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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, onsdagen den 6 juli 2022 kl 09:30-10:33 

Paragrafer §§ 50-53  

Beslutande Lavinia Strömberg (S), Ordförande 
Eva Nilsson (C), 1:e vice ordförande 
Helén Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
Mats Martinsson (S) 
Annette Lindström (-) 
Merlin Kobak (M) 
Erik Olofsson (S) 
Annica Svensson (AA) 
Ann-Charlotte Filipsson (C) 
Oskar Andersson (SD) ersätter Annette Lindström (-) 
 

 

Närvarande ersättare Stig Jacobsson (L) 
Kerstin Svensson (AA) 
Jennie Nilsson (S) 
Emelie Berg (V) 

 

Övriga närvarande Louise Nygren, förvaltningschef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt via Ciceron Assistent 
Utsedd att justera: Ann-Charlotte Filipsson (C) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Lavinia Strömberg  

 Justerare 
  

 Ann-Charlotte Filipsson  
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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 2022-07-06 

Datum då anslaget sätts upp 2022-07-07 Datum då anslaget tas ned 2022-07-29 

Tid för överklagande 2022-07-07 -2022-07-28 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Therese Löfqvist   
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§ 50 Dnr 2804  

 

Närvaro 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att kultur- och 
fritidsnämnden sammanträder med 8 ledamöter, 1 tjänstgörande ersättare och 4 
icke tjänstgörande ersättare. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida.   
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§ 51 Dnr 2805  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Ann-Charlotte Filipsson (C) som justerare av 
protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Ann-Charlotte Filipsson 
(C) som justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum via 
Ciceron Assistent senast dagen den 6 juli kl. 12:00.  
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§ 52 Dnr 2806  

 

Godkännande 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). 
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§ 53 Dnr 2022-00079 000 

 

Återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad behovsanalys, 
kostnadskalkyl och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och 
kulturarena i Alvesta tätort. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om finansiering samt att ge startbesked om byggnation 
av ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort.   

Ärendet justeras genom direktjustering.   

Reservation 
Helén Gustavsson (M), Merlin Kobak (M), Annika Svensson (AA) och Oskar 
Andersson (SD) reserverar sig till förmån för Heléns förslag till beslut.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut.  

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om underlaget som presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni 2022. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder. 

På extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen § 98 den 29 juni 2022 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kultur- och 
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fritidsnämnden för ytterligare beredning av behovsanalysen kopplat till behovet av 
en ny sporthall i Alvesta tätort.     

Yrkanden 
Annika Svensson (AA) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag. 

Helen Gustavsson (M) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på eget 
förslag om att ”Ge förvaltningen i uppdrag att presentera risk och konsekvensanalys 
för Hagaskolan när man bygger multiarena vid Virda sim- och sporthall. 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda byggnation av idrottshall i anslutning till 
Hagaskolan, enligt grunduppdraget. Idrottshallen ska tillgodose Hagaskolans och 
Grönkullaskolans behov av lokaler för idrottsundervisning utifrån skolans 
lokalutredning. 
Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad utredning och fördjupad 
analys ur skolutredningens perspektiv, samt nämndens samlade behov ur ett 
långsiktigt perspektiv. Efter att man tagit fram ett väl genomarbetat förslag med 
ekonomiska drifts och kapitalkostnader skall återkoppling ske till nämnden, innan vi 
återrapporterar ärendet till Kommunstyrelsen för slutgiltigt avgörande i 
Kommunfullmäktige.” 
 
Merlin Kobak (M) yrkar på bifall till Helén Gustavssons (M) yrkande om återremiss i 
första hand, Helén Gustavssons (M) förslag till beslut i andra hand, och i sista hand 
avslag på ärendet.    

Eva Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ann-Charlotte Filipsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.    

Beslutsgång om ärendet ska återremitteras 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut; arbetsutskottets förslag till 
beslut, Heléns Gustavssons (M) förslag till beslut samt Helén Gustavssons (M) och 
Annika Svenssons (AA) förslag om återremiss. 

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. 
ordföranden finner via acklamation att ärendet ska beslutas idag.  

Votering begärd. 
 
Beslutsgång om förslag till beslut 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut; arbetsutskottets förslag till 
beslut, Heléns Gustavssons (M) förslag till beslut samt Helén Gustavssons (M) och 
Annika Svenssons (AA) förslag om avslag. Ordföranden ställer proposition på de tre 
förslagen och finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottet förslag till beslut.  

Votering begärd.    

Votering återremiss 
Ordföranden instruerar nämnden om att en JA-röst är en röst på att ärendet ska 
avgöras idag, och en NEJ-röst är en röst på att ärendet ska återremitteras. Med 5-JA 
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röster mot 4 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden beslutat att ärendet ska 
avgöras idag.  

Votering förslag till beslut 
Ordföranden utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag och instruerar 
nämnden om att man ska utse ett motförslag. Ordföranden ställer proposition på 
Helén Gustavssons (M) förslag till beslut och Annika Svenssons (AA) yrkande om 
avslag. Ordföranden finner att nämnden utsett Helén Gustavssons (M) förslag till 
motförslag. 

