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Kultur-  och  fritidsnämnden

Plats  och  tid Den  1l  juni  2018  klockan  13:00-16:25

Torne  gård,342  53, Lörishult

Ajournering  mellan Ffi 30 och fl 31, klockan 14.20-14:45.

Justerade paragrafer H5 27 43

Beslutande

ledamöter

Paragraferna behandlades i följande ordning: 527 {S) 39, fl 43, Fg 28-30, FS,
37, 5 42, 5 41, g 31, 55 32-36, g 38, 5 40, 5 44
Frida  Christensen  (S),  ordförande

Kim  Lindstedt  (C)

Tomas  Ohling  (M)  ersätter  Kajsa  Sivertsson  (M)

Erik  Olofsson  (S)

Stig  Jacobsson  (L)  ersätter  Michael  Nilsson  (AA)

Ej tjänstgörande

ersättare
Roland  Magnil  (S)

Utses  att  justera

Övriga  närvarande

Tomas  Öhling  (M)

Suzanne  Hammargren,  t.f.  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Martin  Sallergård,  fritidschef

Andreas  Nilsson,  fötidsgårdschef

Malin  Arbjörk  Solvemark,  ekonom

Edit  Karlsson,  ägare  till  Torne  Gård  e) 43

Lecha  Elmurzaev,  Välgörenhets  Organisationemas  Allians  Kaukasus  m.fl.

g 27, g 39

Sharif  Salangiri,  Välgörerföets  Organisationernas  Allians  Kaukasus  m.fl.

j27,  g 39

Khaled  Al  Najjar,  Välgörenhets  Organisationernas  Allians  Kaukasus  m.fl.

j27,  j39

Arbi Bagiev, Välgörerföets Organisationernas Allians Kaukasus m.fl. F3 27,
j39
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Juster!ng t!d OCt1 plats Den  18 juni  2018  klockan  08:00  på

5gmi-/,!n,,ledninglsförv,a,1tningJ)n <i.A2ö"a kommun

Justerare  y

Anslagsbevis

Protokollet  är  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på  kornmunens  officiella  anslagstavla.

Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

2018-06-11

2018-06-20  - 2018-07-ll

Förvaringsplats Komm41edningsförvaltningen,  Alvesta goiThn

L

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 27

Fastställande  av  dagordning

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  följande  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. Ekonomisk  månadsrapport  per  april  månad  2018

7. Sjukfrånvarostatistikpermarsmånad2018

8. Beslut  om  överföring  av Sagobygden  till  Huseby

9. Redovisning  av fattade  delegationsbeslut

10. Val  av dataskyddsombud

1l.  Samverkan  för  Alvestas  unga

12. Utredning  av kostnad  för  ny  bokbuss

13. Information  om  utvecklingen  av Hanaslöv

14.  Beslut  om  taxa/avgiftssänkning  för  musikskolan

15. Information  gällande  föreningsverksamhet

16. Information  om  kultur-  och  fritidsplan

17.  Lägesrapport  fritidsbank

18. Beslut  om  löpande  investeringsbidrag

19. Infortnation  om  Torne  Gård

20. Övriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att godkänna  ordförandens  förslag

till  dagordrring.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 28

Information  från  ordföranden

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Sida

4(21  )

Ordföranden  informerar  om  arbetsgnippen  som  kommer  att  jobba  med

Hagaparken  har  blivit  kontaktad  av DHR,  för  att  få  in

tillgänglighetsperspektivet.  Ordföranden  väcker  frågan  om  även

ungdomsrådet  ska  ingå.

Ordföranden  informerar  om  att  det  varit  invigning  av Vislanda

aktivitetspark,  och  att  det  var  ett  bra  arrangemang  med  stor  uppslutning.

15  juni-  26 augusti  kommer  det  vara  utställning  i utställningshallen,  "Tid".

Ordföranden  vill  få in  förslag  till  kommande  platser  för  nämndsmöten  då de

är utvecklande  och  informerande  samt  en god  sak  att  besöka  kornmunens

föreningar  och  kulturella  platser.

Vislandabadet  har  öppnat  till  helgen  9-10  juni.  Personal  på  kort  varsel  gick

inte  att  få för  att  öppna  den  tidigare.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  j29

Information  från  förvaltningschef

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Sida
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T.f.  förvaltningschef  informerar  nämnden  om  att Åsnens  nationalpark

invigdes  den 25 maj,  med  aktiviteter  på Trollaberget  och  Bjurskär,  och

att  det  var  en lyckad  invigning.

