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Kultur-  och fritidsnämnden

Kultur-  och  fritidsnämndens  protokoll

Plats  och  tid Digitalt  möte  via  Teams,  måndagen  den  7 december  2020  kl 13:00-15:30

Paragrafer 99 77-99

Beslutande Lavinia  Strömberg  (S), Ordförande

Jan Stemberger  (C), 1:e  vice  ordförande

Helön  Gustavsson  (M),  2:e  vice  ordförande

Jennie  Nilsson  (S) ersätter  Mats  Martinsson  (S)

Oskar  Andersson  (SD) ersätter  Annette  Lindström  (-)

Merlin  Kobak  (M)

Erik Olofsson  (S)

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

Emelie  Berg (V) ersätter  Annica  Svensson  (AA) från  och med E3 84

Närvarande  ersättare

Övriga  närvarande Louise  Nygren,  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Martin  Sallergård,  fritidschef

Peter  Johansson,  verksamhetsutvecklare

Frida  Bratell,  HR-konsult

Frida  Stigsson,  ekonom

Justeringens  tid  och  plats

Tid  och  plats  för  justering:  1l  december  klockan  08:30  på kommunIedningsstaben,  våning  5, kommunhuset  i Alvesta

Justerare

Justerares signaturer Utdragsbestytkande
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Anslagsbevis  för  Kultur-  och  fritidsnämnden

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har tillkännagivits  genom  anslag på kommunens  digitala  anslagstavla  i enlighet  med detta

anslagsbevis.

Kultur-  och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-12-07

Datum  då anslaget  sätts upp  2020-12-11 Datum  då anslaget  tas ned 2021-01-05

d för  överklagande 2020-12-14-2021-01-04

Förvaringsplats för protokollet  KommunIJningsstaben,  v4p.ing'5, kommunhuseti Alvesta
7'-7

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande
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Fastställande  av dagordning..............................................................  7

Ei 80 Dnr 2020-00005 000
Information  från  kultur-  och fritidsnämndens  ordförande....................8

E3 81 Dnr  2020-00006 000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  förvaItningschef.............9

E3 82 Dnr 2020-00086 040
Revidering  av investeringsplan  2020  avseende  KuIturskoIan...........  4 0

E) 83  Dnr  2020-00007  020

Sjukfrånvarostatistik  för  kultur-  och  fritidsförvaItningen  per  oktober

månad  2020.....................................................................................  11

Ei 84 Dnr 2020-00008 042
Ekonomisk  månadsrapport  per  oktober  månad  2020  för  kultur-  och

fritidsnämnden.................................................................................  12

Ei 85 Dnr  2020-00072 042
Återrapportering  av internkontrollplan  för  år 2020............................  13

E) 86  Dnr  2020-00073

Beslut  om internkontrollplan  för  år 2021...........................................  14

Ei 87 Dnr 2020-00080 000

Svar  på granskning  av intern  kontroll  för  kultur-  och fritidsnämnden  15

E) 88  Dnr  2020-00095  040

Beslut  om attestförteckning..............................................................  16

E) 89  Dnr  2020-00092  800

Redovisning  av kommunala  bidrag  till studieförbunden  :2o2!o...........  17

E) 90  Dnr 2020-00091  800

Beslut  om föreningsbidrag  till kulturföreningar  2021.........................  18

Ei 91 Dnr 2020-00097 867
Information  om pristagare  och stipendiater  för  år 2020....................  19

E3 92 Dnr 2020-00087 800
Beslut  om föreningsbidrag  till föreningar  2021 .................................  21

Ei 93 Dnr  2020-00094 800

Beslut  om investeringsbidrag  för  föreningar  2021 ............................  22

Ei 94 Dnr 2020-00093 800
Revidering  av riktlinjer  för  Töreningsstöd..........................................  23

E3 95 Dnr 2020-00067 000

Information  om bowlinghallens  verksamhet.....................................24

Ei 96 Dnr  2020-00090 002
Revidering  av delegationsordning....................................................25

IJuZsterare>: signaXt/;etr/
Utdragsbestyrkande



m  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

Sida

4(28)

2020-12-07

Kultur-  och fritidsnämnden

E) 97  Dnr  2020-00089  000

Beslut  om  digitaIiseringspIan............................................................26

E) 98  Dnr  2020-00009  002

Redovisning  av  fattade  deIegationsbesIut........................................  27

E) 99  Dnr  2020-00027  000

Övriga  ärenden................................................................................  28

IJuste,rareJ ,signaturer7,
Utdragsbestyrkande
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77 Dnr  1251

Närvaro

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  fastställer  närvaron

Sammanfattning

Efter  upprop  av närvarande  ledamöter  och ersättare  konstateras  det  att  kultur-  och

fritidsnämnden  sammanträder  med  5 ledamöter  och 3 tjänstgörande  ersättare.

