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§ 50 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 8 ledamöter, 1 tjänstgörande ersättare samt 1 
icke tjänstgörande ersättare. 

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

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Mats Martinsson (S) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Mats Martinsson (S) 
som justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum 
fredagen den 1 oktober kl. 08:00 
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§ 52 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 och 4 i protokollet). 
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§ 53 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: 

• Kultur- och fritidsnämndens sammanträden kommer att återgå till att 
genomföras som fysiska möten från och med nästa sammanträde 

• Alvesta kommun har utsetts till Sveriges femte bästa friluftskommun år 
2020 

• Kulturbussen  

 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
9(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54 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: 

• Verksamheterna återgår i stort till hur det var före pandemin från och med 
måndag 4 oktober 2021 

• Demokrativecka vecka 41, med kommunbesök av landshövdingen 

• Ungdomsenkäten LUPP 

• Kulturrunda i Alvesta kommun 2-3 oktober 2021 
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§ 55 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. 

Representanterna i pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet har ingen information 
att delge. Lavinia Strömberg informerar från ungdomsrådet om Mötesplats för äldre 
ungdomar samt Alvesta kommuns köp av grustag i Vislanda för anordnande av 
kommunal badplats. 
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§ 56 Dnr 2021-00076 800 

 

Information om demokratiprojektet samt presentation av 
fritidskonsulent 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Simon Lundqvist, nyanställd fritidskonsulent, presenterar sig för kultur- och 
fritidsnämnden. Simon Lundqvist informerar om Alvesta kommuns feriearbete 
Demokratiprojektet, årets tema jämställd och jämlik idrott.  
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§ 57 Dnr 2021-00075  

 

Information om kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet 
under sommaren 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Peter Johansson, avdelningschef Kultur, informerar kultur- och fritidsnämnden om 
förvaltningens verksamhet under sommaren 2021. Peter Johansson informerar om: 

• Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år 
inom kultur och fritid 

• Turism 

• Feriearbetare och sommarprao 
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§ 58 Dnr 2021-00079 040 

 

Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per augusti 
månad 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per augusti månad 
2021 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 
tre särskilda uppdrag tilldelat av kommunfullmäktige som alla är påbörjade: 

• Utveckla kommunens bibliotek till en modern mötesplats för invånare och 
besökare. Arbetet med Mer-öppet har fortsatt och införts i Moheda vilket 
ökar tillgängligheten. Under året kommer även kommunens nya kulturbuss 
att levereras.  

• Jämlika villkor till idrott för flickor och pojkar. Under våren har en 
kartläggning i samverkan med övriga kommuner i Kronobergs län och 
Linnéuniversitetet genomförts och under hösten kommer arbetet gå in i 
genomförandefas med bland annat utbildningsinsatser och olika projekt. 

• Fler fritidsmöjligheter för yngre och äldre för att öka den psykiska hälsan; 
KFN, NAL, ON. Flera verksamheter har trots pandemin hållit öppet för 
fysiska besök samt har utomhusaktiviteter anordnats och utemiljöer 
upprustats.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till augusti 2021 redovisar 
kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse som uppgår till 1,0 miljoner kronor. 
Orsaken till detta är minskade övriga kostnader som främst baseras på få inkomna 
ansökningar om bidrag till fritidsföreningar, vakans på biblioteken samt inställda 
evenemang och utställningar. Intäktsbortfallet på fritidsverksamheten utgör över 
1,0 miljon kronor men på grund av att personalkostnader och övriga kostnader 
också minskat på grund av Covid-19 så förbättras det totala resultatet. Prognosen 
av helårsutfallet 2021 visar en positiv budgetavvikelse på 0,7 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse avseende delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per augusti 
månad 2021, daterad 2021-09-07 

Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 34 2021-09-14 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 
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Budgetansvarig 
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§ 59 Dnr 2021-00009 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per augusti 
månad 2021 

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

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

I augusti månad 2021 visar sjukfrånvarostatistiken per rullande tolv månader för 
kultur- och fritidsnämnden att sjukfrånvaron var 5,04 % på förvaltningen att 
jämföra med bland annat 5,68 % i maj månad, 6,71 % i mars månad, 7,35 % i 
december månad 2020 samt sedan före pandemin 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 %. I maj, juni, juli och augusti månader har sjukfrånvaron i % månad 
för månad legat på 2,89 %, 2,85 %, 0,4 % respektive 4,58 %. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 35 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per augusti 
månad 2021, daterat 2021-09-24 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per augusti månad 2021    

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
16(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 60 Dnr 2021-00058 880 

 

Beslut om biblioteksplan för Alvesta kommun 2022-2024 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
biblioteksplan för Alvesta kommun för år 2022-2024.   

