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§ 32 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 2 
icke tjänstgörande ersättare. 

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

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Monica Pihl (C) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Monica Pihl (C) som 
justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum tisdagen 
den 15 juni kl. 08:00. 
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§ 34 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). 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
7(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 35 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: 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08 avseende byggnation av ny sporthall 
i Alvesta tätort 

• Bokning av Hagagården 

• Vision Hanaslöv  

• Uppdrag att utreda skolbibliotekariernas tillhörighet 

• Kulturskolans övertag av Moheda Hembygdsförenings kulturprojekt 
”Rymliga rummet”  
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§ 36 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: 

• Riksdagsmannagården 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08 avseende tillfälligt föreningsstöd 
med anledning av covid-19 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-08 avseende uppdrag att minska 
ungdomsarbetslösheten 
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§ 37 Dnr 2021-00062 000 

 

Information från kultur- och fritidsnämndens representanter i 
ungdomsrådet, tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om kultur- och fritidsnämndens representanter i ungdomsrådet, 
tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet har information som rör nämndens 
ansvarsområden att delge nämnden från de senaste sammanträdena.  

Förvaltningschef Louise Nygren informerar att bland annat remiss för kulturbussen, 
Hanaslöv och frågan kring tjejers rätt till idrott på lika villkor diskuterades vid 
senaste ungdomsrådet. Ingen information delges från tillgänglighetsrådet eller 
pensionärsrådet. 
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§ 38 Dnr 2021-00049 800 

 

Information om kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet 
för barn och unga under sommaren 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Martin Scharin, ny fritidsgårdschef, presenterar sig för kultur- och fritidsnämnden. 
Han informerar om kultur- och fritidsförvaltningens kostnadsfria aktiviteter riktade 
till barn och unga under sommarlovet.   
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§ 39 Dnr 2021-00050 865 

 

Information om konstregistret och offentlig konst 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Peter Johansson, kulturchef, informerar kultur- och fritidsnämnden om Alvesta 
kommuns konstregister och offentliga konst. 
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§ 40 Dnr 2021-00064 828 

 

Information om utredning av bowlinghallens drift 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Martin Sallergård, fritidschef, informerar kultur- och fritidsnämnden om den 
pågående utredningen av bowlinghallens framtida drift. 
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§ 41 Dnr 2021-00030 040 

 

Ekonomisk månadsrapport per april och maj månad 2021 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk 

månadsrapport per april månad för kultur- och fritidsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk 
månadsrapport per maj månad för kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 
Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 8:e arbetsdagen 
efterföljande månad.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till april 2021 redovisar 
kultur- och fritidsnämnden en negativ avvikelse som uppgår till 1,9 miljoner kronor. 
Detta beror till största del på att kostnader för innevarande år är överförda från 
Utbildningsförvaltningen för sporthallarna som enligt beslut ska flyttas till Kultur- 
och fritidsnämnden. Budgetjustering för detta genomförs i maj samt kommer 
fakturering ske för den del av budgeten som Utbildningsförvaltningen behåller. 
Prognosen av helårsutfallet 2021 visar en negativ budgetavvikelse på 6,1 miljoner 
kronor som till största del är helårseffekten av nämnda orsak. Bortsett från 
sporthallarna som ska bli nolleffekt på helåret så prognostiseras minskade intäkter 
med anledning av stängda verksamheter på grund av Covid-19. 

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till maj 2021 redovisar 
kultur- och fritidsnämnden en negativ avvikelse som uppgår till 0,2 miljoner kronor. 
Orsaken till detta är minskade intäkter med anledning av stängda verksamheter på 
grund av Covid-19. Intäktsbortfallet utgör nästan 1 miljon kronor men på grund av 
att personalkostnader och övriga kostnader också har varit låga på grund av Covid-
19 så mildrar det tappet i intäkter. Prognosen av helårsutfallet 2021 visar en negativ 
budgetavvikelse på 1,0 miljoner kronor som till största del är en helårseffekt av 
intäktsbortfallet.  

Bilagor 
Ekonomisk månadsrapport per 210531 för kultur- och fritidsnämnden, daterad 
2021-06-07 

Tjänsteskrivelse avseende månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 2021-
05-31, daterad 2021-05-27 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 23 2021-05-25 

Tjänsteskrivelse avseende månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 2021-
04-30, daterad 2021-05-10 

Ekonomisk månadsrapport per 210430 för kultur- och fritidsnämnden, daterad 
2021-05-17 
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Beslutet skickas till 
Budgetansvarig 
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§ 42 Dnr 2021-00047 040 

 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
internkontrollplan 2021.  

Sammanfattning 
I internkontrollplanen 2021 anges att uppföljning av kontroll av inköpsrutiner ska 
ske en gång per termin och att kontroll av utdrag från Polisens belastningsregister 
för förening som söker aktivitetsbidrag och/eller främjandebidrag ska ske två 
gånger per år. 

Uppföljning av kontroll av inköpsrutiner tas ut från kommunens 
inköpsanalyssystem. Resultatet visar att det inhandlas av ett större antal ej avtalade 
leverantörer, än av avtalade leverantörer. Men tittar man på summan för perioden 
januari-mars inhandlades cirka 20% av ej avtalade leverantörer mot 80% avtalade 
leverantörer. För de ej avtalade leverantörerna avser fakturorna koordinering av 
volontärer, leverans av medieprodukter, service och underhåll av 
fritidsanläggningar, bibliotekssystem samt hyra av garage och förråd till Hanaslöv. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat fyra föreningar för att kontrollera hur 
föreningarna säkerställer registerkontroll. Den information berörda föreningar har 
lämnat till förvaltningen visar att föreningarna på ett strukturerat sätt har arbetat 
med att säkra sin verksamhet genom att begära in utdrag från Polisens 
belastningsregister. 

Bilagor 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 25 2021-05-25 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende uppföljning av 
internkontrollplan, daterad 2021-05-21 

Skrivelse ”Uppföljning av internkontrollplan 2021 – avtalsleverantörer”, daterad 
2021-05-21 

Skrivelse ”Uppföljning av internkontrollplan 2021 – krav på registerutdrag”, daterad 
2021-05-18  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 43 Dnr 2021-00009 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per april 
månad 2021 

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

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

I april månad 2021 visar sjukfrånvarostatistiken per rullande tolv månader för 
kultur- och fritidsnämnden att sjukfrånvaron var 6,44 % på förvaltningen, att 
jämföra med 6,71 % i mars månad 2021 och 3,95 % i mars månad 2020.  

Sjukfrånvaron i % månad för månad visade 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. 
Sjukfrånvaron 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 2020 steg sjukfrånvaron igen, för 
att sedan sjunka i december och januari månader. I februari och mars månad 2021 
ökade sjukfrånvaron återigen något, för att sedan i april sjunka i % månad för 
månad till 6,17 %. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar har legat på ungefär 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 
11-12 medarbetare. Det är samma nivå som under sommaren 2020.    

Bilagor 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 25 2021-05-25 

Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per april 
månad 2021, daterad 2021-05-31 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per april månad 2021  
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§ 44 Dnr 2021-00046 004 

 

Informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till 

informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden. 
Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell och övergripande översyn 
ska ske senast juni 2025. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att uppdatera informationshanteringsplanen för kultur- och 
fritidsnämnden i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-06-08.  

Sammanfattning 
Informationshanteringsplanen redogör för vilka allmänna handlingar som 
förekommer inom en myndighet och ger anvisningar för hur informationen ska 
förvaras, gallras och slutarkiveras. Enligt 5 kap. 1 § i kommunens arkivreglemente 
ska varje myndighet upprätta en förteckning (informationshanteringsplan) över 
allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring. 
Förteckningen ska hållas aktuell och ses över minst en gång per mandatperiod. I 
informationshanteringsplanen ska de handlingstyper som förekommer inom 
nämndens verksamhet redovisas. 

Kommunstyrelsen förslås vid sammanträde 2021-06-08 besluta att allmänna 
handlingar i kommunstyrelsens, nämndernas och helägda bolags digitala diarium i 
ärendehanteringssystemet Ciceron från och med ärendeserie 2021 bevaras digitalt, 
oavsett om handlingen inkommit eller upprättats på papper eller digitalt. Vidare 
föreslås kommunstyrelsen besluta att införa ersättningsskanning av allmänna 
handlingar och att pappersoriginalet får gallras samt att nämndernas, helägda 
bolagens och kommunstyrelsens informationshanteringsplaner uppdateras i 
enlighet med beslutet. Vid uppdateringen av informationshanteringsplanerna ska 
det anges vilka handlingstyper som inte kan gallras efter skanning på grund av 
lagstiftning eller andra skäl.  

Bilagor 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 26 2021-05-25 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende beslut att anta 
informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden, daterad 2021-05-04 

Förslag till informationshanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 45 Dnr 2021-00045 004 

 

Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta framtaget förslag till arkivbeskrivning 
för kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap 2 §) och arkivlagen (6 § andra 
punkten) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna 
handlingar. Arkivbeskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information, 
organisation och hur informationen inom verksamheten hanteras.  

Arkivbeskrivningen utgör tillsammans med informationshanteringsplanen en del av 
arkivredovisningen. Arkivbeskrivningen bör uppdateras minst en gång per 
mandatperiod.    

Bilagor 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 27 2021-05-25 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende beslut att anta 
arkivbeskrivning, daterad 2021-05-04 

Förslag till arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 46 Dnr 2021-00052 800 

 

Uppföljning av verkställigheten för beslut fattade av kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
verkställigheten av kultur- och fritidsnämndens beslut.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna en redovisning av 
verkställigheten för beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden under år 2020 och 
2021.  

Redovisningen som presenteras innehåller en uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens beslut som är av uppdrags- och verkställighetskaraktär.  

Under år 2020 fattade kultur- och fritidsnämnden åtta beslut av uppdrags- och 
verkställighetskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att fem beslut har 
verkställts och att arbete pågår för att verkställa de tre resterande besluten. Under 
2021 har ett beslut av uppdrag- och verkställighetskaraktär beslutats, arbete pågår 
för att verkställa detta. 

I bilagan ”Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-06-08” redovisas 
besluten tillsammans med kommentar om huruvida besluten har verkställts eller 
inte.   

Bilagor 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 28 2021-05-25 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende uppföljning av kultur- 
och fritidsnämndens beslut, daterad 2021-05-17 

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-06-08, daterad 2021-05-17   

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 47 Dnr 2021-00054 860 

 

Remissvar Kulturplan Kronoberg 2022-2024, Region Kronoberg 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar skicka svar enligt remissförfarandet för ny 
Regional Kulturplan i Kronoberg 2022-2024.  

Sammanfattning 
Region Kronoberg ska ta fram en ny regional kulturplan som ska gälla 2022–2024. 
En remissutgåva finns nu tillgänglig som tagits fram i dialog med kulturplanens 
intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila 
samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. 

Planen har namnet ”Ett hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets” 
och hänvisar tydligt till både Agenda 20230 och Barnkonventionen. 

Planens tre huvudfokus är:  
- Hållbar konstnärlig och kulturell infrastruktur  
- Breddat deltagande 
- Barns och ungas rätt till kultur 

Fram till den 25 juni 2021 kan alla som vill lämna remissyttrande. Med 
utgångspunkt i det regionala kulturuppdraget efterfrågar Region Kronoberg särskilt 
svar på nedanstående frågor: 

- Speglar nulägesanalysen utmaningarna och de regionala strukturerna för 
konst, kultur och idrott i Kronoberg? 

- Möter de regionala kulturpolitiska prioriteringarna nuläge och utmaningar 
för Kronobergs kulturliv? 

- Utgör kulturplanen en bra grund för målsättningar och prioriteringar i din 
organisation? Hur vill din organisation bidra i förändringsarbetet? 

Presidiet och kulturavdelningen på förvaltningen har tagit fram förslag på remissvar. 
I svaret trycks bland annat på vikten av att barn och ungas egna kulturella uttryck 
får ta plats samt delaktighetsaspekten för ett breddat deltagande för alla åldrar. 

När remisstiden har gått ut bearbetas förslaget med hänsyn till de remissyttranden 
som kommit in. Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar för att bereda förslag till 
ny kulturplan och beslutar om en slutversion den 30 september. Slutgiltigt beslut 
fattas av regionfullmäktige den 27 oktober. Därefter skickas den nya kulturplanen 
till Kulturrådet, där den bereds inför beslut om statsbidrag till Kronobergs län.  

Bilagor 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 29 2021-05-25 

Tjänsteskrivelse avseende remissvar Kulturplan Kronoberg 2022-2024, daterad 
2021-05-24 

Förslag till Remissvar regional kulturplan från kultur- och fritidsnämnden i Alvesta 
kommun - utkast 2021-05-27  



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024 

Nulägesanalys Remissutgåva Kulturplan Kronoberg 2022-2024 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Kulturchef 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 48 Dnr 2021-00063 000 

 

Val av ersättare från kultur- och fritidsnämnden till 
ungdomsrådet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Eva Nilsson (C) till ersättare i 
ungdomsrådet. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska utse en ersättare till ungdomsrådet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-04 om entledigande av den ledamot för 
kultur- och fritidsnämnden som tidigare är vald till ersättare till ungdomsrådet. 

Ordförande föreslår Eva Nilsson (C) som ersättare till ungdomsrådet.  

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Eva Nilsson (C) 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 49 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. 

Oskar Andersson (SD) frågar om det finns planer på centrumnära ställplatser för 
husbilar i Alvesta tätort. Förvaltningschef besvarar frågan, det har funnits 
funderingar på ställplatser vid parkeringen intill Sjöparken. 

Stig Jakobsson (L) meddelar att tillgänglighetsrådet har fått information om 
projektet att rusta upp Hagaparken.  

Lavinia Strömberg (S) lyfter frågan om skyltning avseende förbud mot hundbad vid 
allmänna badplatser. Fritidschef besvarar frågan, informationsskyltar är under 
produktion. På skyltarna kommer förutom förbud mot hundbad även information 
relaterad till covid-19 att anges.    
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