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§ 15 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 7 ledamöter, 2 tjänstgörande ersättare samt 1 
icke tjänstgörande ersättare. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida. 
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§ 16 Dnr 2085  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Merlin Kobak (M) som 
justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum fredagen 
den 30 april kl. 11:30.  
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§ 17 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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§ 18 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: 

• Regeringens satsning på sommarlovsaktiviteter 2021 

• Jan Stemberger (C) kommer att avgå ur kultur- och fritidsnämnden  
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§ 19 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: 

• Corona-pandemins påverkan på förvaltningens verksamhet 

• Organiationsförändring inom förvaltningen 
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§ 20 Dnr 2021-00031 814 

 

Information om friluftslivets år 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Fritidschef Martin Sallergård informerar kultur- och fritidsnämnden om projektet 
Luften Är Fri Friluftslivets år.,   
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§ 21 Dnr 2021-00019 880 

 

Information om biblioteksverksamheten 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Bibliotekschef Suzanne Hammargren informerar kultur- och fritidsnämnden om 
biblioteksverksamheten avseende: 

• meröppet  

• kulturbussen 

• medieplan 2021-2024 
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§ 22 Dnr 2021-00029 880 

 

Återrapportering av biblioteksplanen 2020 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar återrapportering av biblioteksplan 2020.  

Sammanfattning 

Bibliotekslagen fastställer i 17 § att varje kommun ska ha en biblioteksplan. Alvesta 
kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet. Den 
inkluderar folkbibliotek (som styrs av Bibliotekslagen) och 
skolbiblioteksverksamheten (som styrs av både Bibliotekslagen och Skollagen). En 
gemensam biblioteksplan för kommunens bibliotek tydliggör vilka strukturer som är 
nödvändiga för organisationen samt vilka uppdrag folkbibliotek respektive 
skolbibliotek har. Biblioteksplanen beskriver den riktning biblioteksverksamheten 
ska ha i Alvesta kommun fram till och med 2021. 

Biblioteksverksamheten har under år 2020 bedrivits enligt Bibliotekslagen. Trots ett 
år som präglats av pandemi har verksamheten haft god måluppfyllelse. Medieutlån 
är i stort sett oförändrad sen föregånget år, däremot har besöksantal minskat. 
Detsamma gäller programverksamhet. Andel programverksamhet och medieutlån 
som riktar sig till barn och unga har ökat markant under året. Alla skolbibliotek har 
handlingsplaner som visar inriktning för året. 

Barnkonsekvensanalys 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Bibliotekslagen och i Alvesta kommuns 
biblioteksplan. Likvärdiga villkor ges för alla barn som berörs av beslutet. För barn 
med särskilda behov görs särskilda satsningar likaså för barn med annat modersmål 
än svenska. Ett varierat och lustfyllt mediebestånd samt relevant 
programverksamhet riktade mot barn ger bästa förutsättningar för lärande och 
personlig utveckling.  

Bilagor 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §12 2021-04-13 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende återrapportering av 
biblioteksplanen för år 2020, daterad 2021-03-26 

Biblioteksplan för Alvesta kommun 2019-2021 

Återrapportering av biblioteksplan 2020 
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§ 23 Dnr 2021-00033 810 

 

Beslut om investeringsbidrag för löpande investering till 
Östanåkra Ponnytravare 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Östanåkra Ponnytravare beviljas 20 000 kr i 
investeringsbidrag för löpande investering, för lagning av klubbstugans tak.  

Sammanfattning 

Östanåkra Ponnytravare driver en anläggning för trav utanför Moheda, 
anläggningen innefattar bland annat en travbana och en mindre klubbstuga. Taket 
till klubbstugan är i väldigt dåligt skick och läcker in vatten och måste därför 
omgående lagas. Avstämning har skett med både firman som offererat Östanåkra 
Ponnytravare arbetet samt ordförande i föreningen, Nea Spjuth, om att insatsen är 
akut och behovet av beviljade medel är stort.  

Bilagor 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §15 2021-04-13 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende beslut om 
investeringsbidrag för löpande investering till Östanåkra Ponnytravare, daterad 
2021-03-29 

Beslutet skickas till 

Fritidschef 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 

13(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Dnr 2021-00035 800 

 

Beslut att godkänna föreningen Benestadgården som 
bidragsberättigad förening i Alvesta kommun 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att Föreningen Benestadgården godkänns som 
bidragsberättigad förening i Alvesta kommun.   