Sammanfattning 
Bibliotekslagen fastställer i 17 § att varje kommun ska ha en biblioteksplan. I denna 
plan ska folkbiblioteksverksamheten (som styrs av bibliotekslagen), 
skolbiblioteksverksamheten (som styrs av både bibliotekslagen och skollagen) samt 
eventuell övrig biblioteksverksamhet, till exempel sjukhusbibliotek, som finns inom 
kommunen finnas beskriven.   

Alvesta kommuns biblioteksplan gäller för all kommunal biblioteksverksamhet, 
planen inkluderar folkbibliotek och skolbibliotek.  

En gemensam biblioteksplan för kommunens bibliotek tydliggör vilka strukturer 
som är nödvändiga för organisationen samt vilka uppdrag folkbibliotek respektive 
skolbibliotek har.   

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 36 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende biblioteksplan för 
Alvesta kommun 2022-2024, daterad 2021-06-15 

Förslag till biblioteksplan för Alvesta kommun 2022-2024 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Bibliotekschef 
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§ 61 Dnr 2021-00078 806 

 

Beslut om taxa för elever som deltar i gruppundervisning inom 
Kulturskolan 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå taxan i 

deltagande av gruppundervisning på Kulturskolan till 250 kr per termin från 
och med 1 januari 2022. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 
översyn av samtliga taxor inom Kulturskolan vartannat år. 

Sammanfattning 
Kulturskolan i Alvesta har traditionellt erbjudit elever enskilda lektioner. Den 
nuvarande taxan för enskilda lektioner är 500 kr per termin. Under 2020 och 2021 
har disciplinerna i Kulturskolan utökats med ämnen som bedrivs i grupp som dans, 
teater, bild och form samt nycirkus. Det saknas i dagsläget en anpassad taxa för 
dessa ämnen och därför behöver en taxa för deltagande i gruppundervisning på 
Kulturskolan fastslås. Viss gruppundervisning har tidigare förekommit i 
verksamheten men fungerar som komplement till enskilda lektioner, tex ensemble 
och orkester. De nya disciplinerna är fristående ämnen och därför behövs en taxa 
fastslås för dem. 

Undervisning i grupp kan inte individanpassas på samma sätt som individuella 
lektioner och tiden som läraren kan lägga på varje enskild elev minskar med antalet 
elever i gruppen, vilket pekar på att priset för deltagande i gruppundervisning bör 
vara lägre än enskild undervisning.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att taxan för 
deltagande i samtlig gruppundervisning på Kulturskolan fastslås till 250 kr per 
termin från och med 1 januari 2022. 

Konsekvensanalys 
Om kostnaden för gruppundervisning anpassas till en lägre nivå innebär det att fler 
barn och unga kan få tillgång till kulturskoleundervisning, vilket gynnar kommunens 
strävan att uppnå Barnkonventionens mål om alla barns lika rätt till kultur. Eftersom 
fler elever kan delta i gruppen blir de ekonomiska konsekvenserna för nämnden 
små. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 37 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende taxa i 
gruppundervisning på Kulturskolan, daterad 2021-09-03 

Beslutet skickas till 
Kulturskolechef 
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Avdelningschef Kultur 
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§ 62 Dnr 2021-00081 800 

 

Beslut att omvandla "Integration och mångfaldspris" till "Pris 
för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald i 
Alvesta kommun" 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att byta namn på nuvarande 

”Integration och mångfaldspris” till ”Pris för insatser som främjar 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun”. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande lydelse i första punkten 
under kriterier för priset: ”Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och 
kontakt mellan människor med olika bakgrund”. 

Sammanfattning 
Alvesta kommuns nuvarande integration och mångfaldpris ska uppmärksamma 
personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stor och betydelsefullt 
arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation 
och utanförskap. 

Kriterier för integration och mångfaldpriset är: 

- Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor 
med olika etnisk bakgrund. 

- Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter. 

- Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i 
samhällsfrågor. 

- Insatsen ska ha bidragit till att ge ökad kunskap, positiv effekt och synbara 
resultat i Alvesta kommun. 

Pristagaren ska bo, ha varit bosatt i kommunen eller ha annan särskild anknytning 
till Alvesta kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås att byta namn på nuvarande ”Integration och 
mångfaldspris” till ”Pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet i Alvesta 
kommun”, samt att stryka ordet etnisk i första punkten under kriterier för priset. 

Eftersom antalet sökande till Integration och mångfaldspriset på senare år har varit 
lågt är tanken att bredda priset. Med den nya formuleringen av namn på priset 
samt justering i kriterierna blir det tydligare att priset riktar sig till mer än bara 
integration och även kan ges till insatser inom andra områden kopplat till 
jämställdhet och jämlikhet. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 38 2021-09-14 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
20(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende beslut att omvandla 
Integration och mångfaldpriset, daterad 2021-09-06 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Kultur 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 63 Dnr 2021-00077 000 

 

Beslut om införande av digital signering av kultur- och 
fritidsnämndens protokoll 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att protokoll från kultur- och fritidsnämnden 
och dess utskott från och med 2021-10-15 signeras (justeras) digitalt. Kultur- och 
fritidsnämndens informationshanteringsplan uppdateras i enlighet med detta 
beslut. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 71 2021-06-22 att kommunstyrelsen, nämnderna 
och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av protokoll från och 
med juli 2021. De nämnder och styrelser som vill justera sina protokoll digitalt 
måste, var och en, besluta om att för sin del godkänna att protokollen justeras 
digitalt. I beslutet ska också eventuella utskott inkluderas.  

Frågan om elektroniskt underskrivna protokolls laglighet har prövats i 
Förvaltningsrätten (dom 2014-05-26) och Kammarrätten (dom 2014-09- 24) som 
beslutade att det inte fanns några hinder för att skriva under protokoll elektroniskt. 

Teknik för att signera protokoll digitalt finns att tillgå i ärendehanteringssystemet 
Ciceron och Ciceron Assistent. Dessa system följer Digitaliseringsmyndighetens 
tekniska ramverk för säker signering (den digitala signaturens äkthet vid 
signeringstillfället) och har en avställningsfunktion till e-arkiv för långtidsbevarande 
som följer Riksarkivets föreskrifter på området. Detta gör att avställning till 
Sydarkiveras bevarandeplattform är säkerställd.  

För att kunna signera måste man ha tillgång till Mobilt BankID/BankID.  

I syfte att övergå till en mer digital informationshantering, få en förenklad hantering 
kring justeringen av protokoll samt att minska mängden pappershandlingar föreslås 
kultur- och fritidsnämnden besluta att införa digital signering av protokoll för kultur- 
och fritidsnämnden och dess utskott, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 
Kultur- och fritidsnämndens informationshanteringsplan uppdateras i enlighet med 
detta beslut.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 39 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende införande av digital 
signering av kultur- och fritidsnämndens protokoll, daterad 2021-08-27 

Beslutet skickas till 
Kansliavdelningen 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
22(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 64 Dnr 2021-00074 800 

 

Återrapportering av sökta och erhållna externa bidrag 2021 
inom kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen kring sökta och 
erhållna externa bidrag 2021. 

Sammanfattning 
Kultur och fritidsförvaltningens enheter har möjlighet att söka och rekvirera ett 
antal riktade statsbidrag.  Även regionerna fördelar stöd som kommunerna kan söka 
för olika projekt och särskilda insatser. Under året har externa medel tillförts 
samtliga enheter enligt följande: 

Kulturenheten 
Skapande skola läsåret 21-22. Sökta medel 860 950 kr 
Beviljade medel från Statens Kulturråd 602 665 kr 

Kulturskolan 
Fortsatt utveckling av Kulturskolan. Sökta medel 885 000 kr 
Beviljade medel från Statens Kulturråd 559 700 kr 

Biblioteken 
Fyra ansökningar inom ramen för stärkta bibliotek totalt 1 250 000 kr 
Beviljade medel från Statens Kulturråd 700 000 kr 
Bokbussen (300 000 kr): körkortsutbildning, automater och annan teknik 
Vislanda (200 000 kr): barnavdelningen ska flyttas och göras om 
Moheda (100 000 kr): solskydd och gardiner i det nya biblioteket 
Alvesta (100 000 kr): fortsätta att utrusta barn- och ungdomsavdelningen 
Dessutom ett bidrag för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. Ansökan görs 
tillsammans med skolbiblioteken. Kulturrådet fördelar stödet efter kommunstorlek. 
Kravet för att söka är att kommunen inte minskar medieanslaget. 
Beviljat anslag 75 000. 

