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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 2021-02-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-01 Datum då anslaget tas ned 2021-03-23 

Tid för överklagande 2021-03-02-2021-03-22 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, våning 5, kommunhuset i Alvesta 
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§ 1 Dnr 2084  

 

Närvaro 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att kultur- och 
fritidsnämnden sammanträder med 6 ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare. 

Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida. 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
5(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-22 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 2 Dnr 2085  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Annica Svensson (AA) som justerare av 
protokollet.  

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Annica Svensson (AA) 
som justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum 
fredagen den 26 februari kl. 08:00. 
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§ 3 Dnr 2086  

 

Godkännande 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). 
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§ 4 Dnr 2021-00005 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: 

• Ändringsbudget 2021 

• Att Kultur- och fritidsplanen är godkänd av kommunfullmäktige 

• Demokratiåret- 100 år av allmän rösträtt 

• Sportlovsaktiviteter  

• Vinteraktiviteter 

• Hanaslövs verksamhet 

• Bibliotekets öppethållande 

• Styrgrupp för ny sporthall har startat upp arbetet 
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§ 5 Dnr 2021-00006 000 

 

Information från 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: 

• Friluftslivets år 

• Organisationsförändring på förvaltningen 
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§ 6 Dnr 2021-00022 800 

 

Information om barnkulturarbetet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kultursekreterare Clara Gustavsson informerar kultur- och fritidsnämnden om 
kommunens barnkulturarbete.  Hon informerar kultur- och fritidsnämnden om: 

• Genom skolan får barn ta del av konst 

• Barnkonvention, artikel 31 

• Skapande skola 

• Varje skola har ett kulturombud där kultursekreteraren samordnar arbetet 

• Förskolan ingår inte i skapande skola från och med 2021 

• Samarbete med Sagobygden 

• Kultur i skolan 

• biblioteket 
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§ 7 Dnr 2020-00084 041 

 

Beslut om verksamhetsplan med internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden för år 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan med internbudget 
2021 för kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
November 2020 beslutade kommunfullmäktige en budget för 2021 med plan 2022–
2023. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål samt nyckeltal för 
verksamheten. Planen innehåller även driftram och investeringsram för nämnderna. 
Den beslutade driftramen för kultur-och fritidsnämnden uppgår till 54,3 miljoner 
kronor varav 8,3 miljoner kronor avser kapitalkostnader. 

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att inom ram för tilldelat 
budgetanslag, upprätta en verksamhetsplan med internbudget senast 28 februari 
2021. I verksamhetsplanen fastställs nämndens egna mål, driftbudget per avdelning 
samt en budget för planerade investeringar. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-02-02 

Verksamhetsplan med internbudget 2021 kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §4 2021-02-09 

Beslutet skickas till 
Budgetansvarig 
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§ 8 Dnr 2021-00017 042 

 

Årsrapport 2020 för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2020 för kultur-och 
fritidsnämnden.  

Sammanfattning 
I enlighet med kommunlagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelse upprättar årsrapport som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktigesmål samt nämndspecifika mål, årets resultat och händelser, 
ekonomi, personal samt framtidsblick. Förutom underlag till budget 2021 utgör 
årsredovisningen en viktig del som underlag till plan 2022–2023. 

2020 blev ett annorlunda år för kultur-och fritidsnämnden främst på grund av 
Coronapandemin med begränsningar av inställda verksamheter och arrangemang. 
Även en snöfattig vinter påverkade fritidsbudgeten. Detta sammantaget resulterade 
i en negativ budgetavvikelse på 0,1 miljoner kronor.  

Under 2020 har det märkts ett ökat intresse för kommunens besöksmål med 
vistelse ute i skog och mark och hemester har blivit ett allmänt begrepp. Invigning 
av Downhill i Hanaslöv och två nya info-points, samt Coronasäkrade Kulturrundan i 
Alvesta och MAT på turné är en del av det som har gjorts för att tillmötesgå 
invånarnas efterfrågan. Musikskolan har blivit Kulturskola och det särskilda 
uppdraget i att utveckla verksamhet mot äldre ungdomar resulterade i en ny 
ungdomsförening och en nya Skolidrottsförening.  

