
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Kultur-  och  fritidsnämnden

Plats  och  tid Den  1l  december  2017  klockan  13:00-15:40

Huseby  bruk,  Slottet,  Frökens  bibliotek

Ajournering  mellan 83 79 och Eg 82, klockan 13:50-14:00.

Justerade paragrafer H4 7987

Paragraferna behandlades i följande ordning: Fg 79, 83 82, FB 84,
g5 80-81, g 83, 5g 85-87.

Beslutande

Ledamöter
Frida  Christensen  (S),  ordförande

Erik  Olofsson  (S)

Kim  Lindstedt  (C)

Kajsa  Sivertsson  (M),  vice  ordförande

Hanna  Evelyndotter  (MP)  ersätter  Michael  Nilsson  (AA)

Utses att justera Kim  Lindstedt  (C)

Övriga närvarande Suzamie  Hammargren,  t.f.  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Sandra  Mowide,  kornmunsekreterare

Simon Herlitz,  kulturchef  fl 79, Fg 82, e184
Martin  Sallergård,  fritidschef

Andreas  Nilsson,  fritidsgårdschef

Per  Sundström,  ekonom

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-11

JuSter!ng  i!d OCFI PlatS Den  21 december  2017  klockan  15:00  på

kommy1qdfiingsförvaltningenj,AIl"s6pj-;n

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på  kormnunens  officiella  anslagstavla.

Kultur-  och  fritidsnämnden

2017-12-11

2017-12-22-2018-01-12

(,"-

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 79

Fastställande  av  dagordning

SammanträdesprotokoI1

Sammanträdesdatum

2017-12-11

Redogörelse

Ordföranden  inforinerar  nämnden  om  att ärende  nuimner  4, infon'nation

från  ordföranden,  utgår  från  dagens  sarmnanträde.

Den  ekonomiska  månadsrapporten  per  november  månad  år 2017  har

hunnit  fördigställas  under  veckan,  och  ordföranden  frågar  därför  om

nämnden  kan  behandla  även  den  på dagens  saimnanträde.

Därefter  frågar  ordföranden  kultur-  och  fötidsnämnden  om  nedan

dagordning  kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnmanträde:

Närvaro

Val  av justerare

Fastställande  av dagordning

Information  från  förvaltmngschef

Återrapportering  av internkontro11p1anen  för  år 2017

Beslut  om  föremngsbidrag  till  kulturföremngar  2018

Beslut  om  fördelmng  av medel  för  bidragskategon  E) "Bidrag  till

speciella  ändamål"  avseende  investenngar  och  verksarrföet  2018

8. Inforrnationomlcu1tur-ochfötidsförvaltningenunderar2017

9. Sjukfrånvarostatistikperoktobermånad2017

10. Ekonomisk  månadsrapport  per  november  manad  2017

11. Övriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag

till  dagordning.

Justera4.+,1,(//,/,

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 80

Information  från  förvaltningschef

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

201712-11

T.f.  förvaltningschef  Suzanne  Harmnargren  informerar  kultur-  och

fötidsnämnden  om:

*  Rekrytering  till  utställningshallen  är klar.

*  Rekrytering  till  Hanaslövsbacken  är klar

*  Byggnation  av Mohedaskolan  och  tillhörande  bibliotek  har

påbörjats.  Kommer  troligtvis  att äska  medel  till  inventarier.

*  Kommerattarbetapå100%frånochmedfebmarimånad2018

och  åxet ut

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 81

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2017-12-11

KFN  2017/14.042

Sida
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Återrapportering  av  internkontrollplanen  för  år  2017

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fötidsförvaltningen,  daterad

den  6 december  2017

2. Internkontrollp1an'förår2017,dateradden30november2017

Redogörelse

Kultur-  och  fötidsnämnden  ansvarar  för  att organisera  den interna

kontrollen  inom  nämndens  ansvarsområde.  Nämnden  beslutar  årligen

om en intern  kontrollplan  och  förvaltningen  ansvarar  för  att

rapporterar  utfallet  av kontrollerna  till  nämnden  vid  årets slut.

Förvaltningen  har  genomfört  kontrollerna  i2017  års

internkontrollplan  och  funnit  att förvaltningen  generellt  har  en god

intern  kontroll  och  styrning.  Sju  kontrollmoment  har  genomförts  inom

sju  oimåden.  Ett  par  avvikelser  hittades  där  merparten  var  mindre

avvikelser.  Avvikelserna  som  har  upptäckts  är inom  följande

områden:

*  Löner,  analyslista  - kontroll  av att mtin  gällande  analyslista  finns

och  följs

*  Representation  - kontroll  av att  rutin  och  regelverk  avseende

representation  efterlevs.

