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Kultur-  och  fritidsnämndens  protokoll

Plats och tid

Paragrafer

Beslutande

Närvarande  ersättare

Övriga  närvarande

Salen, Centralplan  1, Alvesta,  måndagen  den 28 september  2020  kl 13:00-15.15

ajournering  mellan  9957-58  kl. 14:21-14:40

45-63

Lavinia Strömberg  (S), Ordförande

Jan Stemberger  (C), 1:e  vice ordförande

Helån Gustavsson  (M), 2:e vice ordförande

Mats Martinsson  (S)

Oskar  Andersson  (SD) ersätter  Annette  Lindström  (-)

Merlin  Kobak (M)

Erik Olofsson  (S)

Monica  Pihl (C)

Annica  Svensson  (AA)

Stig Jacobsson  (L)

Louise Nygren,  förvaltningschef

Therese  Löfqvist,  nämndsekreterare

Peter  Johanson,  verksamhetsutvecklare,  4j  45-50,  59

Frida Stigsson,  ekonom,  j9  45-52

Martin  Saller@ård, fritidschef,  jj  53-55
Kristina  Eriksson,  chef  Alvesta  Unga,  jj57-58,  60

Justeringens  tid  och  plats

Tid och plats för  justering:2  oktober  kl 08:30  kommunledningsstaben,  våning  5 i kommunhuset,  Centralplan  1 Alvesta

Utsedd  att  justera:  Merlin  Kobak (M)
/'-

I I y  A  e= rr  - ril  'rs  v  /"'-  -

l  -  /   ..  . /  /  I

Justerare 7,St71,g
*erlin  Kobak

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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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 2020-09-28

Datum  då anslaget  sätts upp  2020-10-02 Datum  då anslaget  tas ned 2020-10-27

d för  överklagande 2020-10-05-2020-10-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstaben, våning 5 i,,kemmunhuset

Justerares  signaturer

I /  ("  ,  i i  ,,

Lltdragsbestyrkande
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Kultur-  och fritidsnämnden

Ärendelista

Kultur-  och  fritidsnämndens  protokoll

ÄrendeIista.......................................

E) 45  Dnr 1251

Närvaro 4

Ei 46 Dnr 1252
Val av justerare

E) 47 Dnr 1253

.5

6Fastställande  av dagordning..............................................................

E) 48  Dnr  2020-00005  000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande....................7

E) 49  Dnr  2020-00006  000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  förvaItningschef.............  8

E) 50  Dnr  1798

Presentation  av verksamhetsutveckIare  Peter  Johansson.................  9

E) 51  Dnr 2020-00055  042

Delårsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden  per  augusti  månad  2020

........................................................................................................  10

11

E3 52  Dnr  2020-00056

Uppföljning  av internkontrollplanen..................................................

E) 53  Dnr  2020-00057  800

Beslut  om bibehållna  aktivitetsstöd  och  stöd  till studieförbund.........  13

15

F3 54 Dnr 2020-00060 800

Godkännande  av Strokeföreningen  Värend  som  bidragsberättigad

förening........,.,....,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.......

E3 55 Dnr 2020-00047 800

Kompletteringsbidrag  till Alvesta  Tigers...........................................  4 6

17

E) 56  Dnr 2020-00063  800

Samverkan  om "barnens  bästa  gäller"'............................................

E3 57 Dnr 2020-00058 020

Beslut  om organisationsförändring  för  fältarbetarna.........................  19

E) 58  Dnr  2020-00065  800

Återrapportering  om överföringen  av Stenlyckeklubbens  verksamhet

........................................................................................................  21

23

25

E) 59  Dnr  2020-00059  800

Redovisning  av sommarverksamhet  2020.......................................

E3 60 Dnr 2020-00064

Återrapportering  av demokratiprojektet  2020...................................

E) 61  Dnr  2020-00062

Skrivelse  från  Lekbackens  förskola  om Riksdagsmannagården.......  26

E3 62 Dnr 2020-00009 002
Redovisning  av fattade  deIegationsbeslut........................................

E3 63 Dnr 2020-00027 000
Övriga  ärenden................................................................................

27

28

IJusterares signaturer
IX/"  l)),l*
I L

Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

4 45 Dnr 1251

Närvaro

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  fastställer  närvaron.

Sammanfattning

Efter  upprop  av riärvarande  ledamöter  och  ersättare  konstateras  det  att  kultur-  och

fritidsnämnden  sammanträder  med  8 ledamöter  och 1 tjänstgörande  ersättare  och

1 ej tjänstgörande  ersättare.

Både  tjänstgörande  ledamöter  och ersättare  samt  övriga  närvarande  antecknas  på

protokollets  förstasida.