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kultur och fritidsförvaltningen, 2021-02-15 

Årsrapport för kultur-och fritidsnämnden 2020, 2021-02-15  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 

Budgetansvarig 
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§ 9 Dnr 2021-00018 806 

 

Beslut om taxor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om: 

1. Ny taxeklass, taxa 3, för varmvattenbassängen för bidragsberättigade 
föreningar med ungdomsverksamhet till 375 kr per timme. 

2. Att seniorföreningar i Alvesta kommun omfattas av samma taxa, taxa 3, vid 
förhyrning av kommunala lokaler som föreningar med ungdomsverksamhet 
i Alvesta kommun. 

3. Att en dagtaxa för cykling i Hanaslövs downhillbanor sätts till 50 kr för 
vuxen och 25 kr för barn och ungdomar. Beslutad taxa gäller när liften inte 
är i gång. I övrigt gäller av Kommunfullmäktige beslutade taxor.     

Sammanfattning 
För att införa en liktydighet vid förhyrning av varmvattenbassängen i Virda bad och 
sportcenter föreslås att ytterligare en taxa införas i likhet med strukturen för 
förhyrning av övriga lokaler. 

Vid förhyrning av övriga lokaler finns följande struktur: 
Taxa 1. Privatpersoner, företag, studieförbund m.fl. 
Taxa 2. Föreningar registrerade i kommunen 
Taxa 3. Bidragsberättigade föreningar i kommunen med ungdomsverksamhet 

I dagsläget finns följande taxor för varmvattenbassängen som beslutades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2019:  
Taxa 1 för privatpersoner, företag och studieförbund m.fl. - 650 kr per timme  
Taxa 2 för föreningar registrerade i Alvesta kommun - 550 kr per timme 

Denna struktur föreslås kompletteras med ytterligare en taxa som klassas som taxa 
3, det vill säga bidragsberättigade föreningar i kommunen med 
ungdomsverksamhet. Den nya taxa 3 för varmvattenbassängen föreslås bli 375 kr 
per timme. 

För att förbättra möjligheterna till fysisk aktivitet för kommunens seniorföreningar 
föreslås även seniorföreningar i Alvesta kommun omfattas av taxa 3 vid förhyrning 
av kommunala lokaler, det vill säga samma taxa som bidragsberättigade föreningar i 
kommunen med ungdomsverksamhet. 

Efterfrågan på downhillåkning i Hanaslöv är stor och till våren 2021 kommer åtta 
olika banor kunna nyttjas. Under 2020 har banorna endast varit öppen när liften har 
varit bemannad men Alvesta kommun arbetar för att hitta en lösning för att kunna 
öppna upp anläggningen även när liften inte är bemannad. När liften är bemannad 
gäller av Kommunfullmäktige beslutade taxor men för att säkra underhåll och 
fortsatt utveckling av området bör även en taxa tas fram för nyttjande av 
anläggningen när liften inte är igång. Denna taxa föreslås bli 50 kr för vuxen och 25 
kr för barn och ungdomar och gälla för heldag. Arbetet med att förbereda för 
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användande av banorna även när liften inte är bemannad kommer att genomföras 
under våren 2021. 

Barnrättsanalys 

Genom införandet av ytterligare en taxa, taxa 3, för varmvattenbassängen i Virda 
bad och sportcenter sänks priset för bokning av föreningar med 
ungdomsverksamhet i Alvesta kommun. Detta bedöms kunna bidra till att sänkta 
kostnader för föreningar i Alvesta kommun med barn och ungdomsverksamhet och 
i förlängningen sänkta avgifter för barn att delta på föreningsledda aktiviteter så 
som simskola. 

Att besluta om taxor för downhillbanorna även när liften inte är igång innebär 
ytterligare en möjlighet till en aktiv fritid. Taxan för barn och ungdomar föreslås till 
25 kronor då det bedöms bli en aktivitet alla kan ha råd med.  