Åtgärd  för  att förbättra  den  interna  kontrollen  är att förvaltningen  ska

arbeta  med  en ökad  tydlighet  och  mer  regelbundna  uppföljningar

under  2018  för  att  minska  antalet  avvikelser.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att:

1.  Godkännaredovisningenavutfördinternkontrol1p1an2017medde

föreslagna  åtgärderna  för  avvikelserna.

2. Skicka  nämndens  uppföljning  av internkontrollp1anen  till

kormnunstyrelsen.

Protokollet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 82

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-11

KFN  2017/21.800

KFN  2017/88.800

Sida
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Beslut  om  föreningsbidrag  till  kulturföreningar  2018

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskiivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad  den

4 december  2017.

Redogörelse

Föreningar  i Alvesta  komrnun  har  möjlighet  att ansöka  om

föreningsbidrag från kommunen mr3e  år. Ansökningar om
föreningsbidrag  ska ha inkomrnit  till  kormnunen  senast  den 15 april.  För

år 2017 har 28 kulturföreningar ansökt om bidrag till  främjandebidrag
kultur  och  tre  kulturföreningar  har  ansökt  till  stM  till  prhyrda  lokaler.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  liar  gjort  en bedömning  av föreningarnas

verksamheter.  Bidragets  storlek  kan  minska  eller  öka,  beroende  på

föreningens  aktiviteter,  verksarrföet,  antal  medlemi'nar,  antal  publika

evenemang  och  aktiviteter  öppna  för  allmärföeten.  Aven  samverkan  med

andra  föreningar,  utveckling  av ny  verksamhet  och  verksamhet  för  barn

och  ungdomar  är viktiga  faktorer  i bedöinningen.

Förslag  på fördelning  av kulturbidrag  görs  enligt  två  olika

bidragskategorier och presenteras i deta13 i bifogad bilaga:

D)  Främjandebidrag  kultur,  förslag  på fördelning  enligt  bilaga  på

375 000  kronor

C) Bidrag  till  förhyrda  lokaler,  förslag  på fördelning  enligt  bilaga

på 36 000  kronor

Utbetalning  av föreningsbidraget  sker  efter  beslut  i febmari  och  augusti

2018.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  bevilja  stöd  till

kulturföreningarna  enligt  kultur-  och  fötidsförvaltningens  förslag:

1.  D)Främjandebidragku1turti1lensumrnaav375000kr.

2.  C) Bidrag  till  förhyra  lokaler  till  en surnrna  av 36 000  kr.

Protokollet  skickas  till

Kulturchef



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 83

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-11

KFN  2017/21.800

KFN  2017/89.800

Sida
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Beslut  om  fördelning  av  medel  för  bidragskategori  E)

"Bidrag  till  speciella  ändamål"  avseende  investeringar  och

verksamhet  2018

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fötidsförvaltningen,  daterad  den 4

december  2017

2. Bilaga  -  Förslag  till  fördelning  av medel  för  bidragskategori  E,

daterad  den  4 december  2017

Redogörelse

Kultur-  och  fötidsförvaltningen  har  totalt  mottagit  ansökningar  från  22

olika  föreningar  inom  ramen  för  bidragskategori  E) Bidrag  till

speciella  ändamål  avseende  verksainhet  och  investeringar.  Totalt  har

föreningarna  sökt  till  en kostnad  om l 903 786  kronor.  I bifogad

bilaga  är samtliga  ansökningar  sarmnanställda  med  :förslag  till  beslut.

Totalt  fimis  cirka  500  000  kronor  att fördela  till  bidragskategori  E)

avseende  investeringar  och  verksarrföet.  Normalt  utgår  bidraget  med

maximalt  50 % av investeringskostnaden.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  föreslår  fördelning  enligt  bilaga  att

331 000 kronor beviljas ansökta projekt. Bevillat  bidrag kan endast
betalas  ut underperioden  1/1-31/12  2018.

125  000  kronor  föreslås  reserveras  till  akuta  åtgärder  för  föreningar

med  egen  anläggning  under  2018.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnäinnden  beslutar  enligt  bilaga  l för  bidragskategori

E på totalt  331 000  kronor  för  2018  samt  att 125  000  kronor  avsätts

för  löpande  investeringsfrågor  under  verksarrföetsåret  2018.

Protokollet  skickas  till

Fritidschef

Justerare



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 84

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-11

KFN  2017/90.800

Information  om  kultur-  och  fritidsförvaltningen  under  år  20'17

Redogörelse

Förvaltningschef  och  avdelningschefer  infori'nerar  nämnden  om  kultur-

och  fritidsförvaltningen  under  år 2014-2017.

@ Ny  sirrföall

@ Somrnaraktiviteter  som  finansierats  MUCF

*  A1vestafolkfest-redogörelseavevenemangen2017

*  Vis1andabadet-idriftsedansommaren2016

*  Kulturkällaren  - samarbetsavtal  med  Alvesta  jazz  &  blues,

Popcorner

*  Nattvandring-isamarbetemedBrottsförebygganderådet(BRÅ)

*  Integrationsbib1iotekarie  &  SpråkCaf6

*  Uppmstningavlånehal1påbiblioteketiA1vesta

@ Samverkan  med  omsorgen  inom  kultur

*  Tillgänglighetsanpassning,  Hjortsberga  badplats

*  Gårdsråd

*  Införandet  av  snabbstödet,  integration

*  Renovering  av tennishall

*  Scensoimnar-redogörelseavevenemangensormnaren2017

*  Kultursoppa

@ Språkstegen

*  Utställningshallen

*  OlyrnpicDay

*  Bibliotek,  Mohedaskolan

*  Babysim

*  Minskad  kontanthantering  i simhallen

*  Prova  på  idrott,  med  Skol  IF

*  Ökade  bidragsutdelningar

@ Utredning  om  införande  av Fritidsbank

*  Upprustning  av  badplatser

@ Möjlighet  till  nedladdning  av  böcker

*  Kompiskortet

*  Skatepark  i Grimslöv

*  Sagobygden

*  Nytag  Stenlyckeklubben

*  Ökade statliga  bidrag  till  lailtur  och  musik

*  Prioritering  av preventionsarbete  ANDT

*  Planering  av ny  kylanläggning,  ishallen

*  Förvaltningsövergripande  samverkansgrupper

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

*  Medarbetarenkät

Sammanträdesprotokol1

Sammanträdesdatum

2017-12-11

*  Ökade  stipendier  och  bidrag

*  Beviljade  bidrag  från  länsstyrelsen,  uppmstning  av banvallen

*  Utveckling  av tillsyn,  Åsnen

*  Energieffektivisering  av anläggningar

*  Ny  belysning,  ishallen

@ Uppmstning  av personalrum,  bibliotek  Alvesta

@ Tillbudsmtin

@ Funktionsbeskrivning,  Fritidsgården

*  Gemensainrna  arbetsföreskrifter

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justei'are

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 85

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2017-12-11

KFN  2017/27.800

Sjukfrånvarostatistik  per  oktober  månad  2017

Redogörelse

Förvaltningschef  informerar  nämnden  om  förvaltningens

sjukfrånvarostatistik  per  oktober  månad  2017.  Kultur-  och

fritidsnärmiden  ligger  generellt  under  snittet  i kommunen  avseende

sjukfrånvaron  enligt  statistiken  gällande  oktober  2017.  Av  statistiken

framgår  dock  att s)ukfrånvaron  har  ökat  sedan  mars  manad  2017.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  inforinationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 86

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-11

KFN  2017/26.800

Sida

11(12)

Ekonomisk  månadsrapport  per  november  månad  2017

Redogörelse

Kultur-  och  'fritidsförva1tningens  ekonom  informerar  näinnden  om

nämndens  ekonomiska  månadsrapport  per  november  månad  2017.

Den  ekonomiska  månadsrapporten  per  november  månad  visar  en prognos

på ett  positivt  resultat  på 300 000  kronor  vid  årets  slut.

Overskottet  kan  hanvisas  till  att  personalkostnader  inte  kommit  upp  i

beräknad  budget.

Beslut

Kultur-  ocli  fritidsnä'innden  beslutar  att godkänna  den  ekonomiska

månadsrapporten  per  november  månad  2017.

Justei'are
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2017-12-11

KFN 5 87

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  lyftes  på  dagens  sammanträde

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  inforrnationen.

Sida
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