IJust,e&rares sSl:naturerMV

Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

5ammanträdesdatum

2020-09-28

Sida

5(28)

Kultur-  och  fritidsnämnden

j46 Dnr 1252

Val  av  justerare

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  utser  Merlin  Kobak  (M)  som  justerare  av protokollet.

Sammanfattning

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden  kan väJa Merlin Kobak (M) som
justerare  av protokollet  för  dagens  möte.  Justeringen  äger  rum  fredagen  den  2

oktober  kl. 08:30.

IJusterares signaturer

It}('lL

Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j 47 Dnr  1253

Fastställande  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).

IJuste,rares>s)ignaturer
Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

48 Dnr 2020-00005  000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Ordföranden  informerar  kultur-  och fritidsnämnden  om pågående/aktuella  frågor
inom  kultur-  och  fritidsverksamheten.  Ordföranden  informerar  nämnden  om:

*  Ny utställning  i utställningshallen,  vandrande  utställning  från  riksdagen

som  heter  "fira  demokratin  !"

*  Budgetarbetet  pågår

*  Sommarjobb/sommarprao

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

49 Dnr 2020-00006  000

Information  från  kultur-  och  fritidsnämndens  förvaltningschef

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef  Louise  Nygren  informerar  kultur-  och  fritidsnämnden  om

pågående/aktuella  frågor  inom kultur-  och fritidsverksamheten.  Förvaltningschefen
informerar  nämnden  om:

*  Arbetar  med  hur  de ska söka  bidrag  avseende  kulturskola,  skapande  skola

och stärkta  bibliotek  som  regeringen  lagt  mer  pengar  till

*  Aktiviteter  för  äldre

*  Kulturskolan  har  startat  med  nya dicipliner

*  Konstinventeringen

@ Kulturrundan

*  Matrundan

lJusterares signaturer

I .-,"

Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j50 Dnr 1798

Presentation  av  verksamhetsutvecklare  Peter  Johansson

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

VerksamhetsutveckIare  Peter  Johansson  presenterar  sig för  kultur-  och

fritidsnämnden.

Justerares  signaturer

Sida

9(28)
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j51 Dnr  2020-00055  042

Delårsrapport  för  kultur-  och  fritidsnämnden  per  augusti

månad  2020

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att  godkänna  delårsrapport  per  200831  för

kultur-  och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Kultur-  och fritidsnämnden  har inga av kommunfullmäktige  beslutade  mål eller  av

nämndens  egna mål som följs  upp i delårsrapporten.  Kultur-  och fritidsnämnden  har

ett  särskilt  uppdrag  tilldelat  av kommunfullmäktige  avseende  " Utveckla  "Ung  i

Alvesta"  i samverkan  med NAL och UN".  Hittills  har en ungdomsförening  bildats,

projektledare  för  mötesplatsen  har anställts  och planering  för  höstens  aktiviteter

pågår.

Ijämförelse  med budget  och utfall  för  perioden  januari  till augusti  2020  redovisar

kultur-  och fritidsnämnden  en positiv  budgetawikelse  som uppgår  till 1,3  miljoner

kronor.  Detta  beror  till största  del på minskade  övriga  kostnader  där  aktiviteter  inte

kunnat  genomföras  på grund  av Corona-pandemin.  Prognosen  av helårsutfallet

2020  visar  en positiv  budgetawikelse  på 0,2 miljoner  kronor.  Främsta  orsaken  är att

nämnden väntar in en ramöverföring  på 1,7 miJoner kronor. Dessa medel är riktade
till  skolfritidsledare  och samverkan  mellan  skola  och fritidsgård.

Bilagor

Kultur-  och fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  E) 38, 2020-09-15

Tjänsteskrivelse,  2020-09-14

Delårsrapport  per  200831  för  kultur-  fritidsnämnden,  2020-09-14

Beslutet  skickas  till

Budgetansvarig

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j52 Dnr  2020-00056

Uppföljning  av  internkontrollplanen

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att  godkänna  uppföljningen  av

internkontrollplanen.

Sammanfattning

Utfallet  från  internkontrollplanen  2020  förseningsavgifter  kan det  konstateras  att

det  inte  finns  några bokföra  förseningsavgifter  i ekonomisystemet,  men

bedömningen  är att  det  trots  utfallet  nog  kan finnas  en del dolda  förseningsavgifter.