Sammanfattning 

Under våren har Föreningen Benestadgården inkommit med de handlingar Alvesta 
kommuns bidragsbestämmelser kräver för att föreningen ska kunna bli registrerad 
som bidragsberättigad förening i Alvesta kommun. Föreningen äger och driver 
Benestadgården och bedriver bland annat uthyrningsverksamhet av lokalen.  

Bilagor 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §17 2021-04-13 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende beslut att godkänna 
föreningen Benestadgården som bidragsberättigad förening, daterad 2021-03-31 

Beslutet skickas till 

Fritidschef 
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§ 25 Dnr 2021-00036 800 

 

Beslut att godkänna Benestadgården som bidragsberättigad 
anläggning i Alvesta kommun 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. Benestadgården godkänns som bidragsberättigad anläggning och bidrag 
betalas ut efter inlämnad ansökan, förutsatt att anläggningen hålles i 
tillfredsställande och funktionsdugligt skick. 

2. Benestadgårdens anläggning poängsätts enligt följande: 
Tillsynspoäng: 16 poäng 
Underhållspoäng: 10 poäng 

Sammanfattning 

Vid årsskiftet 2019-2020 köpte föreningen Benestadgården anläggningen 
Benestadgården av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anläggningen ligger vackert 
benägen i Benestad och utgör en naturlig samlingsplats för invånarna i byarna runt 
omkring Benestad. Förslag till bidragsberättigad anläggning innefattar endast 
samlingslokalen. 

Föreningen Benestadgården ansvarar idag för tillsyn och underhåll av anläggningen 
och har därför, förutsatt att anläggningen godkänns, rätt till föreningsbidrag enligt 
kategori B – Bidrag till drift av egen anläggning eller lokal. 

Bidrag kan, enligt Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta 
kommun, utgå med 80% för de kostnader som kan påverkas så som uppvärmning 
och el, vatten och avlopp, renhållning, försäkringar på anläggningen och arrende. 
Detta genom att föreningen i sin bidragsansökan uppvisar kostnader för var och en 
av ovan nämnda delar. 

Utöver denna bidragsdel har föreningar vars anläggning eller lokal blivit godkänd av 
kultur- och fritidsnämnden rätt till bidrag för tillsyn och underhåll enligt en 
poängsättning där varje poäng innebär 450 kronor. 

Förslag för poängsättningen för Benestadsgården och tillhörande ytor: 
12 poäng för tillsyn av byggnaden och 4 tillsynspoäng för ytorna kring byggnaden.  
10 poäng för underhåll av byggnaden  

Bilagor 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §18 2021-04-13 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende beslut att godkänna 
Benestadgården som bidragsberättigad anläggning, daterad 2021-03-31 

Beslutet skickas till 

Fritidschef 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 

15(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 26 Dnr 2021-00034 800 

 

Beslut att godkänna föreningen Ungdomskällaren som 
bidragsberättigad förening i Alvesta kommun 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att föreningen Ungdomskällaren godkänns som 
bidragsberättigad förening i Alvesta kommun.   

Sammanfattning 

Under april månad 2021 har föreningen Ungdomskällaren inkommit med de 
handlingar Alvesta kommuns bidragsbestämmelser kräver för att föreningen ska 
kunna bli registrerad som bidragsberättigad förening i Alvesta kommun. Föreningen 
Ungdomskällaren arbetar för att ungdomar i åldern 16 - 22 år ska få en mer 
meningsfull fritid. Föreningen arbetar över hela kommunen.  

Bilagor 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §16 2021-04-13 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende beslut om 
godkännande av föreningen Ungdomskällaren som bidragsberättigad förening, 
daterad 2021-04-19 

Beslutet skickas till 

Kulturchef 
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§ 27 Dnr 2021-00030 040 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars månad 2021 

Beslut 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per 
2021-03-31 för kultur-och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 

Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2021 lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast 14:e dagen efterföljande 
månad.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till mars 2021 redovisar 
kultur- och fritidsnämnden en positiv budgetavvikelse 1,6 miljoner kronor. Detta 
beror till största del på ej kostnadsförda avskrivningar för perioden. Med 
uppskattade kapitalkostnader, utgör kultur-och fritidsnämnden istället en 
nollavvikelse gentemot budget för perioden. Samtidigt som Covid19 fortsätter att 
påverka verksamheternas utfall.  

Prognosen av helårsutfallet 2021 visare ingen avvikelse gentemot budget, under 
förutsättning att verksamheterna kan återupptas under året.    