Från E3 84 sammanträder  kultur-  och fritidsnämnden  med  5 ledamöter  och  4

tjänstgörande  ersättare.

Både  tjänstgörande  ledamöter  och ersättare  samt  övriga  närvarande  antecknas  på

protokollets  förstasida.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

9 78 Dnr 1252

Val  av  justerare

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  utserJennie  Nilsson  (S) som  justerare  av protokollet.

Sammanfattning

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden  kan väJa Jennie Nilsson (S) som
justerare  av protokollet  för  dagens  möte.  Justeringen  äger  rum  fredagen  den  1l

december  kl. 08:30.

IJusteLrares ssig.naturjer,
Utdragsbestvrkande
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j79 Dnr 1253

Fastställande  av  dagordning

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  godkänner  dagordningen.

Sammanfattning

Ordföranden  frågar  om kultur-  och fritidsnämnden  kan godkänna  förslaget  till

dagordning  för  dagens  sammanträde  (se ärendelista  på sida  3 i protokollet)

Punkt  21 utgår  från  dagordningen.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida

7(28)
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j80 Dnr 2020-00005  000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden informerar  kultur- och fritidsnämnden  om pågående/aktuella frågor
inom  kultur-  och  fritidsverksamheten.  Ordföranden  informerar  nämnden  om:

*  Stängning  av simhallen

*  Utställning  av Kajsa,  borde  starta  innan  jul

*  Inget  KF i december,  blir  upprnärksammas  på KF i februari.

*  Verksamhetsplan  och internbudget  tas i februari.

IJus ,terar:,,.signatuJ Ner
Utdragsbestyrkande
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81 Dnr 2020-00006  000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  förvaltningschef

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef  Louise  Nygren  informerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om

pågående/aktuella  frågor inom kultur- och fritidsverksamheten.  Förvaltningschefen
informerar  nämnden  om:

*  Stiltje  i verksamheterna  under  hösten  pga. Corona

*  Bibliotek,  fritidsgårdar,  kulturskolans  verksamhet  är igång,  det  är simhallen

och utställningshallens  verksamheter  som  är stängda  för  allmänheten

*  Planerar  för  sommarverksamhet  såsom  Scensommar,  feriejobbare  med

mera:

IJuszteraresssignatuxreJ
Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

82 Dnr 2020-00086  040

Revidering  av  investeringsplan  2020  avseende  Kulturskolan

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  förändra  investeringsplan  2020  för

Kulturskolan.

Sammanfattning

Under  våren  2020  har  en lokalöversyn  pågått  i Alvesta  Kommun.  Där  har

Kulturskolans  nuvarande  lokaler  varit  några  av de som  föreslagits  erbjudas  till  annan

verksamhet  och därmed  har  Kulturskolan  föreslagits  flyttas  till  andra  lokaleri

Alvesta.  Lokalöversynen  är ännu  inte  avslutad.  Planerade  investeringar  på

Kulturskolan var att 5udanpassa ensemblerummet  samt att bygga in en av
enträdörrarna  för  att  öka säkerhet  kvällstid.  För att  bidra  till  god  hushållning  med

kommunens  medel  bör  Kulturskolan  inte  investera  verksamhetsnära  utrustning  i

lokaler  som  Kulturskolan  kan komma  att  lämna.

På grund  av att  lokalöversynen  dragit  ut på tiden  och  därmed  hindrat  Kulturskolans

verksamhet att fullföJa sina planerade investeringarilokalerna  önskar

verksamheten  istället  använda  200  000  kronor  av avsatta  350  000  kronor  till  att

främst  rusta  upp  elevinstrumenten  för  fiol  som  är eftersatta  under  lång  tid,

uppdatera digitala program avsett för Jud- och notredigering  samt mikrofoner

avsedda  för  digitala  verktyg.  Detta  är alla kostnader  för  inventarier  som  kan tas med

vid eventuell  flytt  av verksamheten  och som  bidrar  till  ökad  kvalitet  för

Kulturskolans  elever.

Bilagor

Tjänsteskrivelse,  2020-11-02

Arbetsutskottets  beslut  E3 2020-11-24

Beslutet  skickas  till

Chef  för  ung  i Alvesta

ekonom

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j83 Dnr 2020-00007  020

Sjukfrånvarostatistik  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen  per

oktober  månad  2020

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att  godkänna  redovisningen  av kultur-  och

fritidsnämndens  sjukfrånvarostatistik  per  oktober  månad  2020.

Sammanfattning

Sjukfrånvarostatistiken  görs  för  föregående  månad  efter  lönebrytet,  alltså  12

gånger  per  år.