Under  året  2019  har  kultur  och fritid  haft  inköp  från  280 leverantörer  som inte  har

haft  ett  avtal  med Alvesta  kommun.  Totala  utfallet  på dryga  6 miljoner  kronor  varav

den totala  inköpskostnaden  för  året  2019  var  26 miljoner  kronor.  De största

inköpen  totalt  om O,7 miljoner  kronor  från  Musikcentralen,  Axiell  samt  BTJ, gjordes

eftersom  andra  leverantörer  inte  kunde  tillhandahålla  de efterfrågade  tjänsterna

eller  produkterna.  Det har även förekommit  inköp  på 0,2 miljoner  kronor  från

leverantören  In Blue. Dessa gäller  både  service  och material  och är kopplade  till  att

säkra  den garantin  för  simhallen.  Kostnaderna  mot  exempelvis  Hagaskolans

idrottsförening  samt  Regionteatern  är riktade  och speciella  för  verksamheterna  i

kultur-och  fritidsnämnden.  Sammanfattningsvis  avser  inköp  av dessa leverantörer

tjänster  samt  produkter  på 1,4  miljoner  kronor  som är direkt  kopplade  till  befintlig

utrustning/system  på exempelvis  badhuset  och biblioteken  och som är väldigt

nischade.  Därmed  är det  svårt  att  tillhandahålla  andra  leverantörer  för  de specifika

ändamålen.  I övriga  fall berodde  utfallet  av inköp  från  leverantörer  som inte  har

haft  avtal  med Alvesta  kommun,  till största  del på okunskap  och bristande

information  till medarbetarna  om vilka de motsvarande  upphandlade

leverantörerna  var.

Gällande  sjukfrånvarostatistiken  per  juli  månad  2020  ser vi en ökning  av

sjukfrånvaron  för  kultur-  och fritidsnämnden.  Sedan mars  månad  har det  stigit  från

3,95  % till  6,17  %.

Sjukfrånvaron  i % månad  för  månad  visar  på en tydlig  ökning  under  perioden

februari  till  april  månad  där  den nästan  fördubblades  i jämförelse  med  januari

månad  och nästan  tredubblades  i jämförelse  med december  månad.  Den har  precis

som i hela kommunen  sjunkit  från  april  månad  och fram  till och med  juli  månad

med närmare  hälften  i jämförelse  med  toppen  i februari  och mars  månad.  Dock

syns en uppgång  i augusti  månad.

Långtidssjukskrivna  med en sjukskrivning  över  59 dagar  har legat  på samma  nivå

under  större  delen  av våren  2020.

Antalet  medarbetare  som har  5 sjuktillfällen  eller  fler  under  de senaste  12

månaderna  har under  våren  och sommaren  ökat  upp  till mellan  9-13  medarbetare.

iJusterares signaturer Utdragsbestyrkande
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Bilagor

Kultur-  och fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  E139, 2020-09-L5

Sjukfrånvarostatistik  per  augusti  månad  2020  för  kultur-  och fritidsförvaItningen

presentationsunderIag  för  återrapportering  av internkontroll,  2020-09-14

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

53 Dnr  2020-00057  800

Beslut  om  bibehållna  aktivitetsstöd  och  stöd  till  studieförbund

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att:

1.  Stöden  till  studieförbunden  och aktivitetsstödet  till  föreningar  som bedriver

barn  och ungdomsverksamhet  i Alvesta  kommun  för  2020  års verksamhet

beräknas  utifrån  2019  års inredovisade  nivåer.

2. I de fall en ökning  sker  för  en förening  föreslås  det  godkännas  förutsatt  att

verksamheten  är godkänd.

3. Studieförbundens  stöd  beräknas  i samtliga  fall  från  2019  års verksamhet

Sammanfattning

Under  våren  2020  spreds  sig Covid  19 över  världen  och Sverige  vilket  har inneburit

att  alla verksamheter  på ett  eller  annat  sätt  har drabbats  av restriktioner  kring  sina

respektive verksamheter. Möjigheterna  till att träffas för att bedriva utbi1dninga5

studiecirklar,  träningar  och även matcher  har  starkt  begränsats,  detta  för  att

begränsa  smittspridningen  av Covid  19.  Flera föreningar  och studieförbund  har  hört

av sig till  oss och berättat  att  verksamheter  har  avslutats  i förtid,  grupper  har  inte

startats  upp  eller  att  verksamheter  har begränsats  till  färre  antal  deltagare.  I flera

fall har  distriktsförbunden  inom  idrotten  beslutat  att idrotternas  säsonger  skulle

avslutas  innan  alla serier  och cuper  avslutats.

För att  begränsa  de ekonomiska  konsekvenserna  för  studieförbund  och föreningar

som erhåller  stöd  eller  föreningsstöd  av Alvesta  kommun  -  där  stödet  baseras  på

antal  inrapporterade  tillföllen  och utövare  föreslår  kultur-och  fritidsförvaltningen

kultur  och fritidsnämnden  att  besluta  om att  bidragen  till föreningar  och

studieförbund  grundar  sig på 2019  års verksamhet.  Beslut  om 2019  års verksamhet

stöd  till  studieförbund,  planeras  till december  och beslut  om föreningars

aktivitetsstöd  planeras  till  oktober.  Skulle  en förening  trots  Covid  19 ha ökat  sin

verksamhet  föreslås  det  godkännas,  utifrån  att  verksamheten  är godkänd.