Bilagor 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen om beslut om nya taxor, 2021-
01-29 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §6 2021-02-09 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kultur- och fritdsförvaltningen 

Fritidschef 

Kommunfullmäktige 
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§ 10 Dnr 2021-00009 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per 
december månad 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kultur- och 
fritidsförvaltningens sjukfrånvarostatistik per december månad 2020.  

Sammanfattning 
Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså tolv 
gånger per år. 

Per december månad 2020 ser vi en ökning av sjukfrånvaron för kultur- och 
fritidsnämnden. Sedan mars månad har det stigit från 3,95 % till 7,35 %.  
Sjukfrånvaron i % månad för månad visar på en dramatisk ökning under perioden 
februari till april månad där den nästan fördubblades i jämförelse med januari 
månad och nästan tredubblades i jämförelse med december månad 2019. 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. 
Under hösten steg sjukfrånvaron igen, för att sedan sjunka i december månad då 
sjukfrånvaron i % månad för månad var 3,75 %. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar har legat på samma nivå 
under större delen av året 2020. 

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna ökade något under hösten, men har under november och december 
sjunkit till 11 medarbetare. Det är samma nivå som under sommaren.  

Bilagor 
Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per december månad 2020, 
2020-12-31 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §7 2021-02-09  
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§ 11 Dnr 2021-00020 0 

 

Val av ersättare för kultur- och fritidsnämnden till 
tillgänglighetsrådet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Merlin Kobak (M) till ersättare i 
tillgänglighetsrådet. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden behöver utse en ersättare till tillgänglighetsrådet efter 
det att kommunfullmäktige beslutat om entledigande av ledamot för kultur- och 
fritidsnämnden. 

Ordföranden föreslår Merlin Kobak (M) som ersättare till tillgänglighetsrådet. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Merlin Kobak (M) 
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§ 12 Dnr 2021-00024 000 

 

Information om arbetet med Covid-19 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Louise Nygren informerar kultur- och fritidsnämnden om arbetet 
med Covid- 19.  Förvaltningschefen informerar kultur- och fritidsnämnden om: 

• Stängning av verksamheter och lokaler 

• Veckomöten från och med mars månad 

• Möten med facket varje vecka 

• Hemarbete för de som kan fram till och med den 30 maj 

• Biblioteket håller öppet ordinarie öppettider i Alvesta, på de integrerade 
biblioteken är allmänheten välkommen efter skolandagens slut 

• Gymnasieungdomar har fått komma igång med sin fritidsverksamhet igen 

• Hallarna är inte öppna för allmänheten 

• Kontinuerliga utskick till föreningslivet om råd och riktlinjer 

• Verksamhet utomhus 

• Utställningshallen har varit stängd, kanske kan öppna i mars 

• Anmält intresse till Scensommar 

• En dag i augusti kopplat till berättarfestivalen 

• Kulturskolan är öppen, men inte för föräldrar 

• Ungdomskällaren har varit stängd 

• Biblioteken är fortsatt stängda som mötesplatser 
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§ 13 Dnr 2020-00009 002 

 

Anmälan 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 att stänga bibliotek som mötesplatser, fritidsgårdar samt 

idrottsanläggningar 

Bilagor 
Delegationsbeslut 5-2020 om att stänga kommunala mötesplatser och 
idrottsanläggningar, daterat 2020-12-21 
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§ 14 Dnr 2021-00008 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. 

Erik Olofsson (S) undrar vad fritidsledarna arbetat med under nedstängningen. 
Förvaltningschefen informerar om att de gick över under dagtid att arbeta med 
skolans personal, samma med annan personal i förvaltningen, de har jobbat med 
annat, så inga permitteringar inom förvaltningen. 

Vidare undrar Erik Olofsson (S) om staten kompenserat för förlorade inkomster? 
Förvaltningschefen informerar nämnden om att det inte har funnits möjlighet att 
söka för det ännu. 
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