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Plats och tid Den  8 april  2019  klockan  13.00-16.16

Ajournering  mellan  gg 20-21  kl  14.15-  14.33,  under  FS)24 15.37-15.39

Sammanträdesrummet  Salen,  kommunhuset,  Centralplan  l,  Alvesta

Justeradeparagrafer HH 1728

Beslutande
ledamöter

Paragraferna  behandlades  i följande  ordning:

Lavinia  Strömberg  (S), ordförande

Mats  Martinsson  (S)

Monica  Pihl  (C)  ersätter  Kim  Lindstedt  (C)

Jan  Stemberger  (C)

Kajsa  Sivertsson  (M),  2:e  vice  ordförande

Annika  Svensson  (AA)

He16ne  Nyd6n  (SD)

Roland  Magnil  (S)  ersätter  Erik  Olofsson

Stig  Jacobsson  (L)  ersätter  He16n  Gustavsson  från

g17-g20

He16n  Gustavsson  (M)  från  S, 21

Utses att justera

Ej tjänstgörande:

Emelie  Berg  (V)

Kerstin  Svensson  (AA)

Stig  Jacobsson  (L)  från  e) 21

Annika  Svensson  (AA)

ÖW'ga na"Narande Suzanne  Hatnmargren,  t.f.  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Martin  Sallergård,  fritidschef

Simon  Herlitz,  kulturchef

Christina  Eriksson,  Chef  för  Alvesta  unga

Kristina Folkesson, bibliotekarie 4g 17-20



Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

20a1 9-04-08

Jus{erfng [!d OCl1 plats Den  12 april  2019  klockan  8.45 på

kommuru'e'dningsförvaltningen  i Alv

"  /
Sekreterare  . ,"."  j  "":)""-  -

 "  TheresÖ  Löfqvist

Ordförande  t2vttAÅ/1  ( Lt
- Lavinia  Strömberg  (S)

mmun

Justerare

Annika  (AA)

Anslagsbevis

Protokollet  flr  justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag

på kommunens  officiella  anslagstavla.

Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Anslaget  under  tiden

2019-04-08

20l9-04-13-20l9-05-04

Förvaringsplats

Underskrift

Justerare

Sida

2(18)
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 17

Fastställande  av  dagordning

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  utskickad

dagordning  kan  godkännas  och  behandlas  på dagens  sammanträde

med  tillägg  av presentation  av kultur-  och  fritidsförvaltningens
verksarnheter  som  punkt  6:

Närvaro

Val  av  justerare

Fastsföllande  av dagordning

Information  från  ordföranden

Information  från  förvaltningschef

Presentation  av kultur-  och  fritidsförvaltningens

verksamheter

7.  Beslut  om  hantering  av gåvor  till  kultur-  och

fritidsförvaltningen

8. Besvarande  av motion  (C)  avseende  meröppna  bibliotek
9. Utredning  om  demokratiprojektet

10.  Utredning  om  offentlig  konst  enligt  enprocentregeln

l1.  Återrapportering  fritidsbank

12.  Beslut  om  delfinansiering  av projekt  för  att  utveckla  en
internationell  arena  för  det  muntliga  berättandet

13.  Sjukfrånvarostatistik  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen  för
februari  månad  2019

14.  Övriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att godkänna  ordförandens
f8rs1ag  till  dagordning.

Justerare

!l

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 18

Information  från  ordföranden

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Redogörelse

Ordföranden  informerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om

pågående/aktuella  ärenden.

Anslag för sommarlovsaktiviteter är bevi5ade på dryga 900 000 kronor.

Ordförande  har  besökt  fritidsgårdarna  i Vislanda,  Alvesta  och  Moheda,

där  det  bland  annat  har  varit  oroligt  i Vislanda.  Det  är ett  pågående

arbete  med  att  få fram  en ännu  bättre  arbetsmiljö,  och  förvaltningen  ska

samverka  med  utbildningsförvaltningen  och  förvaltningen  för  arbete

och  lärande  i frågorna  om  driften  om  dessa.  Det  finns  olika

irifallsvinklar  i hur  man  ska arbeta  med  frågorna,  bland  annat  har  det

varit  möte  med  ringdomsrådet  som  sedan  har  sarnrnanträde  i maj.