Studieförbundens  stöd  beräknas  i samtliga  fall från  2019  års verksamhet.

Barnrättsperspektiv

Covid  19 har  drabbat  många  verksamheter  och har inneburit  restriktioner  för  alla

även för  barn  och ungdomar.  Verksamheter  har  begränsats,  studiecirklar,  träningar

och matcher  har  ställts  in och säsonger  avslutats  iförtid.  Att  besluta  om stödnivåer

för  2020  års verksamhet  som grundar  sig på 2019  års inredovisade  verksamheter

ses underlätta  för  berörda  studieförbund  och föreningar  att  begränsa  de

ekonomiska  konsekvenserna  kring  Covid  19 och syfta  till att  verksamheterna

fortsätter  att  ge förutsättningar  för  utveckling  och fortsatt  arbeta  för  utvecklad  barn

och ungdomsverksamhet.  Stöden  för  dessa  verksamheter  från  kommun  är en viktig

deliföreningarnas  ekonomi  och bidrar  till  fortsatt  utveckling  av barn  och

ungdomsverksamheten.  Ett nekande  beslutifrågan  bedöms  kunna  försämra

iJusterares signaturer

I
Utdragsbestyrkande
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studieförbundens och föreningarnas ekonomi  och därmed  försämra  förutsättningar

för att bedriva verksamhet och indirekt  barn-  och ungdomsverksamhet.

Bilagor

Kultur- och fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  E) 41, 2020-09-15

Tjänsteskrivelse,  2020-08-27

Beslutet  skickas  till

Fritidschef

VerksamhetsutveckIare

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

54 Dnr  2020-00060  800

Godkännande  av  Strokeföreningen  Värend  som

bidragsberättigad  förening

Beslut

Kultur-och  fritidsnämnden  beslutar  att  Strokeföreningen  Värend  godkänns  som

bidragsberättigad  förening  i Alvesta  kommun.

Sammanfattning

Under  sommaren  har  Strokeföreningen  Värend  inkommit  med de handlingar

Alvesta  kommuns  bidragsbestämmelser  kräver  för  att  föreningen  ska kunna  bli

registrerad  som bidragsberättigad  förening  i Alvesta  kommun.  Föreningen  bedriver

verksamhet  över  stora  delar  av Kronobergs  län, däribland  Alvesta  kommun.

Bilagor

Kultur-  och fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  E3 40, 2020-09-15

Tjänsteskrivelse,  2020-09-08

Ansökan  från  Strokeförbundet  Värend,  2020-08-18

Beslutet  skickas  till

Fritidschef

IJu,sterare5s,signaturer y'(,,g,t (
Utdragsbestvrkande
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j55 Dnr  2020-00047  800

Kompletteringsbidrag  till  Alvesta  Tigers

Beslut

Kultur-och  fritidsnämnden  beslutar  att  Alvesta  Tigers  Basketball  Club beviljas  7500

kronor  i kompIetteringsbidrag.

Sammanfattning

Alvesta  Tigers  Basketball  Club har inkommit  med en ansökan  om

kompletteringsbidrag  som ryms  inom  bidragskategori  E, bidrag  till  speciella

ändamål.  Föreningen  ansöker  om kompIetteringsbidrag  på grund  av omkostnader

föreningen  haft  vid uppstart  och utveckling  av verksamheten.

Efter  att  ha granskat  föreningens  inkomna  handlingar  samt  fört  dialog  med

föreningen  löpande  vid deras  uppstart  av verksamhet  så föreslås  ett

kompIetteringsbidrag  på 7500  kronor.

Barnrättsanalys

Föreslaget  att  bevilja  föreningen  kompIetteringsbidrag  bedöms  underlätta  för

Alvesta  Tigers  Basketball  Club att  fortsätta  att  utveckla  sin verksamhet  samt  att

starta  upp  fler  barn  och ungdomsgrupper.  Föreningen  arbetar  hårt  för  att  bygga

upp  en basketkultur  och möta  den efterfrågan  som finns  bland  barn  och ungdomar

att  spela  basket.  Beslut  om kompIetteringsbidrag  anses  stärka  barn och ungdomars

möjlighet  att  till en aktiv  fritid  genom  i detta  fall basketboll  spel.

