
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-02-25 1(19) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Plats och tid Den 25 februari 2019 klockan 14:45-16:30 
Sammanträdesrummet Salen, kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta 
 

Justerade paragrafer  §§ 1-16 
 
Paragraferna behandlades i följande ordning: 1-16 

Beslutande  
ledamöter 
 
 
 
 
 
 
 

Lavinia Strömberg (S), ordförande 
Erik Olofsson (S) 
Mats Martinsson (S) 
Kim Lindstedt (C), 1:e vice ordförande 
Jan Stemberger (C) ej tjänstgörande på §10 
Kajsa Sivertsson (M), 2:e vice ordförande 
Helén Gustavsson (M) 
Annika Svensson (AA) 
Heléne Nydén (SD) 

 
Ej tjänstgörande: 

Roland Magnil (S) 
Khaled Alnajjar (S) 
Annie Petersson (C) tjänstgörande på §10 
Kerstin Svensson (AA) 
Oskar Andersson (SD) 

 
 
 

Utses att justera Jan Stemberger (C)  
   
Övriga närvarande Suzanne Hammargren, t.f. förvaltningschef  

Therese Löfqvist, nämndsekreterare 
Martin Sallergård, fritidschef  
Malin Arbjörk Solvemark, ekonom  
Simon Herlitz, kulturchef 
Christina Eriksson, Chef för Alvesta unga 
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Justerare 
 

  

 

 
 
Justering tid och plats Den 28 februari 2019 klockan 15.30 på 

kommunledningsförvaltningen i Alvesta kommun  
 

Sekreterare 
 

 
 Therese Löfqvist  

Ordförande 
 

 
 Lavinia Strömberg (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Jan Stemberger (C) 

 
 

 
Anslagsbevis  

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

 Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-02-25 
Anslaget under tiden 2019-03-01-2019-03-22 

Förvaringsplats  
 
Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun 

Underskrift 
 
  

 Therese Löfqvist  
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KFN § 1  

Fastställande av dagordning 

Redogörelse 
Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om utskickad 
dagordning kan godkännas och behandlas på dagens sammanträde: 

1. Närvaro 
2. Val av justerare 
3. Fastställande av dagordning 
4. Information från ordföranden  
5. Information från förvaltningschef 
6. Beslut om att inrätta arbetsutskott samt formerna för utskottet 
7. Val av ledamöter och ersättare till kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022 
8. Val av representanter från kultur- och fritidsnämnden till 

kommunala tillgänglighetsrådet 
9. Förslag till kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan 

för år 2019 
10. Sjukfrånvarostatistik per december 2018 
11. Komplettering gällande bidrag till Fritidsföreningar 2019 
12. Förslag till ny organisation för verksamhet för Alvesta 

kommuns unga 
13. Besvarande av granskningsrapport från revisionen 
14. Årsrapport 
15. Information om arbetet med kultur- och fritidsplan 
16. Information om sökta/utbetalade bidrag 
17. Redovisade delegationsbeslut 
18. Övriga ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ordförandens 
förslag till dagordning. 
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KFN § 2  

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Ordföranden informerar kultur- och fritidsnämnden om 
pågående/aktuella ärenden.  
Ordförande var med och invigde utställning i utställningshallen den 3 
februari som handlar om Alvestas historia utifrån foton. Utställningen 
pågår fram till den 10 mars. 
Stålbucklan arrangerades tillsammans med Ljungby, Diö och 
Rydaholms kommuner. Från och med nästa år kommer 
tjejverksamheten ingå i konceptet TV-pucken. Småland tog brons i 
stålbucklan. 
Verksamheten i Hanaslöv går fantastiskt bra där verksamheten kunde 
öppna tidigare än vanligt. Hanaslöv har fått stor medial 
uppmärksamhet, och det finns möjligheter till både utförsåkning och 
längdåkning.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KFN § 3 

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 
T.f. förvaltningschef Suzanne Hammargren informerar kultur- och 
fritidsnämnden om pågående/aktuella ärenden.  
Ny avdelning i Ung i Alvesta där förvaltningen har slagit ihop två 
verksamheter; musikskola och fritidsgårdarna. Christina Eriksson är ny 
enhetschef sedan januari 2019. 
Årsredovisningen har upptagit mycket tid under de närmaste 
månaderna, samt arbete med budget mot 2021-2022. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KFN § 4 KFN2019/18.113   

Beslut om att inrätta arbetsutskott samt formerna för 
utskottet 

Redogörelse 
Enligt 6 kap. 20 § 2st kommunallagen får en nämnd bestämma att ett 
utskott ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott 
för nämnden. 
Kommunfullmäktige har inte beslutat om utskott för kultur- och 
fritidsnämnden. 

Yrkanden 
Lavinia Strömberg (S) yrkar på att arbetsutskottet skall bestå av tre 
ledamöter och tre ersättare. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott 
bestående av tre ledamöter och tre ersättare.  

Protokollet skickas till  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
Personalavdelningen  
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KFN § 5 KFN2019/19.113 

Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2019-2022 

Redogörelse 
Enligt 6 kap. 20 § 2st kommunallagen får en nämnd bestämma att ett 
utskott ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott 
för nämnden. 

Yrkanden 
Lavinia Strömberg (S) yrkar på att arbetsutskottets ordinarie ledamöter 
skall bestå av: 
Ordinarie 
Lavinia Strömberg (S) 
Kim Lindstedt (C) 
Kajsa Sivertsson (M) 
Ersättare 
Mats Martinsson (S) 
Jan Stemberger (C) 
Helen Gustavsson (M) 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som ledamöter och ersättare i 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019–
2022 utse: 
Ordinarie 
Lavinia Strömberg (S) 
Kim Lindstedt (C) 
Kajsa Sivertsson (M) 
Ersättare 
Mats Martinsson (S) 
Jan Stemberger (C) 
Helen Gustavsson (M) 

Protokollet skickas till  
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  
Personalavdelningen   
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KFN § 6 KFN2019/20.113
   

Val av representant till kommunala tillgänglighetsrådet    

Redogörelse  
Kommunala tillgänglighetsrådets syfte och mål är att fungera som ett 
organ för ömsesidigt utbyte av information, kunskap och synpunkter 
mellan politiker och handikapporganisationerna. 
Tillgänglighetsfrågorna berör alla samhällsområden. 
Nämnden ska utse en representant och en ersättare för perioden 2019- 
2022. 

Yrkanden 
Lavinia Strömberg (S) föreslår Mats Martinsson (S) som ordinarie 
representant och Roland Magnil (S) som ersättare. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden besluta att utse Mats Martinsson (S) och 
Roland Magnil (S) från kultur- och fritidsnämnden som representanter 
till tillgänglighetsrådet.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunala tillgänglighetsrådet 
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KFN § 7  KFN2019/21.000 

Beslut om sammanträdesplan 2019 

Redogörelse 
Den 27 november 2018 fastställde kommunfullmäktige sin 
sammanträdesplan för år 2019. Kultur- och fritidsförvaltningen har 
utifrån kommunfullmäktiges sammanträdesplan upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden. Vid framtagande av 
planen har hänsyn även tagits till tidplanerna för hanteringen av 
årsredovisning, delårsrapport, internkontrollplan med mera.  
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden 
fastställer nedan sammanträdesplan. Nämndsmötena föreslås fortsatt 
äga rum på måndagar klockan 13:00. 
 

   
Kultur- och 
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sammanträdesplan 2019 
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Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag 
till sammanträdesplan för år 2019. 
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KFN § 8  KFN2019/13 

Sjukfrånvarostatistik per december månad 
2018 

Redogörelse 
T.f. förvaltningschef informerar kultur- och fritidsnämnden om kultur- 
och fritidsförvaltningens sjukfrånvarostatistik per december månad 
2018. 
Personalavdelningen sammanställer månadsvis sjukfrånvarostatistik 
som presenteras för nämnderna. 
Förvaltningen ligger under kommunens genomsnitt avseende 
sjukfrånvaron, där små förändringar ger stora utslag då förvaltningen är 
liten i förhållande till kommunens totala antal anställda. 
Stor frisknärvaro i förvaltningen, nästan 48%. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KFN § 9 KFN 2018/74 
Komplettering gällande bidrag till Fritidsföreningar 2019 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad den 11 
februari 2019 

Redogörelse 
Bidragsberättigade föreningar inom Alvesta kommun kommer senast 
den 15 april varje år in med ansökningar om föreningsbidrag. Följande 
förening har inom utsatt tid inkommit med de handlingar som krävs för 
att berättigas föreningsbidrag för 2019: 
Vrankunge Byggnadsförening 13 854 kronor 
 
Utbetalningar utifrån fattade beslut inom Kultur och fritidsnämnden 
sker i mars 2019.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden att beslutar om utbetalning enligt: 
13 854 kronor i bidrag för drift av egen anläggning för Vrankunge 
Byggnadsförening. 
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KFN § 10 KFN 2019/23 

Förslag till ny organisation för verksamhet 
för Alvesta kommuns unga 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och 

fritidsförvaltningen, daterad den 30 januari 2019 
Redogörelse 
Verksamhet för unga i Alvesta behöver ha en samsyn och ett delat 
ansvar mellan kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och 
förvaltningen för arbete och lärande. Detta för att förbättra 
förutsättningar för ett ökat engagemang för unga i Alvesta och att på 
bästa sätt effektivisera och samordna resurser.  
För att verksamhet för unga ska genomsyras av hållbarhet, stabilitet och 
kvalitét ska resurser växlas mellan kultur- och fritidsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande. 
Förutsättningar för förbättrad verksamhet för unga är att personal från 
de tre förvaltningarna har uppdrag i varandras verksamheter. Personal 
både från skolorna och fritidsgårdarna ska ha ett gemensamt uppdrag 
riktat mot eleverna både på skoltid och på kvällstid. Chef för 
skolpersonal är rektor och chef för fritidsledare är chef för Ung i 
Alvesta, medan arbetsledning sker av chef i den verksamhet som man 
schemamässigt tjänstgör i.  
 
Målgruppen för fritidsgårdarna är åldrarna 12 år upp till 18 år. Den 
huvudsakliga inriktningen för verksamheten är mot de unga i åldrarna 
12 år till 16 år. Inriktningen mot den äldre ungdomsgruppen sker i 
samverkan med förvaltningen för arbete och lärande. 
 
Öppettiderna på alla fem fritidsgårdarna sker utifrån de behov 
ungdomarna har. Detta organiseras genom växling av resurser mellan 
kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
förvaltningen för arbete och lärande. I förekommande fall kan stöd från 
föreningar och frivilliga krafter tillkomma. 
Andra samarbetsområden förvaltningarna utvecklar och förbättrar 
gemensamt är ANDT-arbete, integrationsarbete och demokrati för unga. 
Fältarbetet kommer att bedrivas med personal från både kultur- och 
fritidsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande.  
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Den organisation som föreslås stärker arbetet som sker nära barn och 
ungdomar på deras fritid. I enlighet med Barnens bästa gäller! – i 
Kronobergs län är fokus på att ge alla barn en bra uppväxtmiljö och 
stöd i ett tidigt skede från vuxna de möter i sin vardag. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är bra och tillgängliga fritidsmiljöer en salutogen 
faktor för god hälsa. 
Förvaltningarnas gemensamma strävan är att effekterna av detta beslut 
ska genomsyra verksamheterna från och med augusti 2019. 
 
Tilläggsyrkande  
Mats Martinsson yrkar att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
bjuder in arbetsutskotten för nämnden för arbete och lärande och 
utbildningsnämnden för att gemensamt följa upp utvecklingen av 
organisationen. 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
beslut enligt ovan med Mats Martinssons tilläggsyrkande. 
Jan Stemberger (C) anmäler sig som jävig i ärendet.  
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KFN § 11 KFN 2019/24 

Svar angående granskning gällande verkställighet av 
fullmäktigebeslut 

Beslutsunderlag 
1. Revisionsrapport, november 2018 
2. Tjänsteskrivelse, daterad den 8 februari 2019 

Redogörelse 
Revisorerna har valt att granska verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut för perioden 2016 - 2018 hos 
kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. 
Kultur- och fritidsnämnden tillkom 2017-01-01 efter att tidigare varit 
ett utskott underställt kommunstyrelsen. Revisionen visar sammantaget 
på en god verkställighet hos kultur- och fritidsnämnden gällande 
fullmäktigebeslut. 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som 
svar till revisorerna. 
Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KFN § 12 KFN2019/25  

Beslut om årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2018 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, daterad 

den 18 februari 2019. 
2. Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2018 

Redogörelse 
I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en 
årsredovisning. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger 
till grund för årsredovisningen. Årsrapporten är en uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål samt kompletterande mål enligt internbudget 
och verksamhetsplan, årets verksamhet och händelser, ekonomi, 
personal med mera. Årsrapporten är ett viktigt underlag inför Mål och 
budget 2020 med plan 2021-2022. 
2018 var ett händelserikt år för kultur- och fritidsnämnden där 
måluppfyllelsen för nämnden har varit god. Det har genomförts 
mängder med varierande aktiviteter särskilt riktade mot barn och unga 
genom sommar- och lovaktiviteter. 
Budget i balans har varit en prioritet för kultur- och fritidsnämnden. 
Tack vare ökade intäkter har kultur- och fritidsnämnden nått en budget i 
balans för året. Inom de olika avdelningarna finns dock 
budgetavvikelser i både positiv och negativ riktning.   

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapporten för 
kultur- och fritidsnämnden 2018. 

Protokollet skickas till 
T.f förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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KFN § 13  

Information arbetet med kultur- och fritidsplan 

Redogörelse 
Kulturchef Simon Herlitz redogör för kultur- och fritidsnämnden hur 
arbetet med kultur- och fritidsplanen går. 
Kulturchefen redogör att i dagsläget finns verksamhetsplan med 
internbudget, nämndens reglemente, kommunfullmäktiges mål och 
målområde, nämndens mål, samt 1 inriktningsmål. 
Det finns handlingsplaner för bibliotek, kultur, fritid, samt för ung i 
Alvesta. 
Det finns ett kulturpolitiskt handlingsprogram för Alvesta kommun 
som innehåller riktlinjer för kulturen: kulturarv, kulturliv, bibliotek. 
Kulturchefen utreder frågan om hur skulle en kultur- och fritidsplan 
se ut och hur allt ska kunna knytas samman till ett tydligt 
styrdokument med vision för framtiden. 
I utredningen så har kulturchefen tittat på hur andra kommuner 
jobbar, och där det ser väldigt olika ut. 7-8 kommunen ingår i 
omvärldsbevakningen. 
Slutsatser efter kartläggningen består av flera frågeställningar att 
arbeta vidare med. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KFN § 14 KFN 2019/26
  

Information om sökta och utbetalda bidrag 
för kultur- och fritidsförvaltningen 

Redogörelse 
T.f. förvaltningschef Suzanne Hammargren redogör för de sökta och 
utbetalda bidrag som kultur- och fritidsförvaltningen har fått och för 
vilken verksamhet de avser. 
Kultur- och fritidsförvaltningen inväntar tilläggsbudgeten för att se om 
socialstyrelsen får beviljade medel till sommarlovsaktiviteter att söka. 
Har sökt bidrag för ”skapande skola” från Kulturrådet. 260 kommuner 
är med i skapande skola, och det betalas ut ca 200 miljoner kronor om 
året. Alvesta fick ca 644 000 kronor utbetalt till skola/förskola under 
2018. 
Kompletterande medieanslag för biblioteken är sökta. 
Cirka 4,5 miljoner kronor i utbetalda bidrag under 2018 tilldelades 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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KFN § 15 KFN2019/22.002   

Redovisning av fattade delegationsbeslut 

Informationsunderlag 
3. Delegationsbeslut om lilla integrationsstödet, daterat den 27 

december 2018. 

Redogörelse 
Enligt kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. 
Delegerad beslutanderätt innebär att nämnden överlåter 
beslutanderätten i vissa ärenden till en delegat. Delegaten fattar beslut 
på nämndens vägnar och besluten har samma rättsverkan som 
nämndens egna beslut. Beslut som fattas på delegation ska redovisas till 
nämnden. 
Sedan kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde har det fattats 
ett delegationsbeslut inom kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har fattat följande beslut: 

• Beslut om lilla integrationsstödet, daterat den 27 december 2018 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 
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KFN § 16 

Övriga ärenden 

Redogörelse 
Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om det är någon 
ledamot som har något övrigt ärende de vill aktualisera på dagens 
möte.  
Inga övriga ärenden anmäls på dagens sammanträde. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  
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