Per oktober  månad  2020  ser  vi en ökning  av sjukfrånvaron  för  kultur-  och

fritidsnämnden.  Sedan  mars  månad  har  det  stigit  från  3,95  % till  6,94  %.

sjukfrånvaron  i % månad  för  månad  visar  på en dramatisk  ökning  urider  perioden

februari  till  april  månad  där  den  nästan  fördubblades  i jämförelse  med  januari

månad  och nästan  tredubblades  i jämförelse  med  december  månad.  Den har  precis

som  i hela  kommunen  sjunkit  från  april  månad  och  fram  till  och med  juli  månad

med  närmare  hälften  i jämförelse  med  toppen  i februari  och mars  månad.  Under

hösteri  har  sjukfrånvaron  stigit  igen,  och i oktober  var  sjukfrånvaron  i % månad  för

månad  6,89%.

Långtidssjukskrivna  med  en sjukskrivning  över  59 dagar  har  legat  på samma  nivå

under  större  delen  av året  2020.

Antalet  medarbetare  som  har  5 sjuktillfällen  eller  fler  under  de senaste  12

månaderna  har  under  hösten  ökat  upp  till  mellan  13-14  medarbetare.

Bilagor

Tjänsteskrivelse,  2020-12-01

Sjukfrånvarostatistik  per  oktober  månad  2020,  2020-11-30

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



m  Alvesta
Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-12-07

Sida

12(28)

Kultur-  och  fritidsnämnden

j84 Dnr 2020-00008  042

Ekonomisk  månadsrapport  per  oktober  månad  2020  för  kultur-

och  fritidsnämnden

Beslut

Kultur-och  fritidsnämnden  beslutar  att  godkänna  den  ekonomiska

månadsrapporten  per  oktober  månad  2020  för  kultur-och  fritidsförvaltningen.

Sammanfattning

Nämnderna  ska, enligt  direktiv  för  ekonomisk  rapportering  2020,  lämna  en

månadsrapport  per  mars,  april,  maj  och oktober  senast  den  6:e arbetsdagen

efterFöljande  månad.

För månadsrapporten  20201031  redovisar  kultur-och  fritidsförvaltningen  en positiv

budgetawikelse  2,2 miJoner kronor mellan budget och utfall. Främsta orsaken
beror  på den  väntade  ramjusteringen  1,711  miljoner  kronor  som  skett  mellan

utbildningsförvaltningen  och kultur-  och  fritidsförvaltningen.  Dessa  medel  är riktade

mot  fritidsledare  i samverkan  mellan  skola  och  fritidsgård.  Awikelse  beror

dessutom  på minskade  övriga  kostnader  med  anledning  av omstrukturering  i

verksamheterna  samt  minskade  öppettider  orsakade  av Covid-19.  Utifrån  nämnda

anledningar  visar  därför  prognosen  för  helårsutfallet  en positiv  budgetawikelse  O,7

miljoner  kronor.

Bilagor

Tjänsteskrivelse,  2020-11-15

Arbetsutskottets  beslut  E) 2020-11-24

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

2020-11-15

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j85 Dnr  2020-00072  042

Återrapportering  av internkontrollplan  för  år 2020

Beslut

Kultur-  och fritidsnämndens  beslutar  att  godkänna  rapporten  om återrapportering

av intern  kontroll  2020  för  kultur-  och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Va2e år ska nämnd/styrelse isamband med fastställande av verksamhetsplan med

internbudget  anta en särskild  plan för  den interna  kontrollen  och resultatet  av

genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning
som fastställs i planen. Isamband med årsredovisningens  upprättande  är nämnden

skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister  som konstaterats vid
uppföljningen  av kontrollplanen.

I enlighet  med reglementet  för  intern  kontroll  finns  dels en kommunövergripande

internkontrollplan,  dels en nämndspecifik  kontrollplan  gällande  kommunstyrelsen

som återrapporteras  i denna  rapport.  Utifrån  rekommendationer  ur rapporten

"Granskning  av intern  kontroll  Alvesta  kommun"  upprättad  av Öhrlings

PricewaterhouseCoopers  AB (PWC) daterad  2020-09-18,  har årets  interna  kontroll

involverat  nämnden  för  kultur-och  fritid  tydligare  i arbetet  samt  har

kontrollmoment  från  ett  adekvat  samt  risk -och konsekvensanalysperspektiv

granskats.

Resultatet  av kontrollerna  bedöms  i helhet  som god.

Bilagor

Återrapportering  intern  kontroll  2020  kultur-  och fritidsnämnden,  2020-11-12

IK-plan  2020  KFN 2020-11-12

IK-plan  2020  kommunövergripande  2020-11-12

Arbetsutskottet  beslut  E) 65, 2020-11-24

Beslutet  skickas  till

Ekonomichef

IJu:-lJ->= signaXtiI/e}r
Utdragsbestvrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

9 86 Dnr  2020-00073

Beslut  om  internkontrollplan  för  år 2021

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att  anta  förvaltningens  förslag  till

internkontrollplan  2021.