Bilagor

Kultur-  och fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  E) 42, 2020-09-15

Tjänsteskrivelse,  2020-09-08

Ansökan  om kompletteringsbidrag,  2020-09-03

Beslutet  skickas  till

Fritidschef

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Sida

17(28)

Kultur-  och  fritidsnämnden

j56 Dnr  2020-00063  800

Samverkan  om  l'barnens  bästa  gäller"'

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att:

1. Anta  handlingsplanen  för  "barnens  bästa  gällerii  Alvesta"  i sin helhet.

2. Uppdra  till kultur-  och fritidsförvaltningen  att  två gånger  per  år, i april  och

decembe5  återrapportera  till kultur-  och fritidsnämnden  om de pågående

insatserna  och åtgärderna  som finns  specificerade  i handlingsplanen;  vilka  insatser

som har  gjorts  för  att  uppfylla  syftet  med handlingsplanen  och hur  utfallet  har  varit.

Sammanfattning

I det  länsgemensamma  projektet  "Barnens  bästa  gäller  -  i Kronoberg!"  togs  2019

beslut  att  alla kommuner  ska ha en lokal  organisering  för  Barnens

Bästa. Beslut  fattades  att  våra gemensamma  processer  skulle  underordnas  "Barnets

bästa  gäller!  -  i Alvesta  kommun".  En förvaltningsövergripande  handlingsplan  har

tagits  fram  som ett  stöd  i arbetet  med det  övergripande  målet:  att  utveckla

samarbete  med varandra  för  barnens  bästa.  Arbetet  drivs av en styrgrupp  med

representanter  från  tre  förvaltningarna:  UF, FAL och KFF. I styrgruppen  finns

även representanter  för  polis  och Regionen.  Målsättningen  är att  även få med

civilsamhället.

Handlingsplanen  innehåller  övergripande  inriktning  för  arbetet  och konkreta

aktiviteter.  Denna  plan går upp till beslut  i UN, NAL och KFN.

BarnkonsekvensanaIys

Med  denna  plan tas en inriktningsförskjutning  till att  med gemensamma  tidiga

krafter  hjälpa  och stödja  våra  barn  och unga.  Vi yrkesverksamma  ska arbeta  för  att

tillsammans  hitta  lösningar,  i samråd,  där  vi utgår  ifrån barnets  bästa.

Att  arbeta  tillsammans  med  våra barn  och ungdomar  på deras  arena  utifrån  ett

salutogent  synsätt.

Yrkanden

Lavinia  Strömberg  (S) yrkar  på ett  tillägg  till  förslag  till beslut;  Uppdra  till  kultur-  och

fritidsförvaItningen  att  två gånger  per  år, i april  och december,  återrapportera  till

kultur-  och fritidsnämnden  om de pågående  insatserna  och åtgärderna  som finns

specificerade  i handlingsplanen;  vilka  insatser  som har gjorts  för  att  uppfylla  syftet

med handlingsplanen  och hur  utfallet  har  varit.

Beslutsgång

Ordföranden  finnar  att  det  finns  två förslag  till beslut,  utskickat  förslag  till  beslut

samt  Lavinia  Strömbergs  tilläggsyrkande.  Ordföranden  finner  via acklamation  att

kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  enligt  Lavinia  Strömbergs  (S) tilläggsyrkande.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Kultur-  och  fritidsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Bilagor

Kultur-  och fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  E3 47, 2020-09-15

Barnens  bästa  gäller!-i  Alvesta  kommun.  Lokal handlingsplan,  2020-09-03

BarnkonsekvensanaIys,  2020-09-03

Tjänsteskrivelse  från  kommunIedningsförvaItningen,  2020-09-07

Beslutet  skickas  till

Utbildningsnämnden

Nämnden  för  arbete  och lärande

Förvaltningschef

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida
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Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Sida

19(28)

Kultur-  och  fritidsnämnden

9 57 Dnr  2020-00058  020

Beslut  om  organisationsförändring  för  fältarbetarna

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  beslutar  att:

1. En fältassistent  motsvarande  1,O tjänst  flyttas  över  från  Kultur-  och

fritidsförvaItningen  till  förvaltningen  för  arbete  och lärande  från och med 1

november  2020.

2. Föreslå  kommunfullmäktige  att besluta  om en ramöverföring  på 500 000 kronor

från  kultur-  och fritidsförvaltningen  till Förvaltningen  för  arbete  och lärande  från

och med 1 januari  2021.

3. Förvaltningarna  ska upprätta  ett  avtal  avseende  överföringen  av tjänst  samt

samverkan  inom  fältverksamheten.

Sammanfattning

I dagsläget  finns  två tjänster  som fältsekreterare  respektive  fältassistent  vid

förvaltningen  för  arbete  och lärande  och kultur-  och fritidsförvaltningen.

Det  har identifierats  ett  behov  av att  utforma  fältverksamheten  i Alvesta  kommun

till  att  fokusera  på tidiga  och förebyggande  insatser  samt  uppsökande  kontakter

mot  målgruppen,  unga som riskerar  att  hamna  i social  utsatthet.