Fritidsenheten kopplat mot turism 
Förstudie kring utveckling av Banvallsleden. Utredningen en samverkan mellan 
Tingsryd, Alvesta och Ljungby. Ljungby kommun är projektägare. Summan som 
beviljats är 66 665 kr fått från Regional- och socialfondsprogrammet samt 2 835 kr 
från Leader Linné Småland. 

Fritidsgårdarna 
Rekvirerade bidrag från Socialstyrelsen för lovaktiviteter 747 660 kr som fördelats 
mellan enheterna och i samverkan med Utbildningsförvaltningen samt 
Förvaltningen för Arbete och lärande. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 40 2021-09-14 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende sökta och erhållna 
externa bidrag 2021, daterad 2021-09-03  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 65 Dnr 2021-00048 860 

 

Återrapportering Riksdagsmannagården/Samverkansavtal med 
Norra Allbo Hembygdsförening 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet avseende 
Riksdagsmannagården med Norra Allbo Hembygdsförening. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med nämndens ordförande under 
året fört en diskussion med Norra Allbo Hembygdsförening kring hur man bäst kan 
nyttja Riksdagsmannagården. Starten kom via ett brev från en av kommunens 
förskolor som önskade kunna vara där med barnen och lära sig mer om livet förr i 
tiden. Detta sammanföll med Hembygdsföreningens önskan att öka sin publika 
verksamhet och lyfta fram kulturarvet till nya grupper inom såväl skola som 
allmänhet. 

För att tydliggöra intentionerna har ett avtal tagits fram mellan kultur- och 
fritidsnämnden och Norra Allbo Hembygdsförening som beskriver respektive parts 
ansvarsområde samt krav på årlig uppföljning av samverkan. 

Parallellt med detta för Norra Allbo Hembygdsförening diskussioner med Allbohus 
kring ett köp av fastigheten där Riksdagsmannagården ingår. Dessa två processer är 
inte avhängiga av varandra utan avtalet med Kultur- och fritidsnämnden står fritt 
från förvärvandet av fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 41 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende återrapportering 
Riksdagsmannagården/samverkansavtal med Norra Allbo Hembygdsförening, 
daterad 2021-09-06 

Avtal mellan Norra Allbo Hembygdsförening och Kultur- och fritidsnämnden 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Avdelningschef Kultur 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-29 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 66 Dnr 2021-00008 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts ordförande frågar arbetsutskottet om 
de har några övriga ärenden att anmäla till dagens sammanträde. Inga övriga 
ärenden anmäls. 

 


	Kultur- och fritidsnämndens protokoll
	Justeringens tid och plats
	Anslagsbevis för Kultur- och fritidsnämnden

	Ärendelista
	Närvaro
	Beslut
	Sammanfattning

	Val av justerare och tid för justering
	Beslut
	Sammanfattning

	Godkännande av dagordning
	Beslut
	Sammanfattning

	Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande
	Beslut
	Sammanfattning

	Information från förvaltningschef
	Beslut
	Sammanfattning

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

	Information om demokratiprojektet samt presentation av fritidskonsulent
	Beslut
	Sammanfattning

	Information om kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet under sommaren 2021
	Beslut
	Sammanfattning

	Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per augusti månad 2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per augusti månad 2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Beslut om biblioteksplan för Alvesta kommun 2022-2024
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Beslut om taxa för elever som deltar i gruppundervisning inom Kulturskolan
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Beslut att omvandla "Integration och mångfaldspris" till "Pris för insatser som främjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun"
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Beslut om införande av digital signering av kultur- och fritidsnämndens protokoll
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Återrapportering av sökta och erhållna externa bidrag 2021 inom kultur- och fritidsförvaltningen
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Återrapportering Riksdagsmannagården/Samverkansavtal med Norra Allbo Hembygdsförening
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Övriga ärenden
	Beslut
	Sammanfattning