Sammanfattning

Enligt  reglementet  för  intern  kontroll  ska en kommunövergripande

internkontrollplan  upprättas  för  att  säkerställa  att  styrelser  och nämnder

upprätthåller  en tillfredställande  intern  kontroll.  Utöver  den kommunövergripande

internkontrollpIanen  föreslås  att kultur-  och fritidsnämnden  lägger  till nedan

kontrollmoment  som nämndspecifik  internkontroll.

R.utin för  belastningsregister  - kontroll  av utdrag  från  Polisens  belastningsregister

för  förening  som söker  aktivitetsbidrag  och eller  främjandebidrag.

Inköpsrutiner  -  att  gällande  inköpsrutiner  följs.

Sjukfrånvaro,  frånvarotillfälle-  kontroll  att rutin  för  gällande  upprepad

korttidsfrånvaro  finns  och följs.

Bilagor

Arbetsutskottet  beslut  E3, 2020-11-24

Tjänsteskrivelse,  2020-11-20

Kultur-  och fritidsnämndens  internkontrollplan  2021,  2020-11-19

Beslutet  skickas  till

Ekonom

Förvaltningschef

Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j87 Dnr 2020-00080  000

Svar  på granskning  av intern  kontroll  för  kultur-  och

fritidsnämnden

Beslut

Kultur-  och fritidsnämndens  beslutar  att  godkänna  rapporten  om granskning  av

intern  kontroll  för  kultur-  och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Av kommunlagen  6 kap 65 framgår  att  nämnderna,  var och en på sitt  område  ska

tillse  att  verksamheterna  bedrivs  i enlighet  med de mål och riktlinjer  som

fullmäktige  har bestämt  samt  de föreskrifter  som gäller  för  verksamheten  i övrigt.

De ska även tillse  att  den interna  kontrollen  är tillräcklig  samt  att  verksamheterna

bedrivs  på ett  tillfredsställande  sätt.

Utifrån  en riskanalys  genomförd  av revisorer  på Öhrlings  PricewaterhouseCoopers

AB i folkmun  PWC, upprättades  en rapport  "Granskning  av intern  kontroll  Alvesta

kommun".  Granskningens  syfte  var  att bedöma  om kommunstyrelsen  samt

respektive  nämnd  säkerställer  att  den interna  kontrollen  är tillräcklig.  Brister  i

styrning,  uppföljning  och kontroll  kan riskera  att  verksamheterna  styrs  och bedrivs

på ett  icke avsevärt  sett  och att  de uppsatta  målen  därför  ej nås.

Processen  granskades  och därefter  gjordes  en revisionell  bedömning,  varav

bedömningarna  av de olika kontrollmomenten  i respektive  nämnd  symboliserades

med färgerna  grön  (god),  gul (tillräcklig)  samt  röd (bristfällig).  Resciltatet  för  kultur-

och fritidsnämnden  visar på "god"  (3/5) eller  "tillräcklig"  (2/5).  Bristerna  för

nämnden  ses i riskanalyser  och bedömning  av beslutad  internkontrollplan  baserad

på genomförd  riskanalys.  Utvecklingsområdet  få tas i beaktning  och uppföljning

görs  i arbetet  med intern  kontroll  2021.

I det  sammantagna  resultatet  bedöms  nämnden  inte  helt  säkerställa  sin interna

kontroll  men utifrån  rekommendationer  från PWC har satsningar  gjorts  och

nämnden  har  tydligare  varit  mer  involverad  samt  delaktiga  i val av adekvata

riskområde  inför  årets  arbete.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E) 68, 2020-1.1-24

Tjänsteskrivelse,  2020-11-12

Revisionsrapport-  granskning  av intern  kontroll,  2020-09-18

Beslutet  skickas  till

kommunstyrelsen

IJuster,eJr,e/s.sSignatur,eJ/
Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j88 Dnr 2020-00095  040

Beslut  om  attestförteckning

Beslut

Kultur-och  fritidsnämnden  beslutar  att:

1.  godkänna  attestförteckningen  för  kultur-och  fritidsnämnden  2021

2. förvaltningschef  får  besluta  om redaktionella  förändringar  under  året  i

atl-estförteckningen.

Sammanfattning

Enligt kommunens gällande attestreglemente  ska nämnderna va2e år besluta om
en attestförteckning  som  ska gälla  inför  nästkommande  år. Beslut  bör  tas senast

den  31 december  året  innan.

Redaktionella  justeringar  i attestförteckningen  sker  löpande  under  året  och beslutas

av förvaltningschef.  Redaktionella  justeringar  innebär  förändring  av namn  vid

exempelvis  en ny anställning,  förändring  i kodstruktur  och

organisationsförändringar.

