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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Kultur-  och  fritidsnämnden

Plats och tid Den  lO  juni  2019  klockan  13.00-15.49

Ajournering  mellan  gg 31-32  klockan  14.26-14.38

Stallet,  Huseby  Bruk,  Grimslöv

Justerade paragrafer q4 29-41

Beslutande
Ledamöter

Paragraferna behandlades i fö5ande ordning:
Lavinia  Strömberg  (S),  ordförande

Mats  Martinsson  (S)

Erik  Olofsson  (S)

Monica  Pim (C)  ersätter  Kim  Lindstedt  (C)

Jan Stemberger (C) tjänstgör ej på fl 36 p.g.a jäv
Kajsa  Sivertsson  (M),  2:e  vice  ordförande,  från  8, 38

HeMn  Gustavsson  (M)

Annica  Svensson  (AA)

Oskar  Andersson  (SD)  ersätter  He16ne  Nyd6n  (SD)

Ej tjänstgörande:

Utses att justera

Emelie  Berg  (V),  tjänstgör  på S, 36

He16n  Gustavsson  (M)

o' "ga  nä"arande Suzanne  Hammargren,  t.f.  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Martin  Sallergård,  fritidschef

Simon  Herlitz,  kulturchef

Christina  Eriksson,  Chef  för  Alvesta  unga

Malin  Arbjörk  Solvemark,  ekonom

Louise  Nygren,  blivande  förvaltningschef
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Jusier!ng [!d OCh plats Den 18 j i2019 klockan 13.15 på
ko  i örvaltningen  i orni»

Löfqvist

L'Ävinia  Strömberg  (S)

Justerare

Helfö  Gustavsson  (M)

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på kommunens  officiella  anslagstavla.

Kultur-  och  fritidsnämnden

V

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 29

Fastställande  av dagordning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  utskickad

dagordning  kan  godfönnas  och  behandlas  på dagens  sammanträde:

Närvaro

Val  av  justerare

Fastställande  av dagordning

Information  från  ordföranden

Information  från  förvaltningschefen

Presentation  av  verksamhetsområden  i kultur-  och

fritidsförvaltningen

Ekonomisk  månadsrapport  per  april  månad  2019

Beslut  om  direktiv  för  ekonomisk  rapportering

Beslut  om  stora  integrationsstödet

Beslut  om  bidragsberättigande  av nya  föreningar

Beslut  om  ny  anläggning  för  driftbidrag

Beslut  om  nya  taxor  på  Hagagården

Beslut  om  omfördelning  av investeringsmedel  utifrån  2019  års

investföngsbudget

Utredning  om  Ungdomsråd

Sjukfrånvarostatistik  per  april  månad  2019

Ovriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  godkäru"ia  ordförandens

förslag  till  dagordning.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 30

Information  från  ordföranden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Redogörelse

Ordföranden  informerar  kultur-  och fritidsnämnden  om

pågående/aktuella  ärenden.

23 maj invigdes  Moheda  bibliotek  av kultur-  och fritidsnämndens

ordförande  samt  utbildningsnämndens  ordförande.  Biblioteket  är ett

integrerat  skol-  och  folkbibliotek.

Utställningen  Tri  Arte  pågår  i utställningshallen.

Grimslövs  Folldiögskola  har  precis  avslutat  sitt  årliga  vernissage  i

utställningshallen.

Alvesta  musikskola  har  haft  spelning/sambatåg  som var  ett välbesökt

och  uppskattat  evenemang.

Ordföranden  uppmanar  nämndens  ledamöter  att besöka  de olika

kulturella  evenemangen  ikommunen.

Louise  Nygren  hälsas  välkommen  som ny förvaltningschef  från  och

med  september  månad  2019.

Beslut

Kultur-  och  fritidstämnden  noterar  infortnationen.

ryj/5' Å«,
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 31

Information  från  förvaltningschef

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Redogörelse

T.f.  fötavaltningschef  Suzaru'ie  Hammargren  informerar  kultur-  och

fritidsnämnden  om  pågående/aktuella  ärenden.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  har  blivit  beviljade  2 miljoner  i bidrag

från  Kulturrådet  för  komtnande  inköp  av bokbuss.  Under  hösten

kommer  upphandling  av bokbuss  att  ske, med  förhoppningen  om  att ha

en ny  bokbuss  på plats  till  2020.

biblioteken  har  varit  verksamma  vid  förtidsröstningen,  vilket  har  varit

uppskattat  både  bland  väljare  och  personal.