Bilagor 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §13 2021-04-13 

Tjänsteskrivelse avseende ekonomisk månadsrapport per 2021-03-31, daterad 
2021-04-12 

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 2021-03-31, daterad 
2021-04-12   

Beslutet skickas till 

Budgetansvarig 
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§ 28 Dnr 2021-00032 040 

 

Information om budgetarbete 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Louise Nygren, förvaltningschef, informerar kultur- och fritidsnämnden om den 
pågående budgetprocessen för 2022.  
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§ 29 Dnr 2021-00009 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per 
februari månad 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kultur- och 
fritidsförvaltningens sjukfrånvarostatistik per februari och mars månad 2021.  

Sammanfattning 

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

Per februari månad 2021 ser vi en liten minskning av sjukfrånvaron för kultur- och 
fritidsnämnden, jämfört med de tre senaste månaderna. Sedan mars månad 2020 
har sjukfrånvaron dock stigit från 3,95 % till 6,9 %.  

Sjukfrånvaron i % månad för månad visar på en dramatisk ökning under perioden 
februari till april månad 2020 där den nästan fördubblades i jämförelse med januari 
månad och nästan tredubblades i jämförelse med december månad 2019. Den 
sjönk precis som i hela kommunen från april månad 2020 och fram till och med juli 
månad 2020 med närmare hälften i jämförelse med toppen i februari och mars 
månad samma år. Under hösten steg sjukfrånvaron igen, för att sedan sjunka i 
december och januari månader. Sjukfrånvaron har återigen ökat något i februari 
månad då sjukfrånvaron i % månad för månad var 4,99 %. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar har legat på samma nivå 
under större delen av året 2020 och början av år 2021. 

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna ökade något under hösten, men har sedan november månad legat på 
11 medarbetare. Det är samma nivå som under sommaren 2020. 

Frida Bratell, HR-konsult, informerar vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
muntligen om sjukfrånvarostatistiken per mars månad.  

Bilagor 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut §14 2021-04-13 

Tjänsteskrivelse sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per februari 
månad 2021 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per februari månad 2021 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 

19(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 30 Dnr 2021-00040 800 

 

Återrapportering av "Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun" 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:  

1. återrapporteringen avseende handlingsplan ”Barnens bästa gäller! i Alvesta 
kommun” godkänns.   

2. föreslå revidering av handlingsplanen ”Barnens bästa gäller! i Alvesta 
kommun”. 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet den 28 september 2020 att 
anta handlingsplan ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta”. Nämnden beslutade även att 
ge förvaltningen i uppdrag att två gånger per år, i april och december, 
återrapportera till nämnden 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 varit. Samma beslut fattade 
utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande.  

Handlingsplanen är förvaltningsövergripande och ska verka som ett stöd i arbetet 
med det övergripande målet, att utveckla samarbete med varandra för barnens 
bästa.  

Under sammanträdet lämnas återrapportering utifrån de insatser och åtgärder som 
finns specificerade i handlingsplanen ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta” samt även 
information om arbetet utifrån Barnens Bästa Gäller! på regional nivå, det vill säga 
samverkan utifrån barnens bästa mellan Alvesta kommun och externa aktörer inom 
området. 

Yrkanden 

Helén Gustavsson (M) yrkar på ett tillägg till utskickat förslag till beslut, att 
nämnden förslår revidering av handlingsplanen ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta”.   

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut; dels utskickat förslag till beslut, 
dels Helén Gustavssons (M) tilläggsyrkande. Ordförande finner via acklamation att 
kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 

Bilagor 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden avseende återrapportering av 
handlingsplanen "Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun”, daterad 2021-04-26 

Handlingsplan "Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun", antagen av kultur- och 
fritidsnämnden § 56 2020-09-28 
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§ 31 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.  

Helén Gustavsson (M), efterfrågar en återrapportering vid nästa sammanträde av 
vad friluftsmiljonen som kommunstyrelsen beslutade om §72 2021-04-13 har och 
kommer att användas till.  

Mats Martinsson (S), efterfrågar en återrapportering av den konstinventering som 
kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat samt en tydligare utmärkning av den 
offentliga konsten. 

Ordförande frågar nämnden om information från representanterna i 
ungdomsrådet, tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet bör vara en återkommande 
punkt på kultur- och fritidsnämndens dagordning. Information lämnas framöver av 
representanterna i råden vid nämndens sammanträden.  

Ordförande efterfrågar återrapportering av de beslut som fattats i kultur- och 
fritidsnämnden två gånger per år, vid sammanträdena i juni och december 
månader. 

 