Kultur-  och  fritidsnämnden  ska  bli  mer  aktiv  iungdomsrådet,  och

ungdomsrådet  efterfrågar  fler  mötesplatser  för  de äldre  ungdomarna.

Musikskolan  hade  vårkonsert  torsdagen  den  4 april  och  tisdagen  den  9

april  ska  ordföranden  och  kulturchef  träffa  kulturföreningarna  för  att

dislcutera  hur  verksamheten  ska  utvecklas  och  drivas.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida
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m,;,ivestmaunf

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFNg19

Information  från  förvaltningschef

Redogörelse

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-08

T.f.  f?örvaltningschef  Suzanne  Hammargren  informerar  kultur-  och
fritidsnämnden  om  pågående/aktuella  ärenden.

T.f.  förvaltningschefen  informerar  nämnden  att  personal  från

förvaltningen  har  haft  möte  med  föräldrar  iVislanda  på grund  av
oroligheterna,  och  att föräldrarna  har  startat  upp  kvällsvandringar  för  att
öka  tryggheten  och  närheten.

Biblioteket  i Moheda  håller  stängt  i några  veckor  på  grund  av flytten  till
de nya  lokalema  i Mohedaskolan  och  kommer  att  öppna  det  nya
biblioteket  den  6 maj.  Den  stora  invigningen  kommer  att ske till  hösten.

Installation  av självut1åningsmaskiner  kornmer  att  ske  på samtliga
bibliotek,

Utredningen  avseende  ny  skolbuss  har  presenterats  på  förvaltningsnivå,
och  utredningen  har  bifogats  en ansökan  om  medel  från  Statens
kulturråd  där  man  hoppas  på ett  bra  tillskott  till  det  planerade  inköpet  av
en ny  bokbuss.

Förvaltningen  har  även  fatt  bidrag  från  regionbiblioteket  för  aktiviteter
på filialerna.

Utsföllningen  "Processer  3"  pågår  i konsthallen.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare

Sida

s(is)
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 20

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Presentation  av  kultur-  och  fritidsförvaltningens

verksamheter

Redogörelse

Simon  Herlitz  och  Kristina  Folkesson  presenterar  kulturverksan'föeten

samt  biblioteksverksamheten  för  nämndens  ledamöter.

Kristina  presenterar  hur  stor  personalstyrkan  är och  hur  många  bibliotek

respektive  skolbibliotek  som  finns  i komrnunen.  Hon  informerar  om  att

bibliotekens  verksamhet  har  sin  gnind  i bibliotekslagen,  och  vad  den

lagen  har  för  fokusgrupper  inom  bedrivandet  av verksarnheten.

biblioteken  har  många  evenemang  som  ska  främja  läslust  och  bildning,

och  de allra  flesta  evenemang  är gratis.

Biblioteken  erbjuder  en gratisapp  för  E-ljudböcker  som  heter  biblio.  Det

finns  även  en strömningstjänst  av film.

Ett  arbete  med  att  konvertera  böckerna  är påbörjat,  då alla

folkbiblioteken  ska  införa  sjäMån.

Biblioteken  och  personalen  arbetar  även  med  förtidsröstningen.

Sirnon  informerar  nämnden  om  hur  kulturenheten  arbetar  med  mål  och

styrning,  att  det  finns  mål  på nationell  nivå,  regionalnivå  och  kommunal

nivå.

Ett  kulturpolitiskt  handlingsprogram  antogs  i Alvesta  kommun  2006

och  är det  styrande  dokumentet  för  det  kulturella  arbetet  inom

kommunen.

kommunfullrnäktiges  resultatmål  nr  4; "Alvesta  kommun  ska  verka  för

att skapa  varierande  mötesplatser"  är även  kopplat  till  arbetet  med

kultur,  precis  som  nämndmål  2; "en  god  tillgång  och  varierat  utbud  av

kulturevenemang".

Evenemang  kopplat  till  kultur  hålls  på bland  annat  Kulturkällaren,

utställningshallen,  och  förvaltningen  håller  i ca 40 evenemang  per  år.

Utställningshallen  har  varit  verksam  i över  20 år, med  10-15

utställningar  per  år och  me11an15-20  000  besökare  per  år.

Vårutställningen  hålls  den  28 april  i samarbete  med  Grimslövs

folkhögskola.

Rektytering  pågår  avseende  ny  utsföllningsansvarig,  och  denne  ska

förhoppningsvis  vara  på  plats  i augusti.

Evenemang  som  är kopplade  till  kulturenheten  är bland  annat

Scensomtnar  och  Alvesta  folkfest,  samt  att  förvaltningen  är med  och

stöttar  Sagobygden,  Riksdagsmannagården  och  Hjärtensholms

lantbruksmuseum,

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Förvaltningen  delar  även  ut priser  och  stipendier  varje  år, och  ett

kommunalt  konstregister  är under  utveclding.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen

Jusierare

Sida

7(18)



mCorn'e"maunQai

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 21

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-08

KFN2C11  9/33.800

Beslut  om  hantering  av  gåvor  till  kultur-  och
fritidsförvaItningen

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad
den  25 februari  2019

2. Beslrit  från  kultur  och  fritidsnämndens  arbetsutskott,  daterat
den  26 mars  2019

Redogörelse

Gåvan  Alvesta  volleyboll  skänktes  till  Alvesta  kommun  2004  med  ett
belopp  på 50 000  kr.  Per  2018-12-31  finns  19 400  kr  kvar  att  nyttja.

Gåvan  Zetterberg  bibliotek  skänktes  till  Alvesta  kommun  2009  med
ett  belopp  på 4 300  kr.  Per  2018-12-31  finns  300  kr  kvar  att  nyttja.

Det  råder  oklarheter  kring  hantering  av ovanstående  gåvor.  Enligt  en
gammal  notering  skulle  gåvan  från  Alvesta  volleybollklubb  nyttjas
genom  att  kornmunen  ger  bidrag  till  föreningar  som  utövar
ledarskapsutveckling  för  inomhusidrott.  Det  går  dock  inte  att  finna
dokument  från  bidragsgivarna  som  ger  anvisningar  om  vilka  kriterier

som ska fö5as för hantering av gåvorna. Förslaget är att bidraget
fortsättningsvis  ges till  föreningar  som  utövar  ledarskapsutveckling
för  inornhusidrott.

Då  det  endast  är ett  mycket  litet  belopp  kvarstående  för  Zetterberg
bibliotek  och  det  inte  går  att firu'ia  några  anvisningar  kring  gåvan,
föreslås  den  summan  överföras  till  resultatet  på  Kultur-  och
fritidsförvaltningen  för  att  kuru'ia  köpa  media  inom  biblioteken.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att:

1.  de återstående  300  kr  för  Zetterberg  bibliotek  överförs  till

Kultur-  och  fritidsförvaltningens  resultat  för  inköp  av media
inom  biblioteken.

2. AlvestaVolleybollgessombidragtillföreningariAlvesta

kommun  som  utövar  ledarskapsutveckling  för  inornhusidrott.
3. Kultur-  och  fritidsförvaltningen  tar  beslut  om  vilka  föreningar

som  är bidragsmottagare  och  belopp  som  betalas  ut, samt  att de
ska  betalas  ut  under  perioden  2019-2020.

Justerare

Protokollet  skickas  till

T.f.  förvaltningschef

Sida

s(i  s)



Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 22

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-08

KFN201  9/34.880

Besvarande  av  motion  (C)  avseende  utredning  om
meröppna  bibliotek

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad
den  7 mars  2019

2. Utredning  om  meröppna  bibliotek,  daterad  den  24 februari
2019

3. Motionfrån(C)dateradden3september2018

4.  Beslut  från  kultur  och  fritidsnämndens  arbetsutskott,  daterat
den  26 mars  2019

Redogörelse

Kultur-  och  fritidsnämnden  har  fatt  i uppdrag  av kommunfullrnäktige
att  besvara  en motion  om  att  utreda  förutsättningarna  att införa
meröppet  på biblioteken  iAlvesta  kommun.  Meröppna  bibliotek
innebär  att  besökare  kan  använda  biblioteket  även  på kvällar  och
helger  när  det  inte  finns  personal  på  plats.  Meröppet  innebär  en utökad
tillgänglighet  till  biblioteken  för  medborgarna.

T.f.  förvaltningschef  informerar  tämnden  om  vad  som  krävs  av
verksarnheten  för  att införa  meröppna  bibliotek  och  hur  meröppna
bibliotek  har  fungerat  i andra  kommuner.

Meröppna  bibliotek  kan  skapa  mervärden  genoin  ökad  tillgänglighet
och  genom  ökade  effektiviseringar  bland  arinat  bättre
personalplaneig.  Biblioteksservicen  anpassas  till  invånarnas  ändrade
levnadsvanor  samt  att  utredningar  visar  att  medborgarna  vill  ha
biblioteksservice  när  det  bäst  passar  den  enskilde.  Bibliotekets  roll  i
lokalsamhället  sförks  när  tillgängligheten  ökar  och  nya  målgrupper
som  hittar  till  biblioteket  på andratider  än de bemannade  öppettiderna.
Bibliotekets  roll  som  mötesplats  kan  i och  med  meröppet  förbättras
och  utvecklas.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  föreslår  kornmunstyrelsen  föreslå
kommunfullmäktige  att  avse  motionen  besvarad  med  hänvisning  till
kultur-  och  fritidsförvaltningens  rapport  om  förutsättningar  för  att
införa  meröppna  bibliotek.

Protokollet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Justerare

45,,

Sida
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SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 23 KFN201  9/35.817

Utredning  av  Demokratiprojektet

Beslutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförva1tningen,  daterad
den 18 mars  2019

2. Utredning  om  demokratiprojektet,  daterad  den  7 mars  2019
3. Beslut  från  kultur  och  fritidsnämndens  arbetsutskott,  daterat

den  26 mars  2019

Redogörelse

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutade  på nämndens  möte  den  24
september  2018  om  en utredning  av demokratiprojektet,  vilken  har
genomförts  av fritidschef  Martin  Sallergård.

Demokratiprojektet  är 2019  inne  på sitt  10  år och  projektet  bottnar  i en
undersökning  som  genotnfördes  på gymnasieskolan  iAlvesta
kommun  för  drygt  10 år sedan.  Undersökningen  visade  att det  bland
elever  fanns  fördomar,  en känsla  av "vi  och  dom"  samt
främlingsfientlighet.  Med  detta  som  bakgrund  gavs  fritidsgården  i
uppdrag  att startat  upp  ett  projekt  som  skulle'arbeta  förebyggande  mot
främlingsfientlighet  och  fördomar  men  även  ha fokus  på nutidshistoria
och  demokrati  -  resultatet  blev  demokratiprojektet.

Demokratiprojektet  har  genom  att  skapa  drygt  20 feriejobb  varje  år
arbetat  med  dessa  delar  och  utifrån  olika  teman  som  idrott,
funktionsvariation  och  skolsystemet  gjort  analys  i Alvesta  och  sedan
jämfört  och  hämtat  erfarenheter  och  lainskap  genom  en studieresa.

Fritidschef  Martin  Sallergård  redogör  för  de förändringar  som
förvaltningen  vill  se inom  demokratiprojektet,  med  omfördelning  av
resurser  och  en annan  form  av studieresa  då det inte  finns  personal
nog  för  att  hålla  verksarnheten  öppen  under  sommaren  för  den  period
som  avser  studieresa  om  den  skulle  genomföras  på samrna  sätt  som
tidigare  år.

Nämnden  för  diskussioner  om  utformningen  och  syftet  med
demokratiprojektet,  och  kommer  att  ta upp  ärendet  för  beslut  vid  ett
senare  tillfölle.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att  notera  informationen.

Justerare

,-3t> ,,lS

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 24

SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-08

KFN201  9/36.860

Förslag  till  utredning  av  offentlig  konst  enligt

enprocentregeln

Beslutsunderlag

5. Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och fritidsförva1tningen,  daterad

den 15 mars  2019

6. Beslut  från  kultur  och fritidsnämndens  arbetsutskott,  daterat

den 26 mars  2019

Redogörelse

Alvesta  Kommun  saknar  idag  en bindande  regel  som gör  att den

offentliga  konsten  kan  utvecklas  i takt  med  att ny  bebyggelse  och

utveckling  av  kommunen  tilltar.

Den  offentliga  konsten  utgör  en del av vår  yttrandefrihet  och är ett av

våra  mest  tillgängliga  kulturutttyck.  Konsten  bidrar  till  att höja

upplevelsen  och värdena  av våra  gemensamma  livsmiljöer  så som

gator,  torg,  parker,  allrnänna  lokaler  för  förskola,  skola,  vård  och

omsorg  samt lägenheter  och hyreshus  som ägs direkt  av kommun,  stat

eller  landsting  eller  av kommunala  bolag.

Konsten  är en naturlig  del av en modern  sarnhälls-  och  stadsutveckling

som bidrar  till  både sociala,  estetiska  och ekonomiska  dimensioner  f'ör

en kommun.  Konsten  skapar  möten,  samtal  och för  samman

rnänniskor  kring  hur  det är att leva  i ett samhälle.  Det  lyfter  fram

andra  estetiska  utgångspunkter  för  stadbyggnation  och

samhällsmiljön.  Det  är också  ett uttryck  för  att skapa  en attraktiv  stad

som människor  vill  besöka,  bo och verka  i.

För  att skapa  ett ekonomiskt  utrymme  för  konst  iplanering  och

byggande  av offentliga  miljöer  antogs  av riksdagen  1937  den så

kallade  enprocentregeln.  Den  föreskriver  att minst  en procent  av

byggkostnaderna  vid  ny-om  eller  tillbyggnation  av fastigheter  och

infrastruktur  ska avsättas  till  konstrförliga  gestaltningar  som utförs  av

professionella  bild-  och formkonstnärer.

Förslaget  är nu att utreda  förslag  på hur  enprocentsmodellen  iAlvesta

kommun  skulle  kunna  se ut. Här  gäller  att utforma  förslag  på

kornmunövergripande  regler,  policys  och riktlinjer.  Men  det ges  också

förslag  på styr-  och metoddokument  kring  den praktiska  tillämpningen

där exempelvis  ansvar,  resurser  och organisation  förtydligas.  Det

skapas även förslag  på direktiv  som rör  stadsplaneringen,

markanvisningar  och  vilka  krav  som gäller  iupphandlingar  kring

framtida  byggprocesser  och byggentreprenörer.

Justerare

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Sammanträdesprotokol1

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Målet  med  utredningen  är att skapa  en kornrnunövergripande  modell
som  gäller  alla  förvaltningar  och  bolag  iAlvesta  kommun.  För  att  det
skall  kunna  tillämpas  bör  det  även  utformas  förslag  på förändring  av
ägardirektiven  i de kommunala  bolagen.  Aven  andra  direktiv  som  kan
röra  andra  förvaltningar  ses över.

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  föreslår  kommunstyrelsen  besluta  att:

1.  AttgeKu1tur-ochfritidsförvaltningeniuppdragattgöraen

utredning  som  innebär  ett  förslag  till  införande  av

enprocentsmodellen  iAlvesta  kornrnun  i enlighet  med
tjänsteskrivelsens  förslag.

2.  Attku1tur-ochfritidsförvaltningenfåriuppdragattiutredningen

av enprocentsmodellen  föra  dialog  och  ta in synpunkter  från
övriga  f'örvaltningar  och  kommunala  bolag  i Alvesta  kornrnun  i
enlighet  med  tjänsteskrivelsens  förslag.

Reservation

He16n  Gustavsson  (M),  Kajsa  Sivertsson  (M),  Annika  Svensson  (AA)
reserverar  sig  mot  beslutet  då de anser  att  det'u"ia utredning  är av
central  strategisk  karaktär  och  bör  ledas  från

kommunledningsförvaltningen  och  inte  från  kultur-  och
fritidsförva1tningen.

Protokollet  skickas  till

komn'iunstyrelsen

Justerare
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SammanträdesprotokolI

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN 5 25 KFN  2018/37.800

Återrapportering  Fritidsbank

Besutsunderlag

1.  Tjänsteskrivelse  från  kultur-  och  fritidsförvaltningen,  daterad

den  7 mars  2019

2. Utredning  förutsättningar  att införa  fritidsbank,  daterad  den 7

mars  2019

3. Beslut  från  kultur  och  fritidsnämndens  arbetsutskott,  daterat

den  26 mars  2019

Redogörelse

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  liar  fått  i uppdrag  att utreda

förutsättningar  för  uppstait  av Fritidsbank  i Alvesta  komn"iun.

Fritidsbanken  är en ideell  organisation  som  samlar  in spoit-  och

fi-itidspiylar,  exempelvis  skidor,  pjäxor,  skridskor,  ii'ilines  och

fotbollsskor,  och  lånar  rit den gratis  till  invånarna,  iupp  till  14 dagar.

Utrustningen,  som  är begagnad,  skänks  av privatpersoner,  företag

och  organisationer.  Vern/vilka  som  startar  upp  Fritidsbanken  lokalt

ser  olika  ut från  komrnun  till  komrnun.  Oftast  är det en

sammanslutning  av intressenter  såsom  lokala  idrottsföreningar,

kommunen,  Svenska  Kyrkan  och  andra  organisationer.

Fritidsbanken  vill  vi  bidra  till  att ge människor  tillgång  till  lek  och

fritid  genom  motion  och  hälsa.  Inom  Fritidsbankskonceptet  finns  det

tre  viktiga  regler:

a Alla  får  låna

a Allt  är gratis

a Fokus på mi5ö

Det  ska  inte  kosta  pengar  att  låna,  ingen  deponeringsavgift  och  heller

ingen  förseningsavgift.

Kultur-  och  fritidsförvaltningen  redogör  för  att efter  samtal  med

Kalmar  kommun  som  infört  fritidsbank  att  driftskostnaderna  ligger  på

ungeför  700  hisen  kronor,  samt  vissa  löpande  kostnader  för

investeig  i inventarier  bland  annat.

Nämnden  diskuterar  förutsättningar  för  lokaler  i centrala  Alvesta  och

möjligheterna  med  att driva  detta  i kommunal  regi  eller  i andra

former.
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Beslut

Sammanträdesprotoko11

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Kultur-  och fritidsnämnden  avser  att uppdraget  att rapportera  om

förutsättningar  för  att införa  Fritidsbank  iAlvesta  kommun  är
genomförd  med  Mnvisning  till  presentationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 26