Förvaltningen  har  full  planering  inför  "aktiv  somtnar"  och  många

aktiviteter  med  förvaltningens  tjänstemän  ocli  föltassistenter  med  fokus

på evenemang  för  barn  och  ungdomar.  Detta  finansieras  av statliga  medel

som  är riktade  till  bland  annat  lovaktiviteter.  Till  hösten  kornmer  det  att

genomföras  gratis  simundervisning  för  f-klass.

Andreas  Nilsson  slutar  i oktober  som  fötidsgårdschef.  Rekrytering  av

ersättare  ska dra  igång,  och  man  ska hålla  en MBL  förhandling  om  att

bilda  en ny  enhet  "ung  i Alvesta".  Risk  och  konsekvensanalys  är närmast

i tid  i processen.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

'Z
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 30

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

201 8-06-'11

KFN2018/5.042

Ekonomisk  månadsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden

per  mars  månad  2018

Beslutsunderlag

l.  Tjänsteskrivelse,  daterad  den 14 maj  2018.

2. Ekonomisk  månadsrapport,  daterad  den 14 maj 2018.

Redogörelse

Ekonom  Malin  Arbjörk  Solvemark  informerar  kultur-  och

fritidsnämnden  om  förvaltningens  ekonomiska  läge  per  april  månad

2018  där  utfallet  avser  perioden  jan-april.  Intäkterna  för  perioden  är

högre  än budgeterat  och  de är främst  kopplade  till  fritidslovsintäktema

samt  intäkterna  från  Hanaslövs  verksamhet.

Övriga  kostnader  ligger  lite  högre  i utfallet  på gnind  av ökade

kostnader  i Hanaslöv,  och  de ökade  intäkterna  ger  även  ökade

utbetalningar  till  berörda  föreningar  i Hanaslöv.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att godkänna  den  ekonomiska

månadsrapporten  per  april  månad  år 2018.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 31

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-11

KFN2018/4.020

Sjukfrånvarostatistik  per  april  månad  2018

Redogörelse

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

och  fötidsförvaltningens  sjukfrånvarostatistik  per  april  månad  2018.

Nämnden  informeras  om  arbetet  med  korttidsfrånvaro  för  de med  fem

frånvarotillföllen  eller  fler.  Förvaltningarna  arbetar  med

hälsoinspiratörer,  friskvårdsbidrag  och  social  samvaro  utöver

ordinarie  arbete  kopplat  till  sjukfrånvaro  och  rehabilitering.  Kulhir-

och  fritidsförvaltningen  har  förhållandevis  låg  sjukfrånvaro  trots  en

liten  ölaiing.

Frisknärvaron  ligger  på  53%.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 32

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-11

KFN201  8/43.800

Sida
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Beslut  om  överföring  av  Sagobygden  till  Huseby

Redogörelse

Alvesta  kornmun  har  sedan  2014  bidragit  till  strukturen  Sagobygden

tillsammans  med  Ljungby  kommun  och  Almhults  kornmun  som  drivs

av Berättarnätet  Kronoberg.

I avtalet  mellan  Alvesta  kommun  och  Berättarnätverket  Kronoberg  har

det  tidigare  ingått  fem  olika  berättarevenemang  samt  tio  sagoskåp  runt

om  ikornmunen.

Alvesta  komrnun  har  årligen  sedan  2014  betalat  20 000  kronor  för  att

upprätthålla  denna  struktur.  Genom  beslut  om en ny  lculturplan  2018-

2020  för  Region  Kronoberg  så skapades  fem  prioriterade  målområden

som  regionen  vill  att  involverade  kommuner  och  aktörer  ska fokusera

på. Ett  av dessa  målområden  är att Region  Kronoberg  skall  bli  "  en

internationell  arena  för  muntligt  berättande".

Alvesta  kornrnun  har  även  ingått  i en regional  överenskornmelse  med

Ljungby  kommun  och  Ålmhults  kommun  som  stärker  det  långsiktiga

stödet  för  Berättarnätet  Kronoberg  och  som  hänvisar  till  många  av

målen  som  är tagna  i Regionens  kulturplan.

Mot  bakgnind  av detta  föreslås  att Huseby  Bruk  AB  tar  ansvar  för  att

sprida  berättarevenemang  genom  stnikturen  Sagobygden  i hela

Alvesta  kommun  i samverkan  med  föreningar,  hembygdsgårdar  och

andra  kulturella  aktörer  med  hemvist  iAlvesta  kommun.  De får  även

ansvar  att genom  Sagobygdens  evenemang  använda  olika  lokala

arenor  och  kulturmötesplatser  ihela  Alvesta  kommun.

Ansvarsområdet  gör  även  Huseby  Bruk  aktivt  bidrar  till

måluppfyllelsen  för  Region  Kronobergs  kulturplan.

Förslag  till  beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  föreslå  kommunstyrelsen  besluta  att:

1.  Ge Huseby  Bruk  AB  uppdraget  att ta ansvar  för  Sagobygdens

struktur  i Alvesta  kornmun.

2. Huseby  Bruk  AB  får  ansvar  att  skapa  en ny  överenskommelse  med

Berättarnätet  Kronoberg  kring  stnikturen  Sagobygden  som  gäller  i

Alvesta  kommun  utifrån  de villkor  som  finns  angivna  i deru'ia

tjänsteslaivelse.

3. Huseby  Bruk  erhåller  20 000  kronor  för  att ta över  ansvaret  kring

sagobygden  som  struktur  för  Alvesta  komrnuns  räkning.

Justerare

1
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Protokollet  skickas  till

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Förvaltningschef  kultur-  och  fritidsförvaltningen

Kulturchef

Sofie  Magnusson,  Huseby  Bnik

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum
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KFN  g 33 KFN  201  8/33.002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Informationsunderlag

1. Delegationsbeslut  om  dataskyddsombud,  daterad  den  21 maj

2018.

Redogörelse

Enligt  kornmunallagen  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  sarnmanträde  har  det  fattats  ett

delegationsbeslut  inom  kultur-  och  fötidsnämndens  verksamhetsområde.

Kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande  har  fattat  följande  beslut:

*  Beslut  om  att utse  Anders  Danielsson  till  dataskyddsombud  från

och  med  den  25 maj  till  och  med  den 15 augusti  2018.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 34

Val  av  dataskyddsombud

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-11

KFN 2018/38.800

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad  den

17 maj  2018.

Redogörelse

Dataskyddsförordningen  eller  General  Data  Protection  Regulation

(GDPR)  trädde  i kraft  inom  EU:s  samtliga  medlemsländer  den  25 maj

2018.  Genom  att  nya  regler  träder  i kraft  upphör  nuvarande

personuppgiftslag  (PuL).  Syftet  med  den  nya  förordningen  är att  skydda

fysiska  personers  integritet  vid  behandling  av personuppgifter  samt  att

det  ska  vara  fött  flöde  av  personuppgifter  inom  EU.

Inom  kommunen  är varje  myndighet  (styrelse  eller  nämnd)

personuppgiftsansvarig.  Därför  ska  vaje  styrelse  och  nämnd  utse  ett

dataskyddsombud  för  sin  myndighet.  I samband  med  att

dataskyddsförordningen  träder  i kraft  behöver  dataskyddsombudet  vara

utsett  och  anmält  till  Datainspektionen.

Alvesta  kornmun  har  tecknat  ett  avtal  med  Komtnunalförbundet

Sydarkivera  för  tjänsten  som  dataskyddsombud.  Varje

personuppgiftsansvarig  behöver  dock  bygga  upp  en lokalt  anpassad

organisation  som  gör  till  exempel  inventeringar  och  förteckningar  samt

sköter  det  löpande  arbetet  kring  personuppgiftshantering  enligt  avtalet.

Beslut

kultur-  och  fötidsnämnden  beslutar  att:

*  Utse  Therese  Jigsved  på kommunalförbundet  Sydarkivera  som

dataskyddsombud  från  och  med  den  15 augusti  2018.

Protokollet  skickas  till

T.f  förvaltningschef  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen

Justerare

Sida

ri(:i)



m;,,.,ivestmaunf
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-11
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KFN 5 35

Samverkan  för  Alvestas  unga

KFN  2018/39.800

Beslutsunderlag

1. Tjänsteslaivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den

14  maj  2018.

Redogörelse

Verksamheten  för  unga  i Alvesta  kommun  ska genomsyras  av hållbarhet,

stabilitet  och  kva1it6.  För  att  uppnå  detta  har  förvaltningarna  för  kultur-

och  fritid,  utbildning  samt  individ  och  familjeomsorg  kommit  fram  till

man  borde  samverka.  Samverkan  skulle  ge förbättrade  förutsättningar

samt  en gemensam  syn  och  delat  ansvar  genom  att  samordna  resurser.

Beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  besluta  att ge iuppdrag  till  kultur-  och

fritidsförvaltningen  i samverkan  med  utbi1dningsförvaltningen  samt

förvaltningen  för  individ  och  familjeomsorg  att  ta fram  ett detaljerat

förslag  till  organisation  för  samverkan  mellan  förvaltningarna.

Protokollet  skickas  till

T.f  förvaltningschef  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningen  för  individ  ocli  familjeomsorg

Justerare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 36 KFN201  8/40.889

Utredning  av  kostnad  för  ny  bokbuss

Sida
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Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den 18 maj  2018

Redogörelse

Alvesta  kornmun  har  bedrivit  biblioteksverksarnhet  genom  bokbuss

under  många  år. Kornmunen  är geografiskt  utdragen  och  många

invånare  kan  genom  bokbussen  använda  sig  av bibliotekets  service

utan  att behöva  ta sig  till  tätorten.  Under  2017  hade  bokbussen  540

aktiva  låntagare,  vilket  ipraktiken  iru'iebär  540  hushåll  och

förskolegnipper.  Bussen  har  cirka  130  stopp  rinder  sin fyra  veckors

schema.

Bokbussen  som  används  idag  har  använts  under  16 år. Enligt

kornmuns  fordonspolicy  ska specialanpassade  fordon  äldre  än 15 år

avyttras.  För  att verksamheten  ska kunna  fortsätta  och  vara  en del  av

Alvestas  attraktionskraft  så krävs  en investering  i form  av en ny

bokbuss.

Diskussioner  har  förts  om  man  skulle  kunna  utreda  om  det  även  skulle

kunna  fungera  som  en servicebuss,  att  ha ytterligare

användningsområden  än just  biblioteksverksamhet.

Yrkande

Erik  Olofsson  (S) yrkar  bifall  till  förslaget  med  tillägg  att utredningen

ska vara  klar  till  oktober  månad  2018.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  de godkänner

förvaltningens  förslag  till  beslut.

Ordföranden  frågar  sedan  om  kultur-  och  fritidsnämnden  godkänner

tilläggsförslaget  från  Erik  Olofsson  (S).

Beslut

l,  Kultur  och  fritidsnämnden  beslutar  att ge kultur-  och  fötidsförvaltningen  i uppdrag

att  ta fram  beslutsunderlag  för  inköp  av ny  bokbuss.

2. Bes1utomattutredningenskavarak1artilloktober2018.

Beslutet  skickas  till

T.f.  förvaltningschef  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen

Justerare



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 37

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Information  om  utvecklingen  i Hanaslöv

Redogörelse

Martin  Sallergård  informerar  om  arbetsgången  med  arbetet  i

Hanaslövsområdet  och  hur  planen  ligger  framgent.

Utvecklingen  av Hanaslöv  och  de investeringar  som  har  genomförts

och  som  kommer,  kornrner  att  höja  värdet  på Alvesta  kornmun.  Det

komrner  att ge ett ökat  mervärde  och  generera  fler  besökare  och

turister,  men  även  göra  att  kornmunen  får  fler  ambassadörer  för

Alvesta.  Att  investera  i Hanaslövsområdet  är ekonomiskt  fördelaktigt,

och  det genererar  ökade  intäkter  och  ökad  marknadsföring.

Fritidschef  informerar  nämnden  om  det  utvecklingsarbete  som  ligger

närmastitid  är en ny  nerfart  för  utförsåkning,  en ny  startplats  för

längdspåret,  och  utrymme  för  morintainbike/dowrföillåkning.

En  ny  nerfart  och  ny  lift  ger  ökad  driftförlitlighet,  det  ökar  kapaciteten

ochisin  ger  ökade  intäkter.  Nerfarten  är lagd  på plats  som  är

ihopkopplat  med  tidigare  etablerade  ytor.  Detta  medför  att det lättar  på

flödet  genom  arbetsornrådet  och  genom  pisterrra.

En  backe  på "baksidan"  har  föreslagits,  men  utredning  visar  att  det

skulle  splittra  området,  ge ökade  drifts-  och  personalkostnader.

Ny  slinga  med  bredare  spår  för  längdåkning  ger  möjlighet  till

skateåkning  för  besökarna.

Planer  finns  att komplettera  med  grillplatser  och  bättre  väg  via

elljusspår  till  toppen.

Alvesta  SOK  jobbar  på att etablera  ett utegym.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 38

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Beslut  om  taxa/avgiffssänkning  för  musikskolan

Redogörelse

Alvesta  musikskola  är en viktig  del av Alvesta  komrnuns  kultur-  och

fritidsverksamhet  riktad  till  unga  människor.  Musikskolan  erbjuder

kvalificerad  undervisning  och  har  8 lärare  fördelade  på 270  elever.

I en strävan  att göra  Musikskolans  verksamhet  ännu  mer  jämlik  och

öka  tillgängligheten  och  möjligheterna  för  fler  barn  och  unga  att delta

i verksamheten  så föreslås  en sänkning  av avgifterna.

Nuvarande  avgifter

Ämneskurs  900;-/termin

Ämneskurs(barn2)  600;-/termin

Ämneskurs(barn3)  400;-/termin

Ensemblekurser  600;-/termin

EleviEns.kurs  som  deltar  i ämneskurs  200;-/termin

Instnimenthyra  300;-/termin

Maxtak  1900;-/termin

Förslag  på ny avgift

Ämneskurs

Ensemblekurser

Instrumenthyra

Vuxenelev  (i  mån  av  plats)

Maxtak

500;-/termin

200;-/termin

300;-/termin

1200;-/termin

1500;-/termin

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  föreslår  kornmunfullmäktige  besluta  att

anta  kultur-  och  fritidsnämndens  förslag  på ny  avgift  för  musikskolan.

Protokollet  skickas  till

kornmunstyrelsen

T.f.  förvaltningschef  för  kultur-  och  fötidsförvaltningen

Justerare

Sida

15(21)



m;,ivestmaUnf

Kultur-  och  fritidsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Information  gällande  föreningsverksamhet

Redogörelse

Välgörerföets  Organisationernas  Allians  Kaukasus  projektgnupp  med

deltagare  från  även  andra  föreningar  besöker  kultur-  och

fötidsnämnden  för  att  informera  om  det  projektarbete  de har  med  att

bygga  ett  kulturmuslimskt  center  i Alvesta.

Föreningen  arbetar  med  att samla  in  donationer  för  att  hjälpa

flyktingar,  politiska  fångar  och  demokratisering  av Tjetjenien.  I

huvudsak  bedriver  de vanlig  föreningsverksarnhet  och  välgörenhet.

Fredagsbön  största  händelsen  för  den  islamiska  föreningen  i Alvesta,

som  idag  är i felanpassade  lokaler.  Detta  bidrog  till  att  först  började

tanken  om  mosk6/samlingslokal,  sedan  kom  de fram  till  att  det  borde

vara  en kulturell  plats  med  plats  för  mångfald  och  olika  aktiviteter.

Sedan  började  de driva  projektet  i en formell  process  med  Alvesta

kommun,  nu  har  de även  startat  en dialogsprocess  med  medborgarna

utan  att  behöva  en tredje  part  för  medling.

De  har  som  mål  att  få  in  alla  möjliga  verksamheter  rinder  taket,  fokus

ligger  inte  bara  på en ny  bönelokal.

Centret  vill  ha  ett  samarbetsprojekt  med  Alvesta  kommun  för  att

hjälpas  åt med  ungdomsverksarnheten  och  resterande  föreningslivet.

Fråga  från  kultur-  och  fötidsnämnden  om  det  är första/största  projekt

för  organisationen  att  bygga,  och  svaret  blir  ja.  Tidigare  har  det  byggts

genom  hjälporganisationer  ute  i Europa.

Den  Islamiska  föreningen  i Alvesta  kornrner  att  ta över  byggnaden

efter  det  att  den  är fördigbyggt,  och  planen  är att  Centret  ska  sedan

kunna  ekonomiskt  försörja  sig  genom  rithying  av  lokaler  och

aktiviteter.

Tankar  finns  om  jujutsu,  judo,  kickboxning  men  i dagsläget  saknas  det

en ordentlig  plats  och  ideellt  engagemang.

På  mötet  med  medborgarna  väcktes  frågor  om  trafik,  jämställdhet  och

ungdomsverksarnhet.  Det  finns  en del  oro  som  föreningarna  försöker

att  bemöta  på  bästa  sätt.