Bilagor

Tjänsteskrivelse,  2020-12-03

Attestförteckning  kultur-och  fritidsnämnden  från  2021-01-01  daterad  2020-12-02

Beslutet  skickas  till

ekonomiavdelningen

IJuAste,r,are>ssignat(,ur:,
Lltdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j89 Dnr  2020-00092  800

Redovisning  av kommunala  bidrag  till  studieförbunden  2020

Beslut

Kultur-  och fritidsnämndens  arbetsutskott  noterar  informationen.

Sammanfattning

I Alvesta  kommun  verkar  tio  olika studieförbund  med olika typer  av

studieverksamhet.  Dessa är: ABF, Studieförbundet  Vuxenskolan,  Medborgarskolan,

Folkuniversitetet,  NBV, Studiefrämjandet,  Sensus,  Studieförbundet  Bilda, Kulturens

bildningsverksamhet  och Ibn Rushd bildningsverksamhet.

Alvesta  kommun  betalar  2020  ut 650  000 kronoristöd  till studieförbunden.

150  000  kr går  till idrottsrörelsens  studieförbund  SISU. 400  000  kr har betalts  ut

som verksamhetsstöd  till övriga  studieförbund.  100  000 kr har  funnits  som en

sökbar  pott  för  studieförbunden  under  2020.

Stödet  betalas  ut och grundar  sig i ett  beslut  fattat  av Kultur  och fritidsnämnden

den 21 februari 2001 (KFN g 1). I beslutet an@es att Alvesta kommuns stöd till
studieförbunden  syftar  till att  "...utifrån  respektive  studieförbundens  ideologiska

och idåmässiga  förankring,  i demokratiska  former  bedriva  och främja  folkbildning

och kulturverksamhet  av god kvalitä  i kommunen".

Va2e  år redovisar studieförbunden  senast  den 15 april  hur  många  timmar  de gjort  i

Alvesta  kommun  under  föregående  år. I år har  på grund  av covid-19  förlängt  tiden

för  att  kunna  redovisa  till 15  juni.  I denna  redovisning  räknas  verksamhet  som

bedrivits.  Här räknar  man antalet  studietimmar  som gjorts  i kommunen  plus antalet

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

respektive  studieförbunds  verksamhet  i förhållande  till summan  timmar  som alla

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

bidrag  till studieförbunden  i Alvesta  kommun.  Utbetalning  av stöd  görs två gånger

per  år. Den första  utbetalningen  utgör  200  000 kronor  och sker  under  våren.  Den

bygger  på en preliminär  beräkning.  För preliminär  beräkning  2020  innebär  det  att  vi

tittar  på 2018  årS SiffrOr. Den andra  utbetalningen  aV resterande  200 000  Sker

urider  hösten  månad  och sker  utifrån  2019  års redovisade  timmar.  Då görs också en

korrigering  iförhållande  till den preiiminära  beräkningen  så att  beräknat  stöd

motsvarar  2019 års verksamhet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse,  2020-11-11

Bilaga,  2020-11-11

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j90 Dnr 2020-00091  800

Beslut  om  föreningsbidrag  till  kulturföreningar  2021

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens  arbetsutskott  föreslår  kultur  och fritidsnämnden  att

beviJa stöd enligt kultur- och fritidsförvaItningens  förslag:

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

2. D. Främjandebidrag  kultur,  380  000  kr

Sammanfattning

Föreningarna  i Alvesta  kommun  kommer  varje  år in med  ansökningar  om

föreningsbidrag  senast  den  15  april.  På grund  av covid-19  förlängdes  2020  tiden  att

ansöka  till  15  juni.  Under  2019  har  26 föreningar  ansökt  om bidrag  till

Främjandebidrag  kultur  och 3 föreningar  till  stöd  till  förhyrda  lokaler.

Förslag  på fördelning  av kulturbidrag  görs  enligt  två olika  bidragskategorier:

C. Bidrag  till  förhyrda  lokaler,  förslag  på fördelning  enligt  bilaga  på 25 600  kronor

D. Främjandebidrag  kultur,  förslag  på fördelning  enligt  bilaga  på

380  000  kronor

Det  har  gjorts  en bedömning  av föreningens  verksamhet.  Bidragets  storlek  kan

minska  eller  öka,  beroende  på föreningens  aktiviteter,  verksamhet,  antal

medlemmar,  antal  publika  evenemang  och aktiviteter  öppna  för  allmänheten.  Även

samverkan  med  andra  föreningar,  utveckling  av ny verksamhet  och  verksamhet  för

barn  och ungdomar  är viktiga  faktorer  i bedömningen.

Utbetalningar  sker  efter  beslut  i februari  och augusti  2021.

Bilagor

Tjänsteskrivelse,  2020-11-11

Bilaga,  2020-11-11

Beslutet  skickas  till

Verksamhetsutvecklare

IJusLterar:,,s signa,t,,urer)
Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j91 Dnr 2020-00097  867

Information  om  pristagare  och  stipendiater  för  år  2020

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Kulturpris

Alvesta kommuns kulturpris  syftar  till att hedra, synliggöra och uppmuntra  personer,
organisationer  och föreningarsom  bidragit  med sÅjrskilt framstående  insatser inom
skilda  kulturella  och  konstnejrliga  områden.

Joakim  Wikström

Med  Sverige  och hela  världen  som  arbetsplats  visar  Joakim  Wikström  att  man  kan

verka  som  yrkesmusiker  och ändå  ha Moheda  som  sin trygga  punkt  och bas.

Förutom  flitigt  anlitad  musikeri  olika  sammanhang  ärJoakim  en uppskattad  förebild

och lärare  för  blivande  blåsmusiker  på Alvesta  Kulturskola.

När  covid-19  gjorde  det  omöjigt  för  många  musiker  att  verka  och publiken  fick  se

konsert  efter  konsert  ställas  in valde  joakim  att  ställa  om istället  för  att  ställa  in.

Hans  garagekonserter  hemma  i det  egna  garaget  under  2020  gladde  många

människor,  men  inte  för  många.

Pris  för  särskild  prestation

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

Thomas  Ragnarsson

Thomas  Ragnarsson  har  som  projektledare  varit  en nyckelperson  för  att

medborgarförslaget  om att  skapa  en skate-  och  aktivitetspark  i Moheda  kunnat  bli

verklighet  och invigts  under  2020.  Thomas  har  via sitt  engagemang  i Moheda

intresseförening  lagt  ner  åtskilliga  timmar  för  att  söka  finansiärer  och driva  detta

projekt  som  gett  Mohedaborna  en ny samlingplats.  En riktig  eldsjäl!

Pris  för  integration  och  mångfaldsarbete

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

Mary  Cardell

Genom  sitt  arbete  på gruppboendet  Torpabacken  handleder  Mary  Cardell

blivande  undersköterskor  från  kommunens  flerspråkiga  utbildningar.  Med  ett

gediget  engagemang  för  omsorgstagare  samt  ett  gott  bemötande  och

kunskapsgivande  mottagande  av studenter  introducerar  Mary  sina  elever  för  yrket.

Det  spelar  ingen  roll  vad du heter,  vart  du kommer  ifrån,  vilken  gud  du tror  på.

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Med  sina egna  erfarenheter  av att  komma  till  ett  nytt  land,  en ny kultur,  ett  nytt

språk  och ett  nytt  yrke  tar  hon  till  vara  på alla de förmågor  de blivande  studenterna

besitter.

Kulturstipendium

Alvesta kommuns kulturstipendium  ska stödja och uppmuntra  förtjänstfull
verksamhet  inom  skilda  konstmjrliga  områden  såsom  litteratur,  musik,  sång,

bildkonst, teater, dans, film,  fotokonst,  digitala medier och andra jämställda
områden.

Vivianne  Otsa

Vivianne  Otsa  är bosatt  i Moheda.  Hennes  akrylmålningar  är gjorda  i prickteknik  och

inspirerade  av naturen,  djur  och platser.  Hägern  är ett  av hennes  favoritmotiv.

Vivianne  har  deltagit  på en rad utställningar  och under  hösten  kunde  hon  ses på

Alvesta  kulturrunda.  Vi hoppas  få tillfälle  att  se mer  av Vivianne  i Alvesta  i

framtiden.

Anders  Dahlberg

Anders  Dahlberg  är uppvuxen  i Torne  och numera  verksam  i Växjö  där  han

undervisar på Kulturskolan och har egen atel% på Italienska Palatset. Genom åren
har  Anders  medverkat  på en rad utställningari  både  eget  namn  och i

samutställningar.  Under  sommaren  2020  hittade  han hem  till  Alvesta  kommun  som

en av medverkande  i utställningen  Orolig  är jorden  på Hjärtenholm.  Vi hoppas  så

klart  få se mer  av Anders  i Alvesta  kommun  framöver.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E), 2020-11-24

Nomineringar

IJu LsteraJesSiign Xatu/rer,
Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j92 Dnr 2020-00087  800

Beslut  om  föreningsbidrag  till  föreningar  2021

Beslut

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  föreslår  Kultur-  och  fritidsnämnden  att  besluta  om

kompletterande  utbetalning  av fritidsbidrag  enligt:

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

A. Aktivitetsstöd  till  Alvesta  Tennisklubb  till  en summa  på 10  548  kr

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

Sammanfattning

Bidragsberättigade  föreningar  inom  Alvesta  kommun  kommer  senast  den  15  april

va2e år in med ansökningar om föreningsbidrag. Alvesta Brottningsklubb,  Alvesta
Tennisklubb  och  Alvesta  Motorklubb  har  inkommit  med  de handlingar  och

kompletteringar  som bidragsreglerna  kräver  och föreslås  utbetalning  av

föreningsstöd  enligt  förslag  till  beslut.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E) 76, 2020-11-24

Tjänsteskrivelse,  2020-11-16

Beslutet  skickas  till

Fritidschef

iJusterares signaturer Utdragsbestvrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

93 Dnr  2020-00094  800

Beslut  om  investeringsbidrag  för  föreningar  2021

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att:

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

2021

2. att  75 000  kronor  avsätts  för  löpande  investeringar  för  föreningar  med egen

anläggning  under  verksamhetsåret  2021.