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2019-04-08

KFN  2019/38.869

Beslut  om delfinansiering  av projekt  för  att  utveckla  en

internationell  arena  för  det  muntliga  berättandet

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse  från  lailtrir-  och fritidsförvaltningen,  daterad

den 18 mars  2019

2. Projektansökan  från  Region  Kronoberg

3. Bilaga  till  projektansökan

4. Beslut  från  kultur  och fritidsnämndens  arbetsutskott,  daterat

den 26 mars  2019

Redogörelse

Alvesta  Kornmun  har  sedan 2014  bidragit  till  strukturen  Sagobygden

som drivs  av en ideell  förening;  Berättarnätet  Kronoberg.  Beslut  om

medverkan  togs av kultur-  och  fötidsutskottet  den 25 mars  2014  enligt

KS UFK  e) 8 vilket  medförde  en överföring  om 20 000 kronor  till

Berättarnätet  Kronoberg.  Genom  medverkan  i Sagobygden  lyfts  olika

sägenplatser  fram  i Ljungby,  Almhult  och Alvesta.  Det  genomförs

också  fem  olika  berättarevenemang  i olika  delar  ay Alvesta  kommun

årligen.

Genom  beslutet  om ny  regional  Kulturplan  2018-2020  så anges  ett

nytt  prioriterat  målområde:  -  att Region  Kronoberg  skall  bli  "en

internationell  arena  för  muntligt  berättande".

Region  Kronoberg  genomför  2019  en ansökan  till  kulturrådet  på totalt

en miljon  kronor  som skall  gå till  Berättarnätet  Kronoberg  i syfte  att

utveckla  en internationell  arena  i Kronoberg.  Det  anges att

Berättarnätet  Kronoberg  ska: utveckla  relationer  med  internationella

organisationer,  stärka  det muntliga  berättandet  som konstform  på

nationell  nivå,  samt  stärka  berättandet  som  profilfråga  i regionen.  Här

kommer  Berättarnätverket  bl a delta  ierfarenhetsutbyte  med  andra

internationella  aktörer  iUnescoregistret.  Man  kornrner  också  delta  i

FEST  (se ovan)  årliga  rfötverksträff  för  att där  bl a fa möjlighet  att

utbilda  unga  berättare  som kommer  till  iLjungby  Berättarfestival.

Andra  utbildningsinsatser  som  planeras  är en i Aten  i samverkan  med

Kent  University.

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att:

*  Stödja  Berättarnätet  Kronoberg  med  50 000 kronor  för  att utveckla

Region  Kronoberg  till  en internationell  arena  för  muntligt

berättande  i enlighet  med  tjänsteskrivelsens  förslag.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

Protokollet  skickas  till

T.f.  förvaltningschef

Justerare

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-08
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN  g 27

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-08

KFN  2019/'13.020

Sjukfrånvarostatistik  per  februari  månad  2019

Redogörelse

T.f.  förvaltningschef  informerar  kultur-  och jritidsnämnden  om  kulhir-
och  fritidsförvaltningens  sjuldrånvarostatistik  per  februari  månad  2019.

Förvaltningen  har i genomsnitt  föte  antal  sjukdagar  än vad  kommunen
haristort,  och  trenden  om ökade  antal  sjukdagar  verkar  vara  bruten
även  om det är fler  i antal  än :för ett år sedan.
antalet  sjukskrivna  med  59 dagar  eller  fler  har successivt  ökat  på
förvaltningen  under  det  senaste kalenderåret,  och aritalet  medarbetare
med 5 eller  fler  sjukfrånvarotillföllen  de senaste tolv  månaderna  uppgår
till  8.

frisknärvaron  i % sjunker,  och detta  kan härledas  till  att medarbetare
med  antal  sjukdagar  ökat  inom  förvaltningen,  och att det tar ett helt
kalenderår  iru'ian  en medarbetare  kan  vara  med  och  bidra  till  statistiken
för  frisknärvaro.

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  noterar  infortnationen.

Justerare
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Kultur-  och  fritidsnämnden

KFN g 28

Övriga  ärenden

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Redogörelse

Ordföranden  frågar  kultur-  och  fritidsnämnden  om  det  är  någon

ledamot  som  har  något  öwigt  ärende  de vill  aktualisera  på  dagens
möte.

Inga  övriga  ärenden  anmäls  på  dagens  sarnmanträde

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Justerare
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