De  gamla  lokalerna  ska  lämnas  tillbaka  till  islamiska  förskolan  när

kulturcentret  är  fördigbyggt.

Förslag  till  beslut

Kultur-  och  firitidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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KFN 5 40

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Information  om  kultur-  och  fritidsplan

Redogörelse

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  informerar  kultur-  och  fötidsnämnden

hur  arbetet  med  en kultur-  och  fritidsplan  för  förvaltningens

verksamhet  fortlöper.

Under  hösten  2018  så kornmer  det  att  tas ett större  helhetsgrepp  om

frågan.  Förvaltningen  anser  att  kultur-  och  fritidsplanen  bör  vara

politiskt  beslutad,  samt  att  den  bör  komplettera  regler  för

bidragsbestärnrnelser.

Förslag  till  beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden
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Lägesrapport  fritidsbank

Redogörelse

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-11

fritidsgårdschef  informerar  kultur-  och  fötidsnämnden  om  att

förvaltningen  ser  över  sina  alternativ  till  lokal  för  fritidsbank.

Fritidsbanker  har  en  ny  kravspecifikation  som  gör  att  den  tidigare

tilltänkta  lokalen  inte  kan  användas.  Kravspecifikationen  innefattar

bland  annat  storleken  på  lokalen,  tillgängligheten  för  allmärföeten  och

på  vilket  sätt  verksamheten  ska  bedrivas  för  att  man  ska  få använda

sig  av  namnet  fritidsbank.

Förvaltningen  föreslår  att  bjuda  in  fritidsbanken  för  att  de ska

informera  kultur-  och  fötidsnämnden  om  hur  verksarnheten  bedrivs.

Förslag  till  beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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Sammanträdesdatum
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Beslut  om  löpande  investeringsbidrag

Sida
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Beslutsunderlag

*  Tjänsteskrivelse  från  Kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad  den  24  maj  2018.

Redogörelse

Hynnenäs  Byggnadsförening  har  inkornrnit  med  en ansökan  om

löpande  investeringsbidrag  som  ryms  inom  bidragskategori  E, bidrag

till  speciella  ändamål.

I en skrivelse  som  inkornmit  till  kultur-  och  fritidsförvaltningen

ansöker  föreningen  om  investeringsbidrag  för  ett  nytt  värmesystem  till

bygdegården  i Hynnenäs  då det  gamla  systemet  hastigt  gått  sönder.

Enligt  de offerter  de tagit  in  uppgår  kostnaderna  på  ett  nytt

värmesystem  till  180  000  kronor.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  bevilja  Hynnenäs

Byggnadsförening  40 000  kronor  i löpande  investeringsbidrag  för  ett

nytt  värnnesystem.

Justerare
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Information  om  Torne  Gård

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-06-11
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Redogörelse

Kultur-  och  fötidsnämnden  informeras  om  historien  och  verksamheten

la'ing  Torne  Gård.  Edit  Karlsson,  ägare  till  Torne  gård,  berättar  att  Torne

Gård  ägdes  av Joseph  Stevens,  och  att  dottern  Mary  Stevens  bodde  här

fram  till  1985.

Mary  drev  kennel  och  hade  ca 100  hundar,  samt  hästar.  Alvesta  kommun

köpte  Torne  gård  av guddottern  till  Mary  som  fått  gården  i arv,  sedan  har

fastigheten  haft  två  ägare  efter  kornmunen.

Idag  drivs  B&B  verksamhet  i fastigheten.  Kornmunen  säljer  även

cykelpaket  där  en övernattning  på Torne  ingår.  Verksarnheten  är öppet

året  runt,  men  säsongen  är störst  under  sornmarhalvåret.

Förslag  till  beslut

Kultur-  och  fötidsnämnden  noterar  informationen.

Juster  e



m;,,,ivestmaunQal

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 44

Övriga  ärenden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-06-11

Sida
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Redogörelse

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  det  är någon  ledamot

som  har  något  övrigt  ärende  de vill  aktualisera  på  dagens  möte.

Erik  Olofsson  (S)  lämnar  ett  förslag  att  kultur-  och  fritidsförvaltningen

ser  över  möjligheten  till  att  inventera  den  kornmunala  konsten.

Diskussioner  förs  om  hur  stort  arbetet  är och  hur  man  kan  organisera

arbetet.

Förslag  till  beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare