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

Sammanfattning

Kultur-  och fritidsförvaltningen  har  totalt  mottagit  15 olika ansökningar  inom  ramen

för  bidragskategori  E. Bidrag  till speciella  ändamål  - verksamhet  och investeringar.

Totalt  har  14  föreningar  sökt  till en total  kostnad  för  2 221 390 kronor.  I bifogad

bilaga  är ansökningarna  sammanställda  med  förslag  till beslut.

Kultur-  och fritidsförvaItningen  föreslår  fördelning  och utbetalning  enligt  bilaga 1 att

237 000 kronor  beviljas  ansökta  projekt.  Beviljat  bidrag  kan endast  betalas  ut under

perioden  1/1-31/12  2021.  Utbetalning  sker  efter  att  föreningen  har genomfört

insatsen  samt  att man uppvisat  och vidimerat  kostnaderna.  Investeringen  får  inte

vara  påbörjad  innan  beslutfattasi  Kultur-och  fritidsnämnden.

75 000  kronor  föreslås  att  reserveras  till akuta  åtgärder  för  föreningar  med  egen

anläggning  under  2021.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E)77, 2020-11-24

Tjänsteskrivelse,  2020-11-17

Bilaga 2020-11-17

Beslutet  skickas  till

fritidschef

Justerares  signatur,e)r

,,l> ;p

Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j94 Dnr  2020-00093  800

Revidering  av riktlinjer  för  Bidragsbestämmelser

Beslut

Kultur-  och fritidsförvaltningen  föreslår  Kultur-och  fritidsnämnden  att  besluta  om

revidering  av Bidragsbestämmelser  för  organisationer  verksamma  inom  Alvesta

kommun  enligt  bilaga  och med tilläggsyrkandet.

Sammanfattning

Kultur-  och fritidsförvaltningen  har på uppdrag  av kultur-och  fritidsnämnden

arbetat  med en översyn  av Bidragsbestämmelser  för  organisationer  verksamma

inom  Alvesta  kommun.  Flera olika  faktorer  har tagits  i beaktande  i detta  arbete  som

pågått  under  hela 2020  och därför  föreslås  endast  mindre  korrigeringar  i detta  läge

Faktorer  som försvårar  och behöver  utredas  vidare  är bland  annat  hur  följderna  av

Coronapandemin  förändrar  föreningslivets  förutsättningar  att  bedriva  verksamhet

både  på kort  och lång sikt,  större  förändringari  nuvarande  bidragsbestämmelser

skulle  kunna  slå hårt  mot  föreningarnas  redan  nu ansträngda  verksamheter.

Ccronapandemin  har  även starkt  begränsat  möjigheterna  till dialog  med

föreningslivet  vilket  har  inneburit  att  endast  ett  begränsat  antal  åsikter  från

föreningslivet  har kunnat  samlas  in. Planerade  föreningsträffar  både  under  våren

och hösten  har utifrån  rådande  situation  fått  ställas  in.

Vidare  så bör  översynen  även tillvarata  de övriga  förvaltningarnas  relationer  och

utbetalningar  till det  ideella  föreningslivet  för  att  samordna  och förebygga  att

föreningarna  får  olika  förutsättningar  genom  ersättningar  från  olika  förvaltningar.

Ägandeförhållandena  mellan  kommunägda  och föreningsägda  byggnader  som

används  av bygdegårdsföreningar  och samhällsföreningar  bör  även utredas  vidare

innan  förändring  sker.

Yrkanden

Lavinia  Strömberg  (S) yrkar  på ett  tillägg  om att  "Föreningen  ska aktivt  arbeta  för

integration  och jämställdhet".

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E), 2020-11-24

Tjänsteskrivelse,  2020-11-20

Bidragsbestämmelser-  utkast,  2020-11-17

Beslutet  skickas  till

Förvaltningschef

iJusterares signaturer Utdragsbestyrkande
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j95 Dnr 2020-00067  000

Information  om  bowlinghallens  verksamhet

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Martin  Sallergård,  fritidschef,  föredrar  för  arbetsutskottet  om bowlinghallens

verksamhet  och hur  den kan utvecklas.  Han informerar  om bland  annat:

@ Utredningsuppdraget  från  kultur-  och fritidsnämnden

*  Arbetet  pågår  under  hösten  2020  samt  tidig  vår  2021

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

*  Coronapandemins  påverkan  på bowlingen

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E3, 2020-11-24

presentation

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j96 Dnr  2020-00090  002

Revidering  av  delegationsordning

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att  anta  förslag  till reviderad

delegationsordning.

Sammanfattning

Delegation  enligt  kommunallagen,  KL (6 kap. 33-38  gg) innebär  att rätten  att

besluta  i ett  visst  ärende  elleri  en grupp  av ärenden  flyttas  över  till någon  annan.

Den som har  sådan  rätt  kallas delegat.  Av 6 kap. 33 E) kommunallagen  följer  att en

nämnd  får  uppdra  att  fatta  beslut  på nämndens  vägnar  till:

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

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

en anställd  i kommunen,  denne  behöver  inte  nödvändigtvis  vara anställd  hos den

nämnd  som delegerar  beslutanderätten.

Delegaten  företräder  Kultur-  och fritidsnämnden,  så att  delegatens  beslut  ses som

styrelsens  beslut.  Beslutet  kan överklagas  genom  laglighetsprövning  eller

förvaltningsbesvär.

I arbetet  med den kommunövergripande  internkontrollen  så har HR-chef  sett  över

samtliga  nämnders  deIegationsordningar  och lagt fram  förslag  på ändringar  för  att

nämnderna  ska få en så enhetlig  delegation  inom  HR-området  som möjigt.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E3, 2020-11-24

Tjänsteskrivelse,  2020-11-16

Utkast  till delegationsordning,  2020-10-29

Beslutet  skickas  till

HR-avdelningen-  för  kännedom

Kommunstyrelsen-  för  kännedom

IJ,uLsteraSre,s s,ignaturer
Utdragsbestvrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

9 97 Dnr 2020-00089  000

Beslut  om  digitaliseringsplan

Beslut

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

Sammanfattning

Digitaliseringplanen  är ett  dokument  för  hur  arbetet  med IT ska prioriteras  och

planeras.  Planen  innehåller  både  snabba  insatser  och långsiktiga  mål som man vill

uppnå  för  att  t.ex.  förbättra  sina tjänster  mot  medborgare.  Den pekar  ut en riktning

för  hur  förvaltningen  ska utveckla  sin digitalisering  i kommunövergripande

samverkan  och mellan  förvaltningens  enheter.

Dokumentet  består  av två delar  där den ena delen  beski-iver  tekniska  lösningar  för

att möta  behov  i verksamheterna  och från  invånarna.  Den andra  delen  är en

handlingsplan  för  att  säkerställa  att  förvaltningens  arbete  ansluter  till den

kommunövergripande  digitaIiseringsstrategin  och dess fokusområden.

DigitaIiseringsstrategin  för  Koncernen  har  tydlig  koppling  till både  interna  och

nationella  visioner  och mål. De nationella  målen  som beskrivs  i "IT  i människans

tjänst  - en digital  agenda  för  Sverige"  tar  upp följande  övergripande  mål:

En enklare  vardag  för  privatpersoner  och företag

Ett smartare  och öppnare  samhälle  som stödjer  innovation  och delaktighet

Högre  kvalitet  och effektiviteti  den verksamhet  som bedrivs

Samverkan  och gemensam  utveckling  som sker  i takt  mellan  IT och verksamheten  är

en viktig  förutsättning  för  att  lyckas  med digitaliseringen  i Alvesta  kommun.

Bilagor

Arbetsutskottets  beslut  E3, 2020-11-24

Tjänsteskrivelse,  2020-11-30

DigitaliseringspIan,  2020-11-30

Digital  handlingsplan,  2020-11-30

Beslutet  skickas  till

IT-chef

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j98 Dnr 2020-00009  002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  godkänner  redovisningen  av fattade  delegationsbeslut.

Sammanfattning

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:

iiBeslut  om Stängning  av Virda  Bad-  och sportcenter

Bilagor

Delegationsbeslut  2-2020,  2020-11-05

Delegationsbeslut  2-2020,  2020-11-25

IJus,teJa,re,ssign (a,tu/rer,
Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j99 Dnr 2020-00027  000

Övriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande  frågar  nämnden  om de har  några  övriga

ärenden  att  anmäla  till  dagens  sammanträde

Louise  Nygren,  förvaltningschef,  informerar  kultur-  och fritidsnämnden  om det

samverkansavtal  med  SamhälIsbyggnadsförvaItningen  som  nämnden  fattat  beslut

om har  haft  uppstartsmöte  och formerat  en arbetsgrupp  med  en mötesplan  där  de

ska bjuda  in föreningslivet  och besöksnäringsfrågor  med  utvecklingsavdelningen.

IJuIt/eJ/a,re5ssignat,urer
Utdragsbestyrkande