Förvaltningen  för  arbete  och lärande  och kultur-  och fritidsförvaItningen  har  tagit

fram  förslag  om organisation  för  fältverksamheten  i Alvesta  kommun  innebärande

att de två tjänsterna organiseras vid famiJeenheten, hos förvaltningen för  arbete

och lärande.  I och med en sådan  förändring  kan arbetet  planeras  i närmare

samarbete med avdelning Barn och fami5 och avdelning Vuxen, samt även KAA och
Ungdomskällaren.

Då avdelning barn och famiJ har ett pågående arbete  med att  forma  organisationen

utifrån  Barnens  Bästa Gäller!  och utifrån  utökade  förebyggande  och tidiga  insatser,

blir  placeringen  av fältverksamheten  inom  förvaltningen  för  arbete  och lärande  en

del av denna  nya organisation.

Förslaget  är att  den nya organisationen  av fältverksamheten  träder  i kraft  den 1

november  2020.  Från och med 1 januari  2020  kommer  budget  att  vara överförd

från  Kultur-  och fritidsförvaItningen  till Förvaltningen  för  arbete  och lärande

motsvarande  en 1,O tjänst  fältassistent,  samt  budget  för  overheadkostnader  såsom

It/telefoni och kompetensutveckIing.

För perioden  201101-201231,  görs  ingen  överföring,  då både  budget  och kostnader

fortsätter  utgå  från  Kultur-  och fritidsförvaltningen  fram  till årsskiftet.

Motsvarande  beslut  kommer  att  behandlas  av nämnden  för  arbete  och lärande.

IJu ,sterajres,signaturer y- b/'b' /,J,2,

Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

5ammanträdesdatum

2020-09-28

Kultur-  och fritidsnämnden

Bilagor

Kultur-  och fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  Ei 43, 2020-09-15

Tjänsteskrivelse,  2020-09-01

Skrivelse,  Fältverksamheten  i Alvesta kommun,  2020-08-20

Beslutet  skickas  till

Förvaltningschef

Nämnden  för  arbete  och lärande

Kommunfullmäktige

iJusterares signaturer

I ,. =a

I '  I UlJ'v

Utdragsbestyrkande

Sida
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Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Sida

21(28)

Kultur-  och  fritidsnämnden

j58 Dnr 2020-00065  800

Återrapportering  om  överföringen  av  Stenlyckeklubbens

verksamhet

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  beslutar  att:

1. Godkänna  återrapporteringen  om överföringen  av Stenlyckeklubbens

verksamhet.

2. Ge kultur-  och fritidsförvaltningen  i uppdrag  att  utreda  Stenlyckeklubbens

verksamhet  och återrapportera  till  kultur-  och  fritidsnämnden  ifebruari  2021.

Sammanfattning

Stenlyckeklubben  är en fritidsgårdsverksamhet  för  meIIanstadieungdomari  Alvesta

centralort  och  är organiserad  under  Ung  i Alvesta,  Kultur-  och fritidsförvaItningen.

Besökarna  på Stenlyckeklubben  går  i år 4-6  och kommer  från  två  olika  skolor,

Grönkullaskolan  och Prästängsskolan  i Alvesta.  Stenlyckeklubben  skall  bedriva

verksamhet  inom  Kultur-  och fritidsförvaItningen.  Syftet  är att  skapa  en positiv

mötesplats  för  elever  på Grönkullaskolan  och Prästängsskolan  efter  skoltid.

Verksamheten  skall  bidra  till  ökad  trygghet  och  förbättrad  integration  för  barnen.

Med  givande  aktiviteter  inom  kultur-  och  fritidsområdet  och hjälp  och  stöd  med

läxor  skall  möjligheterna  till  en meningsfull  fritid  öka  för  aktuell  målgrupp.

Verksamhetens  inriktning  och insatser  skall  syfta  till  att  motverka  segregation.

Under  2019  har  Stenlyckeklubben  haft  sin verksamhet  i Stenlyckeskolan.

Fritidsledare  har  planerat  och genomfört  aktiviteterna  tillsammans  med  besökarna.

Under  vårterminen  var  hade  Stenlyckeklubben  verksamhet  två  tillfällen  i veckan  och

under  hösten  utökades  verksamheten  med  ytterligare  tillfällen.

Fritidsgårdsverksamheten  har  upplevt  att  fördelningen  mellan  besökarna  från  de

olika  skolorna  är skev.  Av det  totala  antalet  besök  som  under  2019  uppgick  till  1965

kommer  tre  fjärdedelar  från  Grönkullaskolan,  en fjärdedel  från  Prästängsskolan  och

majoriteten  är killar.