Ordföranden instruerar nämnden om att en JA-röst är en röst på arbetsutskottets 
förslag till beslut och en NEJ-röst är en röst på Helén Gustavssons (M) förslag till 
beslut.  
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Se kallelsen för bifogat beslutsunderlag     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



 
 
  

Voteringslista för kultur- och fritidsnämnden 
 
     
Sammanträdesdatum: 2022-07-06 
 

 § 53 återremiss 
JA=avgörs idag 

NEJ= återremiss 

§ 53 Beslut 
JA= AU:s förslag 
NEJ= Heléns (M) 

förslag 

 
Ordinarie ledamöter 

 
Närvaro  

Ja 
 

Nej 
 

Ja 
 

Nej 

Lavinia Strömberg  S X X  X  

Erik Olofsson  S X X  X  

Mats Martinsson S X X  X  

Ann-Charlotte Filipsson  C X X  X  

Eva Nilsson C X X  X  

Merlin Kobak M X  X  X 

Helén Gustavsson M X  X  X 

Annika Svensson AA X  X  X 

Anette Lindström -      
 
Ersättare  

     

Nino Khathapuridze  S      

Jennie Nilsson S X     

Monica Pihl C      

Annie Petersson C 
 

    

Emelie Berg V X     

Stig Jacobsson L X     

Jessica Johansson KD      

Kerstin Svensson AA X     

Oskar Andersson SD X  X  X 

Resultat   5 4 5 4 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Lokalanalys.

Behovet  av en sporthall  för  framförallt  Hagaskolans  behov  är dokumenterad  men  också  för

ett  antal  föreningar.  Med  fullutrustad  hall  med  fullmått  22x42  m och  en teleskopläktare

klarar  man  behovet  för  Hagaskolan  och  en placering  nära  Hagaskolan  också  framtida  behov

för  en utökad  skolverksamhet  i Stenlyckeskolan.

För  föreningslivet  betyder  det  också  att  behovet  täcks  för  basket,  innebandy,  handboll  och

andra  bollsporter  liksom  brottning,  andra  kampsporter  och  gymnastik.

En hall  av den  storleken  och  utformningen  beräknas  kosta  maximalt  40  miljoner  kronor.

Eftersom  behovet  av andra  idrottslokaler  är aktuella  redan  idag  men  en ny ishall  och

ytterligare  en sporthall  vid  en byggnation  av en ny skola  på öster  är kostnadsbildenfög

:=>  Till  fördel  för  samtliga  föreningar  vid  tillkomsten  av ytterligare  en hall  för  cirka  20 miljoner

kronor  med  ytterligare  uthyrningsbara  tider  som  följd.  Dessutom  finns  en grundplåt  om  20

mi!joner  kronor  kvar  till  välbehövlig  tillkomst  av ytterligare  en isyta  vid  Virdavallens  ishall.

De verksamheter  som  skall  inrymmas  i en eventuell  kulturkub  är alla  nya  verksamheter  som

saknar  förankring  i Alvestas  föreningsliv  med  undantag  för  brottningen.  Brottningen  skulle  få

fler  tider  med  två  hallar.

Övriga  verksamheter  kan med  lätthet  inrymmas  i Folkets  Hus,  Kulturskolans  nya  konsertlokal

och  Kulturkällaren.

Vi ser  stora  brister  i den  lokalanalys  som  förvaltningen  tagit  fram  och  att  inte  nämndens

synpunkter  hämtats  in, då dessa  då kunnat  undvika  sådan  brister  som  kravet  på

golvbeläggning  / parkett  golv. Samt behov  av en utökad  bowlinghall  ti118 banor.  Det nämns

men  finns  inget  förslag  hur  det  skall  gå till  om  man  bygger  igen  möjligheten.

'f3 I första  hand  kräver  vi att  ärendet  återremitteras  så att  våra  synpunkter  måste  beaktas  i en

slutlig  lokalanalys.

X I andra hand föreslå avslag på den av styret föreslagna lokalanalysen till förmån för ovan
angivna  förslag.

Alvesta  30 juni  2022

Alvesta  Alternativet



Yrkande till Kultur och Fritidsnämnden i Alvesta 2022-07-06 ärende 4 Eget förslag till beslut 
Nämnden beslutar att 
Ge förvaltningen i uppdrag att presentera risk och konsekvensanalys för Hagaskolan när man bygger 
multiarena vid Virda sim och sporthall. 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda byggnation av idrottshall i anslutning till Hagaskolan. enligt 
grunduppdraget. Idrottshallen ska tillgodose Hagaskolans och Grönkullaskolans behov av lokaler för 
idrottsundervisning utifrån skolans lokalutredning. 
Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad utredning och fördjupad analys ur skol 
utredningens perspektiv, samt nämndens samlade behov ur ett långsiktigt perspektiv. Efter att man 
tagit fram ett väl genomarbetat förslag med ekonomiska drifts och kapitalkostnader skall 
återkoppling ske till nämnden, innan vi återrapporterar ärendet till Kommunstyrelsen för slutgiltigt 
avgörande i Kommunfullmäktige. 
Helen Gustavsson (M) 
 

Kultur och Fritidsnämnden 2022-07-06 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att fastställa en 
behovsanalys som definierar behovet av en ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort. 
Behovsanalysen ska innehålla en verksamhetsbeskrivning och funktionskrav för de nya lokalerna och 
ska belysa olika intressenters behov och förutsättningar. Vi anser inte att detta uppdraget har 
genomförts på ett tillfredsställande sätt. För att korrekt hantera återremissen ser vi behov av att en 
fördjupad utredning och analys tas fram som beslutsunderlag för kulturnämnden som innehåller 
ekonomisk drift och kapitalkostnader. 
Nämndens ledamöter skall få möjlighet att diskutera och påverka ställningstagandet i fråga om ny 
sporthall både ur skolutredningens perspektiv och nämndens samlade behov ur ett långsiktigt 
perspektiv. Efter att tagit fram ett väl genomarbetat förslag med ekonomiska drift och 
kapitalkostnader skall återkoppling till nämnden ske innan vi återrapporterar till Kommunstyrelsen 
med ärendet för slutgiltigt avgörande i Kommunfullmäktige. 
med anledning av ovanstående yrkar jag återremiss. 
Helen Gustavsson ( M) 
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