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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Kultur-  och  fritidsnämnden

Plats  och  tid Den  26 februari  2018  klockan  13:00-15.35

Hanaslövsgården,  342 92 Alvesta

Ajorirnering mellan 83 5 och fl 6, klockan 14.10-14.20.

Justerade paragrafer HH l.l  I

Beslutande

ledamöter
Frida  Christensen  (S), ordförande

Erik  Olofsson  (S)

Kim  Lindstedt  (C)

Thomas  Ohling  (M)  ersätter  Kajsa  Sivertsson  (M)

Stig  Jacobsson  (L)  ersätter  Michael  Nilsson  (AA)

Ej beslutande

ledamöter

Utses  att  justera

Roland  Magnil  (S)

Erik  Olofsson  (S)

Övriga närVarande Suzanne  Harnmargren,  t.f.  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Sandra  Mowide,  kommunsekreterare

Malin  Arbjörk  Solvemark,  ekonom

Markus Olofsson, Hanaslö'v F3 1-4
Göran Lindahl, Alvesta SOK F3 1-4
Simon  Herlitz,  kulturchef  gg 1-8

Andreas Nilsson, fritidsgårdschef 55 1-8
Veronica Wiman, curator 5g 1-8
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Samrnanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Erik  Olofsson  (S)

Anslagsbevis

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

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

Kultur-  och  fritidsnämnden

2018-02-26

2018-03-14  - 2018-04-04

Förvaringsplats KogpuJ'6dningsförva1tningen, Alvesta kommg.ri

Sida
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

Sida

2018-02-26 3(13)

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g I

Fastställande  av  dagordning

Redogörelse

Ordföranden  infonnerar  nämnden  om  att ärende  nurnmer  7
presentation  av Veronica  Wiman,  och  ärende  nummer  8, presentation
av Malin  Arbjörk  Solvemark,  tillkomrner  till  dagordningen.

Årende  nummer  9, information  om  ny  kylanläggning  i Virdavallens
ishall,  och  ärende  nurnmer  lO, information  om tillsynen  av Åsnen,
utgår  från  dagens  sammanträde.

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fötidsnämnden  om  nedan  dagordning  kan
godkännas  och  behandlas  på dagens  sarnmanträde:

1.  Närvaro

2. Val  av justerare

3. Fastställande  av dagordning

4.  Information  från  ordföranden

5. Information  från  förvaltningschef

6. Information  om  verksamheten  vid  Hanaslövsbacken
7.  Presentation  av Veronica  Wiman
8. Presentation  av Malin  Arbjörk  Solvemark

9. Beslut  om  regional  kulturpolitisk  överenskomtnelse  gällande  Sagobygden
10. Beslut  om  årsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden  2017
11. hiformation  om  fötidsgårdens  arbete  med  ökad  tillgänglighet
12.  Information  om  sjukfrånvarostatistikper  decembermånad  2017
13. Ovriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag
till  dagordning.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 2

Information  från  ordföranden

Redogörelse

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Ordföranden  informerar  om  att kultur-  och  fritidsnämnden  fyller  ett år
och  tackar  för  ett gott  arbete  under  2017.

Ord:föranden  informerar  om  att det  är glädjande  att  det har  gjorts  en
satsning  i Hanaslövsområdet  och  att kultur-  och  fritidsnämnden  fått
möjlighet  att  Brlägga  dagens  sarnmanträde  på Hanaslövsgården.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 3

Information  från  t.f.  förvaltningschef

Sida
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Redogörelse

T.f,  förvaltningschef  Suzanne  Harnmargren  infoimerar  kultur-  och
fritidsnämnden  om att 2017  var  ett  bra  år och  att  bemanningen  har
1cornrnit  bättre  tillrätta  inom  förvaltningen.

Under  året  2018 kornmer  fokus  ligga  på mångfaldsfrågor  med  varierande
mötesplatser,  genus/jämstäl1dhetsfrågor,  hälsoperspektiv  och  hälsofrågor.
Hälsoinspiratörer  kornmer  att stötta  i det arbetet.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 4

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Information  om  verksamheten  vid  Hanaslövsbacken

Redogörelse

Göran  Lundahl  från  Alvesta  SOK  och  Markus  Olofsson  informerar
kultur-  och  fritidsnämnden  om  verksarnheten  vid  Hanaslövsbacken.

Alvesta  SOK  äger  lokalen  Hanaslövsgården,  ei'i  del av hela
anläggningen.  Området  ägs och  driftas  av kommunen  som  har  lagt  ut
driften  på Alvesta  SOK  och  friluftsfrämjandet.

Antalet  backar  har  utvecklats  genom  åren  och  till  skillnad  från  vad
som  fanns  vid  starten  av verksamheten  finns  nu även  lift  sedan  början
av 1980-ta1et  och  skiduthynning.  Det  finns  två  slingor  för
längdskidåla'iing,  en 1250  meter  slinga  och  en ny  slinga  om  600  meter
som  används  för  tidigare  snöläggning  och  för  att då kunna  förlänga
säsongen.

Spåren  används  även  till  löpning  och  promenader  resterande  del  av
året  men  inte  till  ridning.

Intäkter  från  Hanaslövgården  och  längdspåret  är viktiga  inkomster  för
Alvesta  SOK.  I år finns  ett  ökat  samarbete  med  Friluftsfrämjandet,  där
pistning  av backama  sker  av och  med  Friluftsfrämjandet.

Markus  Olofsson  är anställd  som  driftansvarig  från  årsskiftet  2018.
Nämnden  informeras  om  att  det  är ca 200  personer  totalt  som  arbetar
ideellt.  Arbetet  med  att  lägga  snö pågår  i10-12  dygn  och  är ett dygnet
runt  arbete.  Mängden  vatten  som  går åt för  att tillverka  snön  är140-
200  kubik/timme  under  cirka  14 dagar,  vilket  ger ca 300  kubik
snö/timme.  Vattnet  som  pumpas  upp  är 100  % återvunnet.

Marknaden  för  Hanaslöv  har  utökats  med  besökare  från  bland  annat
Danmark  och  Höör.  Under  säsong  har  de cirka  500  besökare/dag  i
liften,  och  mellan  1000  upp  till  2000/dag  totalt  i antalet  besökare.
Planer  finns  på att  utveckla  till  året-nint  verksarnhet  i samarbete  med
föreningarna.

Beslut

Kultur  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 5

Presentation  av  Veronica  Wiman

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Veronica  Wiman,  ny  curator  iutstäl1ningshal1en,  presenterar  sig  själv
och  sitt  tidigare  arbete.  Veronica  informerar  om  att  utställningshallen
öppnar  igen  den 8 mars  2018.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Ju;,e  ,;>  Q},
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 6

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-26

Presentation  av  Malin  Arbjörk  Solvemark

Redogörelse

Presentation  av kultur-  och  fötidsnämndens  nya  ekonom  Malin
Arbjörk  Solvemark.  Malins  tjänst  är till  50 % ställd  mot  kultur-  och
fritidsnämnden  och de andra  50 % arbetar  hon  mot  kommunstyrelsen.

Beslut

Kultur-  och fötidsnämnden  noterar  informationen.

Just5are
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 7

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-02-26

KFN  201  8/16.000

Beslut  om  regional  kulturpolitisk  överenskommelse
gällande  Sagobygden

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den
15 februari  2018.

2. Bilaga-Utkasttillregionalöverenskornmelse,dateradden15

februari  2018.

Redogörelse

Alvesta  kommun  har  varit  med  i en regionalpolitisk  överenskomrnelse
med  Berättarnätet  Kronoberg  sedan  2014.  Det  finns  ett förslag  om  att
skapa  en ny  regional  kulturpolitisk  överenskornmelse  som  rör
berättamätet  Kronoberg  och  dess verksarnhet.

Överenskommelsen  är mellan  Region  Kronoberg,  Ljungby  kornmun,
Alrnhults  kommun  och  Alvesta  komrnun.  Avtalets  bakomliggande
syfte  är att  skapa  bättre  villkor  för  berättande  som  konstform  i
regionen  och  lyfta  det  egna  lokala  berättandet  samt  stödja
internationella  aktörer  kring  berättande.

Sagobygden  är en del  av {JNESCO:s  immateriella  kulturarv.

I denna  överenskornmelse  ingår  inga  surnmor  som  Alvesta  kornmun
bidrar  med  till  Berättarnätet  kronoberg,  utan  denna  finansiering
regleras  sedan  i ett separat  avtal  mellan  Alvesta  kommun  och
Sagobygden.  Nästa  steg  är att  teckna  ett avtal  mellan  Alvesta  kornmun
och  Sagobygden  om  graden  av finansiering.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att:

*  Ställa  sig  positiv  till  att  ingå  i ett regional  kulturpolitisk
överenskomrnelse  gällande  Sagobygden  med  berättarnätet
Kronoberg.

*  Ge ordföranden  i uppdrag  att underteckna  överenskornmelsen.

Protokollet  skickas  till

T.f.  förvaltningschef  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen

Kulturchef

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 8

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-02-26

KFN  2018/15.042

Beslut  om  årsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden  2017

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelsefrånku1tur-ochfritidsförvaltningen,dateradden12

februari  2018

2. Årsrapportförku1tur-ochfritidsnämnden2017,dateradden12

februari  2018

Redogörelse

T.f.  förvaltningschef  Suzanne  Hammargren  inleder  med  att det varit
ett  bra  första  år för  kultur-  och  fritidsnämnden.

Sommaren  2018  koinmer  kylanläggningen  till  Virdavallens  ishall  att
färdigställas  och  medel  som  är över  i investeringsredovisningen  i
årsrapporten  2017  är märkta  för  denna  anläggning.

2017  har  varit  ett  liändelserikt  år för  kultur-och  fritidstfömnden,  och
ska ses som  ett  prövoår  för  att sätta  verksamheten  till  komrnande  år.
Måluppfyllelsen  för  nämnden  har  varit  god,  och  många  varierade
mötesplatser  har  erbjudits  för  kulhir-  och  fritidsaktiviteter.

Nämnden  informeras  om  att  klara  budgeten  har  varit  en hög  prioritet
för  verksamhetsåret  2017,  och  att man  vidare  kornmer  att arbeta  mot
att  få en än mer  träffsäkrare  budgetfördelning  kommande  budgetår.
Totalt  sett  har  resultatet  nästan  gått  exakt  på budget,  med  en
minuspost  avseende  semesterlöneskuld.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att godkänna  årsrapporten  för
lcultur-  och  fritidsnämnden  2017,

Protokollet  skickas  till

T.f.  förvaltningschef  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen

Korninunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

.Jre. ,Z,, 6{':')
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 9

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-02-26

KFN  20'1 8/17.000
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Information  om  fritidsgårdens  arbete  med  ökad  tillgänglighet

lnformationsunderlag

1.  Skrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad  den  4
februari  2018.

Redogörelse

Fritidsgårdschef  Andreas  Nilsson  informerar  om  arbetet  med  ökad
tillgänglighet  på fritidsgårdarna,  samt  vilka  intressegnipper  som  de har
samarbetat  med  och  hur  det  samarbetet  har  sett  ut.

Fritidsgårdama  har  ett  lågt  besöksantal  av tjejer,  och  utifrån  detta  har
man  inlett  sitt  ubetc  med  ökad  tillgänglighet.  Det  finns  planer  om  att
besöka  Kalmar  fritidsgård  och  härnta  iriformation  om  deras  arbete
genussmart.

Första  samarbetet  komrner  att göras  med  somaliska  föreningen  som  en
del  i arbetet  att få en flexibel  fritidsgård.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-26
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KFN g IO KFN 2017/27.020

Sjukfrånvarostatistik  per  december  månad  2017

Redogörelse

Förvaltningschef  informerar  nämnden  om förvaltningens
sjukfrånvarostatistik  per december  månad 2017. Kultur-  och
fötidsförvaltningens  sjuktal  är något  lägre än för  kornmunen  i
genomsnitt.

Frisknärvaron  är hög i början  på året och sjunker  under  årets  gang.
Friskindex  för  kultur-  och fritidsförvaltningen  ligger  något högre än för
kornmunen  generellt.  Kultur-  och fritidsförvaltningen  är en förvaltning
med få anställda  så all sjukfrånvaro  ger ett tydligt  utfall  i statistiken.

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  noterar  informationen.
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 511

Övriga  ärenden

Redogörelse

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2018-02-26
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Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  det är någon  ledamot
som  har  något  övrigt  ärende  de vill  aktualisera  på dagens  möte.

Stig  Jacobsson  (L)  väcker  frågan  om  hur  arbetet  med  Fritidsbanken
fortskrider.  T.f.  förvaltningschef  informerar  om att  kultur-  och
fritidsförvaltningen  håller  på att  utreda  ett  samarbete  med  andra
förvaltningar  för  verksamheten  med  fötidsbanken.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.