Personalen  upplever  att  det  är  viktigt  för  barnen  att  Stenlyckeklubben  är öppen  på

samma tid, plats och har samma personal va2e vecka. Det ökar tryggheten och
kontinuiteten  och gör  att  det  blir  lättare  för  besökarna  att  förstå  vad

Stenlyckeklubben  är och  vad man  kan göra  där.

Bilagor

Kultur  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  E) 46, 2020-09-15

Tjänsteskrivelse,  2020-09-14

iJusterares signaturer Utdragsbestyrkande



I
Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kultur-  och  fritidsnämnden

Beslutet  skickas  till

Kommunstyrelsen  för  kännedom

Förvaltningschef  för  kultur-  och fritidsförvaltningen  för  verkställande

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida
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Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

5 59 Dnr  2020-00059  800

Redovisning  av  sommarverksamhet  2020

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Lovaktiviteterna  har  samordnats  av avdelningen  Ung i Alvesta  på uppdrag  av

styrgruppen  för  Barnens  bästa  gäller!  I Alvesta  kommun,  där  fritidsgårdarnas

personal  har  varit  en viktig  sammanhållande  och drivande  aktör  för  kommunens

lowerksamheter.  Samarbetet  har  skett  med  flera  aktörer  både  inom  kommunens

verksamheter,  föreningslivet  och privata  aktörer.  Aktiviteterna  har  anpassats  efter

rådande  pandemi  med begränsat  antal  deltagare,  övervägande  utomhusaktiviteter

samt  information  om renlighet  och avståndshållande.  Aktiviteterna  har  varit

utspridda  över  hela sommaren,  men tonvikten  har legat  på perioden  vecka  25-27.

Totalt  antal  deltagare  harvarit  1900  på 72 separata  aktivitetstillfällen.  Aktiviteterna

har även involverat  112  feriearbetare.

Att  anordna  sommarprao  under  rådande  pandemi  var  en utmaning  då alla platser

från  omsorgsförvaItningen  försvann  och behövde  fördelas  på andra  förvaltningar.

Av 225 elever  i åk 8 sökte  101  elever  till 68 sommarpraoplatser.

Turismen  har  påverkats  genom  att  det  varit  få utländska  besökare  som genererat

minskade  intäkter  på framförallt  boenden.  Fler svenska  besökare  har  det  däremot

blivit,  och många  har besökt  www.visitalveta.se  för  att  ta del av tipsen  om lokala

smultronställen.

Åsnens  Nationalpark  har haft  en ökning  av besökare  på drygt  15%,  där

besöksantalet  år 2020  uppgår  till 73 051. Dessa siffror  räknar  endast  de besökare

som kommer  via enträerna.  Även Huseby  har upprnärksammat  Åsnens  nationalpark

genom  en utställning.  Kommunens  Infopoints  har  utökats  med en på Estvalls  bageri

i Moheda  samt  en på Torne  Lanthandel.

Utställningshallen  har haft  en utställning  i sommar  om Alvesta  Glasbruk.

Under  sommaren  har downhilIverksamheten  startat  upp i Hanslöv,  med  totalt  17

tillfällen  med lift  erbjudits  under  en sexveckorsperiod  med ca 1000  besökare  vid

dessa tillfällen.  Det finns  för  närvarande  fyra lederi  drift,  och under  hösten  pågår

arbete  med att  färdigdtälla  ytterligare  fyra  leder.

Vislandabadet  har  varit  öppet  för  allmänheten  under  perioden  12  juni-16  augusti

samt  helgen  21-23  augusti.  De har  anpassat  verksamheten  med genom  att

begränsa  antal  besökare,  ha två separata  insläppstillfällen  samt  att  de har  hyrt  in en

duschvagn  för  att  minimera  trängseln.  Totalt  har  nästan  6000  personer  besökt

anläggningen.

Justerares  signaturer

I i«  /!,,

Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Kultur-  och  fritidsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Bilagor

Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  E) 44, 2020-09-15

PresentationsunderIag,  2020-09-14

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida
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Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j60 Dnr 2020-00064

Återrapportering  av  demokratiprojektet  2020

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Chef  för  Alvesta  Unga,  Kristina  Eriksson  redovisar  för  kultur-  och fritidsnämnden  om

demokratiprojektet  2020.

Årets  Demokratiprojekt  började  planeras  i november  2019  med  projektstart  i

januari 2020. Ungdomarna sökte till somma2obbet  som deltagare i
Demokratiprojektet  och efter  att  ha intervjuats  av ledare  valdes  de ut till

projektet.  Första  veckan  i projektet  bestod  av föreläsningar  och utbildningar  om

Barnkonventionen.  I utbildningspaketet  ingick  även  en aktivitetsdag  på Isaberg  för

deltagarna  samt  ett  flertal  föreläsningar  av bland  annat  "Rädda  Barnen",  SVUNG  -

Sveriges  Ungdomsorganisationer  och Fryshuset.

