrika.bengtsson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-28 
Referens 

KFN 2022-00107 800  

 

 

 

 
  

Uppföljning av verkställigheten för beslut fattade av 
kultur- och fritidsnämnden  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
verkställigheten av kultur- och fritidsnämndens beslut.   

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna en redovisning av 
verkställigheten för beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden från och med år 
2020.  

Redovisningen som presenteras innehåller en uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens beslut som är av uppdrags- och verkställighetskaraktär. De beslut 
som i samband med den förra uppföljningen 2021-12-07 var verkställda är inte 
medtagna i aktuell redovisning. 

I bilagan ”Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut” redovisas besluten 
tillsammans med kommentar om huruvida besluten har verkställts eller inte.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Uppföljning av verkställigheten 
för beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden, daterad 2022-10-28 

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut, daterad 2022-10-28      

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Ulrika Bengtsson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

Skrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-28 
Referens 

KFN 2022-00107 800  

 

 

 

 
  

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut 

I tabellerna nedan redovisas de beslut som kultur- och fritidsnämnden har fattat 
som är av uppdrags- och verkställighetskaraktär sedan 2020-02-24. De beslut som i 
samband med den förra uppföljningen 2021-12-07 var verkställda medtages inte i 
denna uppföljning. Till höger i varje tabell finns det en kommentar om huruvida 
beslutet är verkställt eller inte. Statusen på ärendet markeras enligt följande: 

 Grönt = verkställt 

 Gult = delvis verkställd eller arbete pågår för att verkställa beslutet  

 Rött = ej verkställt 

 

 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut år 2021 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Uppföljning av 
verkställigheten för beslut 
fattade av kultur- och 
fritidsnämnden 

 
2021-12-07 § 102 

Uppföljning av verkställigheten för beslut 
av uppdrags- och verkställighetskaraktär 
fattade av kultur- och fritidsnämnden ska 
ske en gång per år, i december månad. 

Verkställt 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut år 2020 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Ekonomisk åtgärdsplan för 
kultur- och fritidsnämnden 

 
2020-05-25 § 40 

Kultur- och fritidsförvaltningen ges i 
uppdrag att utreda verksamheten i 
bowlinghallen. 

Verkställt 

Samverkan om ”barnens 
bästa gäller” 

 

2020-09-28 § 56 

 

Uppdra till kultur- och 
fritidsförvaltningen att två gånger per år, 
i april och december, återrapportera till 
kultur- och fritidsnämnden om de 
pågående insatserna och åtgärderna 
som finns specificerade i 
handlingsplanen; vilka insatser som har 
gjorts för att uppfylla syftet med 
handlingsplanen och hur utfallet har 
varit. 

Verkställt  



Alvesta kommun 
Datum 

2022-10-28 
Referens 

KFN 800 2022-00107 
Sida 

2(2) 
 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut år 2022 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Riktlinjer för kulturskolan 
Alvesta kommun 

 
2022-04-19 § 32 

Uppdra till kultur- och 
fritidsförvaltningen att översyn av 
kulturskolans riktlinjer ska ske vart 
tredje år. 

Ej verkställt, 
översynen ska 
göras först år 2025 

Vision Hanaslöv – Spånen 
2022 

 

2022-06-08 § 46 

Uppdra till kultur- och 
fritidsförvaltningen att i samverkan 
med samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbeta för genomförande utifrån i 
visionen framarbetade 
programpunkter. 

Arbetet pågår 

 Återrapportering ska ske till kultur- och 
fritidsnämnden två gånger per år. 

Ej verkställt, första 
återrapporteringen 
sker 2023 

Uppdrag till kultur- och 
fritidsförvaltningen att ta 
fram förslag på en ny 
träläktare till Virdavallen 

 

2022-10-04 § 71 

Uppdra till kultur- och 
fritidsförvaltningen att ta fram förslag 
på ny läktarbyggnad i trä på Virdavallen 

Ej verkställt 

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Dnr 2022-00107 800 

 

Uppföljning av verkställigheten för beslut fattade av kultur- och 
fritidsnämnden 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att godkänna redovisad uppföljning av verkställigheten av kultur- och 
fritidsnämndens beslut.   

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna en redovisning av 
verkställigheten för beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden från och med år 
2020.  

Redovisningen som presenteras innehåller en uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens beslut som är av uppdrags- och verkställighetskaraktär. De beslut 
som i samband med den förra uppföljningen 2021-12-07 var verkställda är inte 
medtagna i aktuell redovisning. 

I bilagan ”Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut” redovisas besluten 
tillsammans med kommentar om huruvida besluten har verkställts eller inte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Uppföljning av verkställigheten 
för beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden, daterad 2022-10-28 

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut, daterad 2022-10-28      

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alvesta kommun 

Gemensamt reglemente 
för kommunstyrelse och 
nämnder   

Beslutat av:  Kommunfullmäktige, KF § xx/2023 

Datum:  utkast 3 november 2022 

Gäller från och med: 1 mars 2023 

Giltighetstid:  Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni 
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till 
Kommunfullmäktige förrättats.   

Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och nämnder 

Ansvarig för uppföljning:  Kommunledningsförvaltningen 

Diarienummer:  KS 2021-00248 
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Gemensamt reglemente för kommunstyrelse 
och nämnder i Alvesta kommun 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i annan författning, gäller bestämmelserna i detta 

reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Alvesta kommun, med undantag för 

kommunens revisorer och den gemensamma nämnden Överförmyndarnämnden Östra Kronoberg. För 

Krisledningsnämnden gäller tillämpliga delar.  

Detta reglemente innehåller allmänna bestämmelser och arbetsformer för nämnder och 

kommunstyrelsen. Vidare finns ett reglemente för kommunstyrelsen och respektive nämnd som 

innehåller specifika bestämmelser för kommunstyrelsen/nämnden vad avser verksamhetsområde och 

uppgifter, delegering från kommunfullmäktige samt kommunstyrelsens/nämndens sammansättning.  

Det som sägs i detta dokument om nämnder avser även kommunstyrelsen om inget annat anges.  

Allmänna bestämmelser 
 

Uppdrag och verksamhet 
1 § Nämndens samlade grunduppdrag baseras på kommunens vision 2027, koncerngemensam 

värdegrund, hållbarhetsperspektiv genom Agenda 2030 samt kommunal och statlig styrning.   

2 § Nämnden ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i 

Agenda 2030. Nämnden ska arbeta för långsiktig hållbar utveckling utifrån de tre perspektiven; social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet, som samspelar och stödjer varandra. Nämnden arbetar för att 

skapa goda förutsättningar för hela kommunens geografiska område.   

3 § Nämnden ska vid beslut och utövande av verksamhetsområde och uppgifter ta hänsyn till ett 

kommunövergripande perspektiv. Detta gäller både när de egna besluten och det egna agerandet 

påverkar andra samt när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av nämndens 

grunduppdrag. Nämnden har, tillsammans med andra nämnder och styrelser, ett gemensamt ansvar 

och uppdrag att i tvärsektoriell samverkan utveckla Alvesta kommun i visionens riktning. Tvärsektoriell 

samverkan ska också ske med externa aktörer. 

4 § Nämnden ska fullgöra sina uppgifter med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till och 

med effektiva arbetsformer för att utföra uppdragen. Till detta hör att aktivt följa och agera på 

förändring och utveckling kopplat till verksamhetsområdet, i syfte att förbättra verksamhet och 

arbetssätt.  

5 § Nämnden ska utföra sitt uppdrag utifrån en demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 

rättigheter och mot diskriminering. Kommunens medlemmar ska behandlas lika om det inte finns 

sakliga skäl för något annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska 

människor bemötas respektfullt och få en god och likvärdig service. 
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6 § Nämnden ska aktivt arbeta med och skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och 

inflytande i nämndens verksamhet för kommunens invånare, näringsliv och andra grupper som berörs 

av verksamheten.   

Generella skyldigheter 
7 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. 

Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – 

har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 

uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
8 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

Personalansvar 
9 § Nämnden, med undantag för nämnden för myndighetsutövning och valnämnden, är 

anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som 

anställs av kommunstyrelsen. Nämnden, med undantag för nämnden för myndighetsutövning, 

krisledningsnämnden och valnämnden, har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom 

sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsen 

reglemente. 

Planering, uppföljning och kontroll samt rapportering till fullmäktige 
10 § Nämnden ska bedriva sitt arbete med styrning, budget, uppföljning och kontroll så att det egna 

ansvaret för verksamheten säkerställs. Nämnden ska se till att den har en god intern kontroll och 

fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur systemet för styrning, uppföljning och kontroll 

fungerar.  

11 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur 

den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till den i reglemente och genom 

finansbemyndigande.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur mål och uppdrag som delegerats till dem har 

fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 

kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. Nämnderna ska också fullgöra 

rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

Information och samråd 
12 § Nämnden och kommunalråd ska i möjligaste mån från annan nämnd få den information och 

underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för 

vilken sekretess råder. 
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Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhet.  

Kommunstyrelsen är samrådspart till nämnderna i beslut om namn och profilfrågor samt i andra frågor 

där det särskilt anges att beslut ska fattas efter samråd med kommunstyrelsen. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 

beslutar om formerna för samrådet. 

Processbehörighet 
13 § En nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som hör till 

nämndens verksamhetsområde i enlighet med nämndens reglemente, lag eller annan författning, med 

undantag för de mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare i vilka processbehörigheten tillkommer kommunstyrelsen. Även i mål där någon har 

begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut tillkommer processbehörigheten kommunstyrelsen, 

om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.  

Kommunstyrelsen får även själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om 

inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 

Behandling av personuppgifter 
14 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 

verksamhet. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av 

personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Nämnden ska utse 

dataskyddsombud.  

Yttrande och remisser 
15 § Nämnden får lämna yttranden, utlåtanden och skrivelser och motsvarande i de fall frågan endast 

berör nämndens verksamhetsområde och inte är av principiell beskaffenhet eller av kommunstyrelsen 

bedöms vara av strategisk betydelse för kommunen och omfattas av kommunstyrelsens ansvar som 

lednings- och styrfunktion. För kommunstyrelsen finns ytterligare bestämmelser om yttranden som 

ankommer på fullmäktige, vilka framgår av kommunstyrelsens reglemente.  

Övrigt 
16 § Nämnden ansvarar för att underhålla och förvalta lös egendom inom ramen för sitt 

verksamhetsområde.  

Arbetsformer 

Tidpunkt för sammanträden 
17 § Nämnden sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 

ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
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ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 

sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 

extrasammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden 

för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 

om beslutet.  

Kallelse  
18 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller 

en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 

detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 

ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats försammanträdet. Kallelsen ska 

tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 

senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse skickas digitalt via kommunens system för 

nämndhandlingar. I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

Kallelsen bör innehålla en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.  

Offentliga sammanträden  
19 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i 

ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av 

sekretess. 

Sammanträde på distans  
20 § Nämnden får, när särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 

inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast en arbetsdag i förväg anmäla detta till nämndens 

sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Närvarorätt  
21 § Kommunalråden har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna 

samt få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 

närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.  
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Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, 

får den som kallats delta i överläggningarna.   

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.  

För valnämnden gäller att partier som inte är representerade i valnämnden har närvarorätt samt rätt 

att yttra sig.  

Ordföranden  
22 § Det åligger ordföranden att  

 leda nämndens arbete och sammanträden,  

 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,  

 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  

 bevaka att nämndens beslut verkställs.  

 

Kommunstyrelsens ordförande ska också under kommunstyrelsen:  

 ha uppsikt över kommunens nämnder och bolag, 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

 främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt 

 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 
om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Presidium  
23 § Nämndens presidium utses av kommunfullmäktige och består av ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande med undantag för nämnden för myndighetsutövning och 

valnämnden där presidiet består av ordförande och vice ordförande. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
24 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 

sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 

fullgörs ordförandens uppgifter av den ledamot som är äldst.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 

längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  
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Förhinder  
25 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i 

tur om att denne ska tjänstgöra.  

Ersättares tjänstgöring  
26 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 

tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 

redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Rätten att tjänstgöra inträder dock först 

sedan pågående ärende avslutats. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har 

bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges 

protokoll från valet till respektive nämnd.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför annan ersättare oberoende 

av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom 

ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in 

i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.    

Jäv och avbruten tjänstgöring  
27 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 

jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet 

mellan partierna.  

Reservation  
28 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 

fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll  
29 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i 

protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras 

av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden får besluta om digital signering (justering) av protokoll. 
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
30 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 

gällande bestämmelser. Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 

kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivningsmottagare  
31 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 

nämnden beslutar.  

Undertecknande av handlingar  
32 § Om nämnden inte beslutar annat ska skrivelser, avtal och andra handlingar som utfärdas på 

nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschef. Vid förfall för 

ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 

underteckna handlingar på dess vägnar.  

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och handlingar som upprättas med 

anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av 

den som utses därtill.  

Utskott  
33 § För nämnder som har utskott gäller följande arbetsformer.      

Den nämnd som har att utse ledamöter och ersättare till ett utskott väljer bland nämndens ledamöter 

och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.  

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval 

snarast genomföras.  

Nämnden väljer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid 

nämnden bestämmer.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Nämnden beslutar om ersättare får närvara vid utskottets sammanträden utöver de tillfällen ledamot 

är förhindrad att tjänstgöra. Om ordinarie ledamot i utskottet är förhindrad att tjänstgöra ska 

ersättare inträda i samma ordning som gäller för nämnden.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när 

ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av utskottets ledamöter begär det. Utskottet 

eller ordföranden i utskottet får besluta att ställa in ett sammanträde med utskottet eller ändra dag 

för sammanträde. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 
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vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden 

som ska behandlas. Utskott får sammanträda med ledamöter på distans med samma krav som gäller 

för nämnden. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Ett utskott får besluta i de ärenden som framgår av nämndens delegationsordning eller särskilt beslut i 

nämnden. De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet, om 

beredning behövs. Ordföranden och förvaltningschef överlämnar sådana ärenden till utskottet. När 

ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.  

I fråga om kallelse, yrkanden, reservation gäller vad som är reglerat för nämnden. Vid 

utskottssammanträden ska protokoll föras på ordförandes ansvar. I fråga om hur protokollet ska föras, 

innehåll och justering av protokollet, gäller vad som är reglerat för nämnden. 
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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på förslag till Reglemente 
för kultur- och fritidsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på förslag till Reglemente 
för kommunstyrelse och nämnder.  

Sammanfattning 

Nuvarande reglementen för nämnder och styrelser har reviderats vid ett flertal 
tillfällen och det finns behov av en översyn gällande både innehåll och struktur. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram förslag till nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i samråd med representanter för 
förvaltningarna. Avstämning har också skett med kommunalrådsberedningen.   

Översynen syftar till att säkerställa att reglementena följer kommunallagens krav 
och kommunalrättslig praxis samt tydliggöra vedertagen praxis inom kommunen. 
Avsikten är också att ge reglementena en logisk struktur och förtydliga 
verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.  

Arbetet har mynnat ut i förslag till ett gemensamt reglemente och ett för respektive 
nämnd.  

Det gemensamma reglementet för nämnder och kommunstyrelsen innehåller 
gemensamma och likalydande allmänna bestämmelser och arbetsformer för 
kommunstyrelsen och nämnderna, som tidigare har funnits i respektive nämnds 
reglemente.   

Kultur- och fritidsnämnden 

En ändring har gjorts av nämndens verksamhetsområde och uppgift utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2022-06-21, KF § 62/2022, om avtal om tjänster för 
förvaltning av fastigheter och byggnader ("Förvaltningsavtalet"), i punkten om 
skötsel, drift och underhåll av kommunala anläggningar för fritids- och 
kulturverksamhet. 

Enligt nuvarande reglemente har nämnden ansvar för skolbibliotek (enligt parentes 
i samband med biblioteksansvaret). Nämnden ansvarar för driften för vissa 
skolbibliotek idag. Utbildningsnämnden är emellertid huvudman för grundskolan, 
varför ansvaret för skolbiblioteken måste finnas hos utbildningsnämnden, även om 
driften hanteras av någon annan. Mot bakgrund av detta har kultur- och 
fritidsnämndens reglemente ändrats i detta avseende.   

Ansvar för uppgifter avseende lokala lotterier enligt spellagen flyttas från nämnden 
för myndighetsutövning till kultur- och fritidsnämnden. Handläggningen görs idag 
av kultur- och fritidsförvaltningen, varför beslutsinstans bör vara kultur- och 
fritidsnämnden.  
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KFN 2022-00113 003  
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2(2) 

 

 

Inom ramen för kommunal kulturverksamhet ingår att ta fram olika typer av 
arrangemang och nuvarande punkter om detta har därför tagits bort eller 
omformulerats. Det innebär dock ingen saklig förändring. 

Uppgiften att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde flyttas till 
samhällsbyggnadsnämnden, då denna uppgift redan utförs och samordnas av 
samhällsbyggnadsnämnden och ligger inom ramen för deras kompetensområde. 

En ny punkt har lagts till: att ansvara för övriga insatser för att främja kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen. Denna syftar till att täcka in eventuella frågor 
som inte framgår av reglementen inom verksamhetsområdet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterad 2022-11-22 

Skrivelse Remiss av nya reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Alvesta 
kommun, daterad 2022-11-22 

Utkast till Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Utkast till Reglemente för kommunstyrelse och nämnder   

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Ulrika Bengtsson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alvesta kommun 

Reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden  
  

Beslutat av:  Kommunfullmäktige, KF § xx/2023 

Datum:  utkast 15 november 2022 

Gäller från och med: 1 mars 2023 

Giltighetstid:  Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni 
månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till 
Kommunfullmäktige förrättats.   

Dokumentet gäller för: Kultur- och fritidsnämnden 

Ansvarig för uppföljning:  Kommunledningsförvaltningen 

Diarienummer:  KS 2021-00248 
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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden  
 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller andra författningar samt i Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Alvesta kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente samt i 
övrigt de uppgifter som nämnden fått genom särskilda beslut i kommunfullmäktige.  

Verksamhetsområde och uppgifter 
1 § Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: 

1. folkbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801),  

2. kommunal kulturverksamhet, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan 
kulturell verksamhet i kommunen, samt i övrigt främja kulturlivet,  

3. inköp av konstverk och för att förvalta för kommunens kulturella verksamhet avsedd egendom 
såsom samlingar och konstverk, 

4. kommunens kulturskola, 

5. kultur i skola och förskola i samarbete med förskolor och skolor, 

6. kommunal idrotts- och fritidsverksamhet, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd 
till annan idrotts- och fritidsverksamhet i kommunen, samt i övrigt främja idrotts- och 
fritidsverksamhet,  

7. fritidsgårdsverksamhet, 

8. upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för fritids- och kulturverksamhet,  

9. skötsel, drift och underhåll av kommunala anläggningar för fritids- och kulturverksamhet som 
inte ligger inom ramen för kommunstyrelsens ansvar i enlighet med av fullmäktige beslutat 
avtal om tjänster för förvaltning av fastigheter och byggnader,  

10. att leda, samordna och utveckla kommunens arbete med turism och turistinformation,  

11. evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur för att marknadsföra Alvesta kommun 
och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen, 

12. att inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar och 
organisationer inom nämndens ansvarsområde samt genom ett nära samarbete med 
föreningar, organisationer och kulturarbete inom nämndens verksamhetsområde stimulera 
det arbete som dessa bedriver,  

13. övriga insatser för att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen samt 

14. kommunens uppgifter som tillstånds-, registrerings- och tillsynsmyndighet för lokala lotterier 
enligt spellagen (2018:1138). 
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Delegering från fullmäktige 
2 § Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendier, priser och utmärkelser inom nämndens 
verksamhetsområde enligt beslutade riktlinjer.  

3 § Kultur- och fritidsnämnden beslutar om taxor och avgifter enligt nedan: 

1. Kultur- och fritidsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige ändringar av avgiftskonstruktioner 
eller avgiftsnivåer inklusive val av index för uppräkning av de avgifter som förekommer inom 
nämndens verksamhetsområde och som inte nämnden delegerats ansvar för. 

2. Kultur- och fritidsnämnden får inom sitt verksamhetsområde anta taxor och avgifter av mindre 
ekonomisk betydelse och som inte enligt lag eller med hänsyn till kraven på likabehandling av 
kommunens medlemmar ska fastställas av kommunfullmäktige.  

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om hyror och avgifter för de idrotts-, bad- och 
motionsanläggningar samt kultur- och samlingslokaler som nämnden ansvarar för samt 
fastställer avgifter som hänförs till kommunens biblioteksverksamhet.  

 

Nämndens sammansättning 
3 § Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 
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Remiss av nya reglementen för kommunstyrelsen och 
nämnder i Alvesta kommun 

Bakgrund 

Nuvarande reglementen för nämnder och styrelser har reviderats vid ett flertal 
tillfällen och det finns behov av en översyn gällande både innehåll och struktur. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram förslag till nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i samråd med representanter för 
förvaltningarna. Avstämning har också skett med kommunalrådsberedningen.  
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg och kommunens revisorer har inte ingått 
i översynen. Förslagen remitteras till respektive nämnd för yttrande senast den 4 
januari 2023. 

Översynen syftar till är att säkerställa att reglementena följer kommunallagens krav 
och kommunalrättslig praxis samt tydliggöra vedertagen praxis inom kommunen. 
Avsikten är också att ge reglementena en logisk struktur och förtydliga 
verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. En analys gjorts av vilka 
överlappningar som finns mellan olika reglementen, vad som saknas och bör vara 
med samt vilka styrsignaler som reglementena ger, bl.a. genom skillnader i 
utformning av beskrivning av nämndernas ansvarsområden och uppgifter. Som 
grund har SKR:s underlag ”Reglementen för styrelse och nämnder” från mars 2019 
använts, men även andra kommuners reglementen har använts för inspiration och 
kunskapsinhämtning. Under arbetet har avstämning skett mot relevant lagstiftning. 

Arbetet har mynnat ut i förslag till ett gemensamt reglemente och ett för respektive 
nämnd.  

Innehåll i gemensamt reglemente för KS och nämnder 

Det gemensamma reglementet för nämnder och kommunstyrelsen innehåller 
gemensamma och likalydande allmänna bestämmelser och arbetsformer för 
kommunstyrelsen och nämnderna, som tidigare har funnits i respektive nämnds 
reglemente.  Det gemensamma reglementet för nämnder och kommunstyrelsen 
gäller inte överförmyndarnämnden östra Kronoberg och kommunens revisorer. 

Ett gemensamt reglemente skapar förutsättningar för en bättre överblickbarhet och 
ökade möjligheter till samstämmighet och därmed en tydligare styrning av 
organisationen. Vidare kan det bidra till en ökad tydlighet kring olika roller, skapa 
bättre möjligheter för dialog mellan olika delar av organisationen, underlätta 
uppföljning osv. Ett gemensamt reglemente gör det också lättare att göra 
förändringar påkallade av till exempel plötsliga händelser i omgivningen som t.ex. 
pandemier. 

De gemensamma bestämmelserna för kommunstyrelsen och övriga nämnder, är till 
stora delar baserade på SKR:s underlag. En jämförelse har gjorts med regleringar i 
nuvarande reglementen och vid behov har lokala bedömningar gjorts, liksom en 
avstämning med relevant lagtext i kommunallagen.  
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Avsnitt om allmänna bestämmelser 

Inledningsvis fastslås ett antal grundläggande och vägledande principer kopplat till 
verksamheten. Syftet med dessa är att tydliggöra dessa värden, som antingen har 
sitt ursprung i kommunallag eller annan lagstiftning, eller som utgör viktiga delar för 
verksamheten. Grunduppdraget för nämnden tar sin utgångspunkt i styrmodellen 
och kommunens vision, värdegrund, Agenda 2030 samt kommunal och statlig 
styrning. Nämnden ska t.ex. skapa förutsättningar för demokratisk delaktighet och 
inflytande, bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle genom ett integrerat och 
proaktivt hållbarhetsarbete samt arbeta tvärsektoriellt för att på bästa sätt uppnå 
den egna verksamhetens grunduppdrag såväl som helheten i kommunen.  

I nuvarande reglementen finns uppgifter som nämnden ska svara för inom sitt 
område. Detta följer av KL 6:3 där det framgår att nämnderna beslutar i frågor som 
rör förvaltningen, dvs. den fortlöpande verksamheten, samt i frågor som de enligt 
lag och annan författning ska ha hand om. Dessa skrivningar ersätts med 7 § om 
nämndens generella skyldigheter. Vidare har avsnitt om delegation tagits bort, då 
detta regleras av KL. 

Nämndernas personalansvar förtydligas, då detta inte är tydligt beskrivet i 
nuvarande reglementen. Skrivningar om fördelning av arbetsmiljöuppgifter tas bort, 
då detta inte ska finnas i reglementena på detta sätt, utöver att det ska framgå att 
arbetsmiljöansvaret ingår i nämndernas personalansvar.  

I nuvarande reglementen har alla nämnder processbehörighet inom sitt 
verksamhetsområde förutom kultur- och fritidsnämnden och krisledningsnämnden. 
I likhet med övriga nämnder föreslås att även dessa nämnder får föra talan inom 
ramen för sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen för kommunens talan även i 
de fall där ingen annan ska göra det pga. lag eller annan författning eller beslut av 
fullmäktige. Detta gäller även vid laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan.  

Nämnderna ges rätt att avge remissyttranden inom sitt verksamhetsområde som 
inte är av principiell beskaffenhet eller omfattas av kommunstyrelsens styr- och 
ledningsansvar. Detta bedöms vara mest ändamålsenligt, då remisser vanligen har 
kort svarstid och det är nämnderna som besitter sakkunskapen. Idag har endast 
kultur- och fritidsnämnden detta ansvar.  

I kommunstyrelsens nuvarande reglemente anges under arbetsformer att 
kommunstyrelsen är samrådspart till nämnderna i beslut om namn och profilfrågor 
samt i andra frågor där det anges att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen. 
Detta har lagts in i det gemensamma reglementet under information och samråd. 

Arbetsformer 

I detta avsnitt har förtydliganden och förändringar gjorts jämfört med nuvarande 
som främst beror på anpassningar till KL, SKR:s underlag och nuvarande arbetssätt. 
Bland annat handlar det om följande:  

- Närvarorätt för anställda beslutas av nämnden framöver. Detta är en 
anpassning till KL 6:26 som reglerar att detta ska beslutas av nämnden 
och inte kommunfullmäktige. 

- Anpassning till kommunens praxis vad avser att rätten för ersättare att 
tjänstgöra inträder först när pågående ärende avslutats. Ersättare som 
inte tjänstgör föreslås ha rätt att delta i överläggningarna.   

- Jämfört med nuvarande reglementen föreslås en saklig ändring 
avseende ersättarnas företräde till tjänstgöring framför annan 
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ersättare. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som 
inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen.    

- Enligt KL har ersättare som inte tjänstgör rätt att närvara vid 

sammanträdena. Kommunfullmäktige ska besluta i vilken utsträckning 

som de ska ha rätt att delta i överläggningar och få sin mening 

antecknad i protokollet. Nuvarande regleringar varierar i detta 

avseende och det föreslå att ersättare som inte tjänstgör har rätt att 

delta i överläggningarna. 

- Ett särskilt avsnitt om arbetsformer för utskott. Detta har funnits med 
till del i kommunstyrelsens reglemente med inte i övriga nämnders. 
Behov finns att förtydliga vad som ska gälla för utskotten.   

Nämndernas reglementen 

Syftet med nya reglementen har varit att renodla ansvaren och hålla formuleringar 
på en övergripande nivå. Framför allt har omstrukturering, omformuleringar och 
förtydligande av verksamhetsområde och uppgifter gjorts som inte innebär några 
förändringar i sak. Om ett område som nämnden ansvarar för inte framgår av 
nuvarande reglemente har detta lagts till. Vidare föreslås för vissa nämnder en 
förändring av ansvar genom att vissa uppgifter flyttas till en annan nämnd.  

Vad gäller taxor och avgifter ska dessa enligt KL 5:1 beslutas av kommunfullmäktige 
genom den exklusiva beslutanderätten som finns inom området viktiga ekonomiska 
frågor. I förarbetena till kommunallagen framgår att det normala bör vara att 
avgifterna, eller åtminstone grunderna för avgiftssättningen, ska framgå av en taxa 
antagen av kommunfullmäktige. Vidare anges att kommunfullmäktige i viss mån kan 
delegera rätten att besluta om avgifter till nämnderna. Detta gäller främst avgifter 
som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte heller på grund av 
andra omständigheter, såsom likabehandling, är av principiell vikt. Nämnderna kan 
ha viss egen avgiftsrätt inom ramen för sin förvaltning, exempel som nämns i 
förarbetena är hyror och arrenden inom fastighetsförvaltningen eller prissättning 
på t.ex. ungdomscafé, kiosker och tvättinrättningar. Vidare framgår att det bör vara 
möjligt att överlåta beslutanderätten om ändringar i taxan som hänför sig till 
indexering till en nämnd. Emellertid bör de kommunalpolitiskt mest intressanta 
taxorna, såsom taxa för förskola, VA, plan- och bygg, alltid underställas fullmäktige. 
Nuvarande reglementen bedöms ha en reglering som inte är förenlig med 
kommunallagen och en anpassning har därför gjorts till kommunallagen och dess 
förarbeten.  

I nuvarande reglementen delegerar fullmäktige beslut om interna taxor och 
avgifter. Detta tas bort då det handlar om internfakturering och inte är att jämställa 
med beslut om taxor och avgifter enligt kommunallagen.  

Nedan kommenteras ändringar för respektive nämnds verksamhetsområde och 
uppgifter som inte enbart är av språklig/redaktionell karaktär. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

En ändring har gjorts av nämndens verksamhetsområde och uppgift utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2022-06-21, KF § 62/2022, om avtal om tjänster för 
förvaltning av fastigheter och byggnader ("Förvaltningsavtalet"), i punkten om 
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skötsel, drift och underhåll av kommunala anläggningar för fritids- och 
kulturverksamhet. 

Enligt nuvarande reglemente har nämnden ansvar för skolbibliotek (enligt parentes 
i samband med biblioteksansvaret). Nämnden ansvarar för driften för vissa 
skolbibliotek idag. Utbildningsnämnden är emellertid huvudman för grundskolan, 
varför ansvaret för skolbiblioteken måste finnas hos utbildningsnämnden, även om 
driften hanteras av någon annan. Mot bakgrund av detta har kultur- och 
fritidsnämndens reglemente ändrats i detta avseende.   

Ansvar för uppgifter avseende lokala lotterier enligt spellagen flyttas från nämnden 
för myndighetsutövning till kultur- och fritidsnämnden. Handläggningen görs idag 
av kultur- och fritidsförvaltningen, varför beslutsinstans bör vara kultur- och 
fritidsnämnden.  

Inom ramen för kommunal kulturverksamhet ingår att ta fram olika typer av 
arrangemang och nuvarande punkter om detta har därför tagits bort eller 
omformulerats. Det innebär dock ingen saklig förändring. 

Uppgiften att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde flyttas till 
samhällsbyggnadsnämnden, då denna uppgift redan utförs och samordnas av 
samhällsbyggnadsnämnden och ligger inom ramen för deras kompetensområde. 

En ny punkt har lagts till: att ansvara för övriga insatser för att främja kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen. Denna syftar till att täcka in eventuella frågor 
som inte framgår av reglementen inom verksamhetsområdet. 

Nämnden för arbete och lärande: 

Ansvaret för familjerätt har förtydligats. Det innebär ingen förändring i sak, då det 
varit inom ramen för att nämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lagar och 
förordningar ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrotts åt annan 
nämnd. Andra områden som detta kan handla om är t.ex. kommunens uppgifter 
enligt begravningslag samt budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen.  

Förtydligande har gjorts avseende ansvar för kommunens aktivitetsansvar för icke 
skolpliktiga ungdomar samt för kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av 
vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun. 

Nämnden handlägger idag ärenden enligt alkohollagen, men det är nämnden för 
myndighetsutövning som bär ansvaret. En överföring av ansvaret till nämnden för 
arbete och lärande (NAL) föreslås, vilket innebär en bättre koppling mellan 
handläggning och beslutsinstans, förenkling av både handläggning och hantering av 
beslut samt tydligare ansvarsfördelning. Redan idag finns en långtgående 
delegation, men ej delegerade beslut eller beslut som faller utanför riktlinjerna 
beslutas av nämnden för myndighetsutövning eller dess ordförande. Förändringen 
har inga budgetkonsekvenser, då budget för handläggning och intäkter finns hos 
NAL i nuläget. 

I nuvarande reglemente anges att NAL ansvarar för kommunens övergripande 
integrationsarbete. Detta är ett område som ligger inom ramen för 
kommunstyrelsens styr- och ledningsfunktion och tas därför bort ur NAL:s 
reglemente. 

En ny punkt som handlar om nämndens ansvar som vårdgivare enligt hälso- och 
sjukvårdslagen inom ramen för sitt verksamhetsområde har lagts till. Detta är ingen 
ändring i sak, men har inte varit tydligt i reglementet. Det omfattar både medicinska 
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och psykologiska delar av elevhälsan samt de hälso- och sjukvårdsinsatser som 
utförs av personal inom socialpsykiatrin.  

Nämnden för myndighetsutövning 

Förtydligande har gjorts av gränsdragningen avseende verksamhetsområde och 
uppgifter inom miljöbalken och plan- och bygglagens (PBL) område i förhållande till 
nämnden för myndighetsutövning. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet om det inte ankommer på annan nämnd. Ett 
förtydligande har gjorts att nämnden ansvarar för uppgifter inom 
byggnadsväsendet enligt PBL med undantag för de uppgifter som 
samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för. En förändring i sak har gjorts avseende 
förhandsbesked som enligt förvaltningen redan hanteras av nämnden för 
myndighetsutövning. 

Ansvar för uppgifter enligt lag om foder och animaliska produkter har lagts till.  

Under delegering från fullmäktige har det lagts till att nämnden beslutar om 
stipendier, priser och utmärkelser inom nämndens verksamhetsområde. Detta är en 
anpassning till beslutade riktlinjer.  

Ärenden om skyddsjakt finns i nuvarande reglementen hos både 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för myndighetsutövning. Ansvaret läggs 
hos nämnden för myndighetsutövning. 

Ansvar för uppgifter avseende lokala lotterier enligt spellagen flyttas från nämnden 
till kultur- och fritidsnämnden. Handläggningen görs idag av kultur- och 
fritidsförvaltningen, varför beslutsinstans bör vara kultur- och fritidsnämnden.  

Nämnden för arbete och lärande (NAL) handlägger idag ärenden enligt 
alkohollagen, men det är nämnden för myndighetsutövning som bär ansvaret. En 
överföring av ansvaret till NAL föreslås, vilket innebär en bättre koppling mellan 
handläggning och beslutsinstans, förenkling av både handläggning och hantering av 
beslut samt tydligare ansvarsfördelning. Redan idag finns en långtgående 
delegation, men ej delegerade beslut eller beslut som faller utanför riktlinjerna 
beslutas av nämnden för myndighetsutövning eller dess ordförande. Förändringen 
har inga budgetkonsekvenser, då budget för handläggning och intäkter finns hos 
NAL i nuläget. 

Omsorgsnämnden  

Omformulering av nämndens ansvar för uppgifter rörande hälso- och sjukvård har 
gjorts och det förtydligas att det inte gäller om motsvarande ansvar har lagts på 
annan nämnd. Detta har inte tydligt framgått av nuvarande reglementen för 
nämnder som har personal som genomför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Förtydligande har gjorts av gränsdragningen avseende verksamhetsområde och 
uppgifter inom miljöbalken och plan- och bygglagens område i förhållande till 
nämnden för myndighetsutövning. Vad gäller miljöbalken förtydligas att nämndens 
ansvar avser kap 7 om skydd av natur inklusive strandskyddsdispens med undantag 
för det som ankommer på nämnden för myndighetsutövning enligt deras 
reglemente samt ansvar som rör vatten- och avloppsverksamheten. Nämnden 
fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsområdet om det inte 
ankommer på annan nämnd. En förändring i sak har gjorts avseende 
förhandsbesked som enligt förvaltningen redan hanteras av nämnden för 
myndighetsutövning. 
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Ärenden enligt lag om förvärv av hyresfastigheter mm. tas bort då lagen har 
upphävts och inte heller ersatts med en ny.  

Ett tillägg har gjorts att nämnden ansvarar för att tillvarata kommunens intressen 
vid föreningsstämmor och andra likartade sammanträden om vattenvård och dylikt 
i de föreningar och förbund som kommunen har intresse i. Detta utgör ingen 
förändring i sak, då detta är en uppgift som nämnden utför idag.  

Förtydligade att nämnden ansvarar för förvaltning av kommunens skog har gjorts. 

Ansvar för kommunens uppgifter inom renhållningsområdet med undantag för det 
som enligt kommunfullmäktige ska fullgöras av Alvesta Renhållning AB har lagts till. 
Detta är ingen sakändring, då uppgifterna utförs av nämnden idag. Det handlar om 
att ta hand om nedskräpning som ingen tydlig part är ansvarig för.  

Inom trafikområdet har flera delar förtydligats.  

En särskild analys har gjorts avseende avsnittet delegering från kommunfullmäktige 
där flera delar har tydliggjorts jämfört med nuvarande reglemente, bland annat 
ansökan om fastighetsbestämmelse och fastighetsreglering och förrättning. Detta 
är något som måste vara delegerat för fullmäktige för att det ska vara korrekt. 
Vidare har förtydligats att nämnden beslutar om naturminnen, 
biotopskyddsområden och kulturreservat. Däremot har beslut om kommunala 
naturreservat ansett vara av principiell betydelse varför beslut om dessa kvarstår 
hos fullmäktige.  

Uppgiften att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde flyttas till 
samhällsbyggnadsnämnden från kultur- och fritidsnämnden, då denna uppgift 
redan utförs och samordnas av samhällsbyggnadsnämnden och ligger inom ramen 
för nämndens kompetensområde. 

Ärenden om skyddsjakt finns i nuvarande reglementen hos både 
samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för myndighetsutövning. Ansvaret läggs 
hos nämnden för myndighetsutövning. 

Utbildningsnämnden 

Förtydligande av nämndens ansvar som vårdgivare för medicinska och psykologiska 
delen av elevhälsan.  

Valnämnden  

Förtydligande av nämndens uppgift, men ingen ändring i sak. Skrivningar i 
nuvarande reglemente som följer av ansvaret enligt vallagen och därmed täcks upp 
av 1 § i förslag till reglemente har tagits bort, såsom att fortlöpande följa upp och 
föreslå eventuella förändringar av kommunens indelning i valdistrikt.   

 

 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Sofie Thor 
Kanslichef 
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§ 71 Dnr 2022-00113 003 

 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inga synpunkter på förslag till 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har inga synpunkter på förslag till 
Reglemente för kommunstyrelse och nämnder.   

Sammanfattning 

Nuvarande reglementen för nämnder och styrelser har reviderats vid ett flertal 
tillfällen och det finns behov av en översyn gällande både innehåll och struktur. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram förslag till nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i samråd med representanter för 
förvaltningarna. Avstämning har också skett med kommunalrådsberedningen.   

Översynen syftar till att säkerställa att reglementena följer kommunallagens krav 
och kommunalrättslig praxis samt tydliggöra vedertagen praxis inom kommunen. 
Avsikten är också att ge reglementena en logisk struktur och förtydliga 
verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.  

Arbetet har mynnat ut i förslag till ett gemensamt reglemente och ett för respektive 
nämnd.  

Det gemensamma reglementet för nämnder och kommunstyrelsen innehåller 
gemensamma och likalydande allmänna bestämmelser och arbetsformer för 
kommunstyrelsen och nämnderna, som tidigare har funnits i respektive nämnds 
reglemente.   

Kultur- och fritidsnämnden 

En ändring har gjorts av nämndens verksamhetsområde och uppgift utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2022-06-21, KF § 62/2022, om avtal om tjänster för 
förvaltning av fastigheter och byggnader ("Förvaltningsavtalet"), i punkten om 
skötsel, drift och underhåll av kommunala anläggningar för fritids- och 
kulturverksamhet. 

Enligt nuvarande reglemente har nämnden ansvar för skolbibliotek (enligt parentes 
i samband med biblioteksansvaret). Nämnden ansvarar för driften för vissa 
skolbibliotek idag. Utbildningsnämnden är emellertid huvudman för grundskolan, 
varför ansvaret för skolbiblioteken måste finnas hos utbildningsnämnden, även om 
driften hanteras av någon annan. Mot bakgrund av detta har kultur- och 
fritidsnämndens reglemente ändrats i detta avseende.   

Ansvar för uppgifter avseende lokala lotterier enligt spellagen flyttas från nämnden 
för myndighetsutövning till kultur- och fritidsnämnden. Handläggningen görs idag 
av kultur- och fritidsförvaltningen, varför beslutsinstans bör vara kultur- och 
fritidsnämnden.  
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Inom ramen för kommunal kulturverksamhet ingår att ta fram olika typer av 
arrangemang och nuvarande punkter om detta har därför tagits bort eller 
omformulerats. Det innebär dock ingen saklig förändring. 

Uppgiften att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde flyttas till 
samhällsbyggnadsnämnden, då denna uppgift redan utförs och samordnas av 
samhällsbyggnadsnämnden och ligger inom ramen för deras kompetensområde. 

En ny punkt har lagts till: att ansvara för övriga insatser för att främja kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen. Denna syftar till att täcka in eventuella frågor 
som inte framgår av reglementen inom verksamhetsområdet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterad 2022-11-22 

Skrivelse Remiss av nya reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Alvesta 
kommun, daterad 2022-11-22 

Utkast till Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Utkast till Reglemente för kommunstyrelse och nämnder   

 