Alla  bibliotek  i Alvesta  kommun  ska  bli  uppgraderade  till

självutlåningsbib1iotek,  där  det  nu  pågår  ett intensivt  arbete  för

bibliotekspersona1en  att  chippa  all  media.

Skapande  skola  har  fått  dubbelt  så mycket  stöd  än tidigare  och  fått

bidrag  om  dryga  miljonen.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 31

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Presentation  av kultur-  och  fritidsföivaltningens

verksamheter

Redogörelse

Kristina  Eriksson  och Martin  Sallergård  presenterar  sina  respektive

verksamheter  för  tfömndens  ledamöter.

Martin  Sallergård  har arbetat  i Alvesta  kornmun  sedan  2014,  och är

anställd  som fritidschef.

Under  fritidsavdelningen  ligger  verksamhet  som  kommunens

fritidsverksarnhet,  bland  aru'iat lokalbolaiingen  med  service  mot

medborgarna  som rör  idrottshallar,  fotbollsplaner,  simhallen  med  mera.

det finns  i kommunenl  ishall,  3 fullstora  fotbollsplaner,  tennishall  +

utornhusbanor,  friidrottsanläggning  och  bowlinghall.

På dagtid  hyrs  Virdavallen  av utbildningsförvaltningen  för

skolidrottsverksarnhet.

Simhallen  nyrenoverades  2014.

Simundervisning  för  skolverksarnheten  under  dagtid,  samt att det

erbjuds  vattengympa,  babysim  och simskola  för  vuxna  i egen  regi.

Vislandabadet  nyinvigdes  invigdes  i augusti  2016.

Verksamheten  i Hanaslöv  är en treenighet  mellan  kornmunen,

friluftsfrämjandet  samt  Alvesta  SOK.

I Hanadslöv  erbjuds  skidanläggning  med  utförsåla'iing  och

längdskidåkning pulkabacke, elljusspår och försä5ning i stugan.
Verksamheten  har ca 200 ideellt  arbetande  personer  per säsong.

I Alvesta  komtnun  finns  14 kommunala  badplatser.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  betalar  ut cirka  3 450 000 kronor  per  år

iföreningsbidrag  till  dryga  70-ta1et  föreningar  för  att hjälpa  dem  att

bedriva  sin verksamhet.

Kristina  Eriksson  är chef  för  verksarnheten  Alvesta  unga.  I den ingår

bland  annat  musikskola,  fritidsgårdar  och  lovaktiviteter.

Musikskolan  har  8 lärare  anställda  på 290 elever.  Musikskolan  erbjuder

träblås,  bleckblås,  piano,  keyboard,  afro,  musik  i grupp  och enskilt.

Framtidsvisionen  är att bilda  en kulturskola.

Kommande  aktiviteter  under  2019  för  musikskolan  är "världens

bamgala",  julshow,  vårshow,  där alla  skolor  bjuds  in  att se

spelningarna.  Hagafestivalen  och  blåsmusikens  dag har  anordnat

evenemang  runt  om  i Alvesta.

Mindre  elevkonserter  har  hållits  på kulturkällaren  och  fritidsgården  i

Alvesta.

Det  finns  fem  fritidsgårdar  i Alvesta  kommun;  i Vislanda,  Moheda,

Hjortsberga,  Grimslöv  samt  i Alvesta.  Alvesta  fritidsgård  är den enda

som är öppen  även under  sommaren.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Alvesta kommun har ansökt och blivit  bevi5ade 920 000 kr ibidrag  till
lovaktiviteter.  Erföeten  Alvesta  unga  sysselsätter  cirka  50 feriearbetare  i

hela  komrnunen  med  samverkan  av lokala  aktörer.  Det  bedrivs  idrott,

kulturella  aktiviteter,  lägerverksamhet,  event  på biblioteken,  mobil

fritidsledare  med  mera.

På internetsidan  www.alvestasommar.se  finns  information  vikt  för

sommar1ovsaktiviteterna.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 32

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-06-10

KFN201  9/12.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden

per  april  månad  2019

Beslutsunderlag

1.  tjänsteskrivelse,  daterad  den 8 maj  2019

2. Ekonomisk  månadsrapport,  daterat  den 8 maj 2019

3. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  28 maj  2019

Redogörelse

Kultur-  och  fritidsnämnden  tar  del  av information  om  nämndens

ekonomiska  läge  per  april  månad  2019.

Ekonom  redogör  för  det  ekonomiska  utfallet  per  jan-april  2019  där

utfall  och  budget  presenteras  per  olika  verksamheter  samt  det

prognosticerade  utfallet  per  2019.  Det  underskott  som  prognosticeras  är

ihuvudsak  kopplade  till  personalkostnader.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att godkänna  den ekonomiska

månadsrapporten  per  april  månad  år 2019.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justerare
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 33 KFN201  9/48.042

Direktiv  för  ekonomisk  rapportering

Beslutsunderlag

1.  Kommunstyrelsens  beslut,  daterat  den  5 februari  2019
2. Förslag  till  direktiv  för  ekonomisk  rapportering,  daterad  den 5

februari  2019

3. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  28 maj 2019

Redogörelse

I samband  med  kornrnunfullmäktiges  beslut  iseptember  2018  att  anta
Riktlinjer  för  budget  och  redovisning  1, fick  komrnunstyrelsen  i

uppdrag att ta fram mer deta5erade direktiv f?ör hante*gen  av
ekonomisk  rapportering  inom  Alvesta  kornmun.

Direktiven  för  ekonomisk  rapportering  ornfattar  bland  annat
grundläggande  rapporteringsmodell,  principer  för  nämndernas

prognoser, tidplaner och mallar för uppfö5ningsprocessen samt rutin för
nämndernas  rapportinlämning.

Kornrnunstyrelsen  fattade  beslut  om  direktiv  för  ekonomisk
rapportering,  den 5 februari  2019  8, 33, där  de uppdrog  till  nämnderna
att  fatta  beslut  om  direktiv  om  ekonomisk  rapportering.

Förslag  till  beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att:

l.  anta  förslag  till  Direktiv  för  ekonomisk  rapportering  att gälla
från  1 januari  2019.

2. nämndens månadsuppfö5ning för år 2019 ska ske för mars,
april,  maj  och  oktober,  utöver  delårsrapport  per  augusti  månad
och  årsrappoit.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

' Kornrnunfullrnäktige  2018-09-25  F:3 98.
Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-06-10

KFN 5 34 KFN2019/49.800
Beslut  om  stora  integrationsstödet

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse,  daterat  den 20 maj 2019

2. Kriterier  och riktlinjer  för  integrationsstöd,  bilaga  l

3. Arbetsutskottet  beslut,  daterat  den 28 maj 2019

Redogörelse

Stora  integrationsstödet  kan sökas av föreningar  och organisationer  som

skapar  integrationsverksamhet  i Alvesta  kommun.

Det  finns  två  former  av stöd: lilla  integratfödet-som  är på maxix

5000 kronor  och stora  integrationsstödet  som är på maximalt  20 000

kronor.

Alvesta  kommun  har avsatts  totalt  IOO OOO kronor  för  integrationsstöd

under  2019.

Gällande  stora  integrationsstödet  har tre ansölaiingar  inkommit  om ett

belopp  på totalt  60 000 kronor:

1. AGIF  har fotbollsverksamhet  i Alvesta  komrnun  som  vill

anordna  nattfotboll,

2. Bosnisk-  Herzegovinska  ungdoms  association  Banja  Luka  som

utövar  både med  idrott-  och  kultur  och vill  genomföra  en

familjedag

3. ABF  södra  Småland  som ansöker  om en musik  och

danskonsertserie  till  Rönnedahls  amfieteaterscen.

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att:

*  bevilja  stora  integrationsbidraget  till  en summa  om  totalt  60 000

kronor  till  tre föreningar  för  2019  i enlighet  med

tjänsteskrivelsens  förslag.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 35

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-10

KFN201  9/50.800

Beslut  om  bidragsberättigande  av nya  föreningar

Beslutsunderlag

l.  Tjänsteskrivelse,  daterat  den  20 maj  2019

2. Arbetsutskottets  beslut,  daterat  den  28 maj  2019

Redogörelse

Alvesta  komrnun  har  kommunala  bidrag  som  medger  föreningar  med

säte och  verksamhet  i Alvesta  kornmun  rätten  att erhålla  bidrag  om  de

ansöker  och  lämnar  in de handlingar  som  krävs.

För  att  erhålla  stöd  ur Alvesta  kornrnuns  bidrag  (kategorierna  A-  F)

ktaävs att föreningen  har  blivit  bidragsberättigad  av kultur-  och

fritidsnämnden.

Det  har  ankommit  ansökningar  om  att bli  bidragsberättigad  från  två

olika  föreningar;  Vävstugan  skytteln  och  Skatefövs  sarnM11st?5rening.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att

1.  Bidragsberättiga  föreningen  Vävstugan  skyttefö  och  Skatelövs

samhällsförening

2. Föreningama  Vävstugan  skytteln  och  Skatelövs  sarnhällsförening

kan  söka  stöd  ur följande  bidragskategorier  B, C, D och  E

Sida
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 36 KFN  2019/51.800

Beslut  om  ny  anläggning  för  driffbidrag

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse,  daterad  den  22 maj  2019

2.  Arbetsutskottet  beslut,  daterat  den  28 maj  2019

Redogörelse

Sida

iz(ig)

Vislanda  Skol  IF är en godkänd  idrotts-  och  ungdomsförening  i Alvesta

kommun  och  föreningen  ansöker  varje  år om  föreningsbidrag  i form  av

aktivitetsbidrag  och  ledarutbildningsbidrag.  Under  2018  fördigställdes

aktivitetsparken  i Vislanda.  Anläggningen  innefattar  en lekplats  med

bland  annat  parkour  samt  en anläggning  för  spontanidrott  för  bland

aru'iat  basket,  tennis  och  fotboll  m.m.

Vislanda  Skol  IF ansvarar  idag  för  tillsyn  och  underhåll  av

anläggningarna  och  har  därför,  förutsatt  att  anläggningen  godkänns,  rätt

till föreningsbidrag enligt kategori B -  Bidrag tiLl drift  av egen
anläggning  eller  lokal.

Bidrag kan, erxligtBidragsbestämmelser för  orgartisationer verksamma
inom  Alvesta  kommun,  utgå  med  80%  för  de kostnader  som  kan

påverkas  så som  uppvärmning  och  el, vatterx  och  avlopp,  renhållning,

försäkringar  på anläggningen och arrende. Detta genom att föreningen
i sin  bidragsansökan  uppvisar  kostnader  för  var  och  en av ovan  nämnda

delar.

Jäv

På grund  av jäv  deltar  inte  Jan Stemberger  (C)  i

handläggningen  av ärendet.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  Vislanda  Skol  IFs  aktivitetspark

godkänns  som  godkänd  anläggning  och  att bidrag  betalas  ut efter

inlämnad  ansökan,  förutsatt  att  anläggningen  hålles  itillfredsställande

och  funktionsdugligt  skick,  enligt  följande  poängsättning:

Justerare



Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-06-10

@ Lekplats:

Tillsynspoäng:  15 poäng

Underhållspoäng:  20  poäng

*  Spontanidrottsplats:

Tillsynspoäng:  8 poäng

Underhå11spoäng:4  poäng

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 37

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-06-10

KFN  201  9/52.800

Beslut  om  nya  taxor  på  Hagagården  och  föreningslokal  i

Vislanda

Beslutsunderlag

l.  Tjänsteskrivelse,  daterad  den  22 maj  2019

2. Arbetsutskottet  beslut,  daterat  den  28 maj  2019

Redogörelse

Hagagården  och  föreningslokalen  i Vislanda  ägs av Alvesta  kommun,

Samhällsbyggnadsnämnden  och  från  1 september  2019  föreslås  Alvesta

kommun-  kultur-  och  fritidsnämnden  att ansvara  för  bokning  av

aktuella  lokaler.

Föreningar,  företag  eller  invånare  som  önskar  hyra  mötesrum  i

Hagagården  och  föreningslokalen  i Vislanda  föreslås  att  kunna  göra  det

via  Kultur-  och  fritidsförvaltningens  lokalbokning.

I Hagagården  finns  fyra  olika  mötesrum  fördelat  på två  våningar.  På

våning  ett  finns  två  mötesrum  med  tillgång  till  kök  och  på våning  två

finns  två  mötesrum  med  tillgång  till  kök.  I föreningslokalen  i Vislanda

finns  ett  mötesrum  för  uthyrning  med  tillhörande  kök.

Fö5ande kundkategorier finns vid förhyrning av lokaler inom Alvesta
komrnun:

*  Taxa  1: Privatpersoner,  företag,  studieförbund  m.fl.

*  Taxa2:Föreningarregistreradeikommunen

*  Taxa  3 : Bidragsberättigade  föreningar  i kommunen  med

ungdomsverksamhet

Beslut

l.  Kultur-  och  fritidsnämnden  föreslår  kommunstyrelsen  föreslå

kommunfullmäktige  att  besluta  enligt  förslag  om  taxor  vid

förhyming  av Hagagården  och  föreningslokalen  i Vislanda  i

enlighet  med  tjänsteskrivelsen.

2. Kultur-  och  fritidsnämnden  föreslår  kommunstyrelsen  föreslå

kommunfullrnäktige  att  besluta  om  alkoholförbud  i Hagagården  och

föreningslokalen  i Vislanda.

Protokollet  skickas  till

komrnunstyrelsen

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 38

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-10

KFN  20'19/54.040

Beslut  om  omfördelning  av  investeringsmedel  utifrån  2019

års  investeringsbudget

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse,  daterad  den  22 maj  2019

2. Arbetsutskottet  beslut,  daterat  den  28 maj  2019

Redogörelse

Under  våren  2019  har  Alvesta  UtvecklirigAB  beslutat  om  ett  bidrag  till

Alvesta  GIF  för  uppförande  av konstgräsplaner  på Virdavallen.

Anläggningen  uppförs  av Alvesta  GIF  på en yta  som  ornfattas  av ett

nyttjanderättsavtal  mellan  markägaren  Alvesta  kommun  och  Alvesta

GIF.

För  att skapa  god  tillgänglighet  till  denna  anläggning  både  för  spelare,

ledare  och  publik  men  även  för  maskiner  som  krävs  för  tillsyn  och

underhåll  av anläggningen  krävs  upprusning  av en anslutningsväg  till

konstgräsplanerna.  Denna  anslutningsväg  ska anläggas  med  asfalt  och

med  belysning  för  att skapa  en säker  anslutning.  Ytan  för

anslutningsleden  faller  utanför  upprättat  nyttjandeföttsavtal  mellan

Alvesta  kommun  och  Alvesta  GIF  och  ansvaret  för  att uppföra

densamma  faller  därför  på fastighetsägaren  Alvesta  kommun  och

kultur-  och  fritidsförvaltningen.

För  att kunna  fördigställa  anslutningsvägen  ktaävs att  700  000  kronor

av totalt  1200  000  kronor  som  avsatts  för  upprustning  av belysning  i

Sim-  och  sporthallen  istället  omfördelas  för  ovan  rfömnda

anslutningsled.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att del  av investeringsmedel  på

700  000  kronor  avsatta  i 2019  års Verksarnhetsplan  för  Kultur-  och

fritidsnämnden  för  Sim-  och  sporthallen  omfördelas  till  att istället

används  för  att fördigställa  anslutningsled  på Virdavallen  till  planerad

konstgräsplan.

Justerare

Sida
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 39 KFN 2019/55.800

Utredning  om Ungdomsråd

Beslutsunderlag

1.  Utredning,  daterad  den  18  april  2019

2.  Arbetsutskottet  beslut,  daterat  den  28 maj  2019

Redogörelse

Sida

is(tg)

Från  början  låg  ungdomsrådet  organisatoriskt  under  kommunstyrelsen.

En  person  som  arbetat  med  fritidsfrågor  har  haft  ledaruppdraget  i

ungdomsrådet.  Det  skapades  som  ett  politiskt  organ  över  elevrådsleden

som  kunde  ta ungdomarnas  frågor  vidare  till  politikerna  i kornrnunen.

Fritidsledarna  som  då ingick  i Utbildningsförvaltningen  fick  uppdraget

att  organisera  och  hjälpa  ungdomarna,  bland  annat  :för  att  fritidsledare

är tillgängliga  för  ungdomarna  inte  enbart  dagtid  utan  även  kvällar  och

helger.  När  kommunen  senare  tillsatte  föltassistenter  så lades

ledaruppdraget  under  fältassistenten  i KFF  eftersom  föltassistenten  har

god  kännedom  om  kommunal  organisation  och  kontakter  inom

föreningslivet  samt  skolan.

Ungdomsrådet  kan  dels  ses som  en förlängning  av  skolornas  elevråd

men  är även  ett  organ  i kornmunen  där  ungdomars  röst  får  möjlighet  att

höras  i frågor  som  gäller  det  som  rör  dem  i deras  vardag.

Ungdomsrådets  syfte  är att  agendan  ska  behandla  större  samhällsfrågor

och  strukturer.

Yrkande

He16n  Gustavsson  yrkar  på  återremiss.

Kajsa  Sivertsson  yrkar  på  återremiss.

Beslutsgång

Ordförande  finner  att  det  finns  två  förslag  till  beslut,  He16n  Gustavssons

(M)  och  Kajsa  Sivertssons  (M)  yrkande  om  återremiss  och

arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

ordföranden  ställer  arbetsutskottets  förslag  till  beslut  samt  yrkandet  om

återremiss  mot  varandra  och  finner  per  acklamation  att  arbetsutskottets

förslag  till  beslut  vinner.

Votering  begärd  och  genomförs.

En  ja-röst  är en röst  på  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

En  nej-röst  är en röst  på  yrkande  om  återremiss.

Med  6 ja-röster  mot  3 nej-röster  finner  ordföranden  att  nämnden

beslutar  enligt  arbetsutskottets  förslag  till  beslut.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att:

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-10

*  Ungdomsrådet  ska  ligga  under  fältassistentens  uppdrag  i kultur-

och  fritidsförvaltningen.  Utöver  det  bör  det  finnas  samverkan  med

förslagsvis  skolfritidsledare  eller  den  representant  på

högstadieskolorna  som  har  uppdrag  i sin  tjänst  att arbeta  med  att

stötta  elevrådens  ungdomar  på respektive  högstadieskola  i

demokratiska  processer.

He16n  Gustaysson  (M)  reserverar  sig  mot  beslutet.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 40

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-10

KFN  2019/13.020

Sjukfrånvarostatistik  per  april  månad  2019

Redogörelse

T.f.  förvaltningschef  informerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  kultur-

och  fritidsförvaltningens  sjukfrånvarostatistik  per  april  månad  2019.

Sjukfrånvaron  minskar  generellt  i kultur-  och  fritidsförvaltningen  och

förvaltningen  har  en förhållandevis  låg  sjukfrånvaro  i jämförelse  med

komrnunen  i sin  heföet.  I avdelningarna  jobbar  chefer  och  medarbetare

med  friskfaktorer.  Frisknärvaron  ligger  på dryga  38%  och  flera  procent

över  komrnunen  i sin  helhet.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 41

Övriga  ärenden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  det  är någon

ledamot  som  har  något  övrigt  ärende  de vill  aktualisera  på dagens

möte.

ordföranden  informerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  att

demokratiprojektet  kommer  att  pågå  under  v. 31-33.  Ungdomarna  i

demokratiprojektet  kornrner  under  temat  "jämlik  fritid"  skicka  ut en

inbjudan  till  intervju  till  kultur-  och  fritidsnämndens  ledamöter

onsdagen  vecka  31 kl. 14.00.

ungdomsrådet  blir  inbjudna  till  nämndens  sammanträde  i september.

He16n  Gustavsson  (M)  undrar  om  beslutet  som  fattades  i februari  om

Ung  iAlvesta,  om  utskotten  i de berörda  nämnderna  har  träffats.

Ordföranden  svarar  att utskotten  ännu  inte  träffats.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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Alvesta
liommun

Voteringslista  för  kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

,Jr)
Ordinarie  ledamöter

När-
varo Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Lavinia  Strömberg s x x
Erik  Olofsson

s x x
-Ma--ts M-a-rt-insso-n-  -  -- s -/"'-  - -X-
Kim  Lindstedt

c
l-

Jan  Stemberger c /X X
Kajsa Sivertsson ]  3,q __>

M f X
Helån  Gustavsson M ),, /\

Annika  Svensson AA )=< X
Helåne  Nydån SD

Ersättare

Roland  Magnil
s

l-

Khaled  Alnajjar
S- -

Monica  Pihl
c Ä X

Annie  Petersson
c

%

Emelie  Berg v i:x

Stig  Jacobsson L ,-"

Roxana  Sepulveda KD

Kerstin  Svensson AA

' Oskar  Andersson SD )=: X

Å,f,  p-,-