Demokratiprojektet  fick  också  besök  av flera  externa  aktörer  så som  polisen,

politiker  och  tjänstemän  i kommunen  samt  representanter  från  Ungdomsrådet.

Under  projektet  fick  deltagarna  även  arbeta  och fördjupa  sig i olika  områden  i

barnkonventionen,  bl.a.  genom  en kampanj  och "speeddejting"  med  Alvesta

kommuns  politiker  och  tjänstemän.  Ungdomarna  arbetade  även  fram

presentationer  som  kommer  att  presenteras  för  år 6 runt  om Alvesta  kommun

under  hösten  samt  en presentation  som  sändes  live  sista  arbetsdagen  på

projektet.

Demokratiprojektet  planeras  att  genomföras  även  2021  och  vikten  kommer  även  då

att  läggas  på utbildning  i demokratiska  processeri  Alvesta  Kommun  samt  involvera

samarbete  med  kommunens  politiker.  En viktig  del av projektet  är den  utbildning

för  elever  i år 6 som  ungdomarna  sedan  utför  i kommunens  skolor  om demokrati

under  höstterminen.  Den utbildningsinsatsen  kommer  att  fortsätta  även  framåt  och

då i tätare  samarbete  med  respektive  skola.  2021  planeras  Demokratiprojektet

även  kunna  genomföra  tänkt  resa  till  Stockholm  och Riksdagen  för  ytterligare

kunskaper  om och insikt  i demokratiska  processer.

Bilagor

Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  Ei 45, 2020-09-15

PresentationsunderIag,  2020-09-04

IJuÅsJeraJ5e)s,signaturer(%},/7,/,!I/fö
Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

61 Dnr 2020-00062

Skrivelse  från  Lekbackens  förskola  om  Riksdagsmannagården

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskott  föreslår  kultur-  och fritidsnämnden

besluta  att:

1.  Ge förvaltningen  i uppdrag  att  utreda  riksdagsmannagårdens  varande  och

utveckling  i kultur-  och fritidsnämnden  regi.

2. Uppdra  till  ordförande  att  besvara  skrivelsen.

Sammanfattning

Kultur-  och  fritidsnämnden  diskuterar  inkommen  skrivelse  från  Lekbackens  förskola

och hur  verksamheten  på Riksdagsmannagården  bedrivs  idag  och  vilka  aktörer  som

delar  på fastigheten  och  ansvaret  för  den.  Kultur-  och  fritidsnämnden  delar

arbetsutskottets  bedömning  om  att  de anser  att  driften  för  Riksdagsmannagården

behöver  utredas.

Bilagor

Kultur-  och  fritidsnämndens  arbetsutskotts  beslut  E3 48,  2020-09-15

Svar  till  Lekbackens  förskola  från  kultur-  och fritidsnämndens  ordförande,  2020-09-

21

Inkommen  skrivelse  från  Lekbackens  förskola,  2020-07-02

Beslutet  skickas  till

Förvaltningschef  för  kultur-  och  fritidsförvaltningen

lJusterares signaturer

IX  )  I I f /I /

Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j62 Dnr 2020-00009  002

Redovisning  av  fattade  delegationsbeslut

Beslut

Kultur-  och fritidsnämnden  godkänner  redovisningen  av fattade  delegationsbeslut.

Sammanfattning

Enligt  kommunallagen  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  sammanträde  har  det  fattats  ett

delegationsbeslut  inom  kultur-  och fritidsnämndens  verksamhetsområde.

Kultur-  och fritidsnämndens  ordförande  har  fattat  följande  beslut:

*  Beslut  om ersättare  för  vice ordförande  under  dennes  frånvaro

Bilagor

Delegationsbeslut  1-2020,  2020-06-22

IJusterares signaturer
I /  ('  y /f 4 4i
I t":X.  - )  I /t/L'l

Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Sida
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Kultur-  och  fritidsnämnden

j63 Dnr 2020-00027  000

Övriga  ärenden

Beslut

Kultur-  och  fritidsnämnden  noterar  informationen.

Sammanfattning

Kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande  frågar  nämnden  om de har  några  övriga

ärenden  att  anmäla  till  dagens  sammanträde.

Stig  Jacobsson  (L) frågar  om kultur-  och  fritidsnämnden  är remissinstans  i

detaJplanen för Alvesta brygga.

Helån  Gustavsson  (M)  undrar  hur  det  går  med  verksamheten  för  ungdomsrådet.

Nämnden  informeras  om att  de ska ha årsmöte  i oktober  samt  besöka

kommunfullmäktige  den  29 september.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande


