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§ 67 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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§ 68 Dnr 2085  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Oskar Andersson (SD) som justerare av 
protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Oskar Andersson (SD) 
som justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum via 
Ciceron Assistent senast måndagen den 15 november kl. 12:00.  

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
6(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-10 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 69 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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§ 70 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: 

• Framöver är det enbart fysiska sammanträden, om inte annat följer av 
eventuella restriktioner. 

• Det finns en ny utställning kopplad till Agenda 2030 i utställningshallen, av 
elever från Prästängsskolan. 

• Kultur- och fritidsnämndens särskilda uppdrag i Mål och Budget år 2022. 

• Läktaren på Virdavallen. 
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§ 71 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: 

• I stort sett all verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningen är igång igen 
efter nedstängningar och anpassningar till följd av pandemin 

• Höstlovsaktiviteter 

• Välbesökt Kulturrunda 

• Mötesplats för unga 

• Ny sporthall/kulturarena i Alvesta 

• Införande av kontaktcenter     
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§ 72 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.  

• Tillgänglighetsrådet och pensionärsrådet har inte haft några möten sedan 
kultur- och fritidsnämndens förra sammanträde. 

• Ungdomsrådet har haft årsmöte och valt en ny ordförande.      
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§ 73 Dnr 2021-00071 880 

 

Information om utredning kring skolbiblioteksverksamheten i 
Alvesta kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Bibliotekschef Suzanne Hammargren informerar kultur- och fritidsnämnden om 
utredning avseende hur skolbiblioteksverksamheten ska organiseras på ett 
effektivt, likvärdigt och hållbart sätt i Alvesta kommun.         
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§ 74 Dnr 2021-00091  

 

Information om friluftslivets år 2021 och friluftsmiljonen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Martin Sallergård, avdelningschef fritid, informerar kultur- och fritidsnämnden om 
friluftslivets år i Alvesta 2021 och friluftsmiljonen (medel för insatser kopplade till 
det nationella friluftsåret). 
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§ 75 Dnr 2021-00092  

 

Information om samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och Torpsbruks samhällsförening 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande Lavinia Strömberg informerar kultur- och fritidsnämnden om 
samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
Torpsbruks samhällsförening.   
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§ 76 Dnr 2021-00090 000 

 

Information om digital justering av kultur- och fritidsnämndens 
protokoll 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Nämndsekreterare Ulrika Bengtsson informerarar kultur- och fritidsnämnden om 
digital signering av protokoll via Ciceron Assistent.     
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§ 77 Dnr 2021-00030 040 

 

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 
oktober månad 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per 
oktober månad 2021 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 oktober 2021 redovisar 
kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse som uppgår till 0,7 miljoner kronor. 
Orsaken till detta är minskade övriga kostnader som främst baseras på få inkomna 
ansökningar om bidrag till fritidsföreningar, låga driftkostnader på grund av stängda 
verksamheter, vakans på biblioteken samt inställda evenemang och utställningar. 
Intäktsbortfallet på fritidsverksamheten utgör över 2,5 miljon kronor men på grund 
av att personalkostnader och övriga kostnader också minskat på grund av Covid-19 
så förbättras det totala resultatet för perioden. Prognosen av helårsutfallet 2021 
visar en positiv budgetavvikelse på 1,4 miljoner kronor då man väntar sig en 
återhämtning av besökare till anläggningar och evenemang under hösten och 
vintern. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse avseende ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden 
per oktober månad 2021, daterad 2021-11-03 

Ekonomisk månadsrapport per 211031 för kultur- och fritidsnämnden, daterad 
2021-11-03  

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 

Budgetansvarig 
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§ 78 Dnr 2021-00088 806 

 

Taxor kopplade till fritidsavdelningens verksamheter 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastslår taxan som oförändrad år 2022 och 2023 i 
följande verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen: fotbollsplaner på 
Virdavallen, sporthallar, gymnastiksalar, ishallen på Virdavallen, simhall & gym på 
Virda bad och sportcenter, Vislandabadet, bowlinghall, Hanaslöv för utförsåkning 
och downhill, samlingslokaler samt båthamn i Hulevik.  

Sammanfattning 
Kultur-och fritidsförvaltningen har i uppdrag att vartannat år genomföra en översyn 
av taxor för hyra av lokaler via Alvesta kommuns lokalbokning vilket innefattar bland 
annat idrottshallar, Vislandabadet, fotbollsplaner, bowlinghall, samlingslokaler, 
båthamn, simhall/gym och ishall med mera. Utifrån pågående pandemi så har 
föreningar drabbats på olika sätt, både med minskade intäkter och på flera håll 
minskade aktiviteter och verksamheter. Flera föreningar ser dessutom en oro för 
att många väljer att sluta med sin aktivitet. Även privatpersoners möjligheter till 
besök på gym, simhall, möteslokaler med mera har starkt begränsats av 
begränsningar i antal besökare eller helt nedstängda verksamheter. Utifrån detta 
vill Kultur-och fritidsförvaltningen inte föreslå en höjning av befintliga taxor kopplat 
till fritidsavdelningens verksamheter utan att nuvarande taxor fortsätter att gälla 
även under 2022 och 2023. 

Konsekvensanalys 
En höjning av taxor för hyra av sporthall, fotbollsplaner, ishall eller för bad i simhall 
skulle direkt kunna påverka föreningarnas återhämtning från Covid 19 och skulle 
kunna medföra ökade kostnader och resultera i att fler barn slutar med idrott och 
att fler väljer att inte starta upp sina aktiviteter efter pandemin. En höjning av 
taxorna skulle kunna få negativa konsekvenser för barn och ungdomar i Alvesta 
kommun även när det gäller besök i verksamheter som simhall och skidåkning i 
Hanaslöv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden avseende beslut om taxor kopplade 
till fritidsavdelningens verksamheter, daterad 2021-10-12 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 46 2021-10-27 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Fritid 
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§ 79 Dnr 2021-00097 800 

 

Löpande investeringsbidrag till Kvenneberga byggnadsförening 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Kvenneberga byggnadsförening 
15 000 kronor i löpande investeringsbidrag för att kunna säkra anläggningens 
tillgång till rent vatten.       

Sammanfattning 
Under våren 2021 kom Kvenneberga byggnadsförening in med en ansökan om 
investeringsbidrag för utbyte av filter för att säkra rent vatten till anläggningen 
Kvenneberga Bygdegård. Under hösten har föreningen önskat att denna ansökan 
istället behandlas som en ansökan om löpande investeringsbidrag för att kunna 
genomföra insatsen omedelbart. Kvenneberga byggnadsförening uppger att 
föreningen är i stort behov av att omgående byta ut ett vattenfilter för att kunna 
förse anläggningen med rent vatten. Det är en förutsättning för att kunna bedriva 
uthyrningsverksamhet.  

Enligt uppgift från Kvenneberga byggnadsförening uppgår kostnaden för byte av 
vattenfilter till 30 000 kr, se bifogad offert. 

Kultur- och fritidsnämnden fattade § 93 2020-12-07 beslut att avsätta 75 000 kr för 
löpande investeringar för föreningar med egen anläggning under verksamhetsår 
2021, samt att beslutade medel kan utbetalas under perioden 2021-01-01- 2021-
12-31. Kultur- och fritidsnämnden har under år 2021 sammanlagt beslutat om 
löpande investeringsbidrag om 20 000 kr.             

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende löpande 
investeringsbidrag till Kvenneberga byggnadsförening, daterad 2021-11-01 

Kvenneberga byggnadsförenings ansökan om investeringsbidrag, kultur- och 
fritidsnämnden tillhanda 2021-06-11 

Kvenneberga byggnadsförenings offert från Filtrena AB daterad 2020-10-01       

Beslutet skickas till 
Kvenneberga byggnadsförening 

Avdelningschef Fritid 
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§ 80 Dnr 2021-00093 800 

 

Revidering av Bestämmelser om stöd för föreningar och 
organisationer verksamma inom Alvesta kommun 

Beslut 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar om revidering av Bestämmelser om stöd för 
föreningar och organisationer verksamma i Alvesta kommun enligt bilaga.    

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur-och fritidsnämnden 
arbetat med en översyn av tidigare Bidragsbestämmelser för organisationer 
verksamma inom Alvesta kommun. Arbetet stannade upp under Coronapandemin 
men har nu slutförts. 

En översyn har gjorts av ersättningen inom samtliga stödformer: 

• En höjning görs av aktivitetsstödet med ca 15 procent till 7 kronor.  

• Ledarbidraget höjs till max 15 000 kr/år och förening. 

• Inom stöd för drift och hyror ligger Alvesta kommun högt i förhållande till 
andra jämförbara kommuner. Här föreslås ingen förändring. 

Tre nya stödformer inrättas för: 

• Unga leder unga 

• Aktiv fritid för alla  

• Stöd till Kulturarrangemang 

Vi är ännu bara i uppstarten efter pandemin men ser att det nya stödsystemet kan 
stärka fler grupper som unga, pensionärer och personer med funktionsvariation - 
grupper som varit särskilt drabbade av nedstängningen. 

Utifrån dialog med föreningslivet märker vi att det inte enbart är ekonomiskt stöd 
man efterfrågar, utan även hjälp med att få tillbaka medlemmar och synliggöra 
föreningens verksamhet. Det tar det nya stödsystemet också fasta på. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende revidering av stöd till 
föreningar och organisationer i Alvesta kommun, daterad 2021-11-03 

Förslag till reviderad Bestämmelser om stöd för föreningar och organisationer 
verksamma i Alvesta kommun 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 81 Dnr 2021-00089 006 

 

Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för år 2022. 

Sammanfattning 
Den 28 september 2021 fastställde kommunfullmäktige sin sammanträdesplan för 
år 2022. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges 
sammanträdesplan upprättat ett förslag till sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden. Vid framtagande av planen har hänsyn även tagits till tidplanerna 
för hanteringen av årsredovisning, delårsrapport, internkontrollplan med mera. 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer 
föreslagen sammanträdesplan. Nämndssammanträdena föreslås äga rum på 
tisdagar och onsdagar klockan 13:00.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende beslut om 
sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2022. 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 48 2021-10-27 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 82 Dnr 2021-00009 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per 
september månad 2021 

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

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

I september månad 2021 visar sjukfrånvarostatistiken per rullande 12 månader för 
kultur- och fritidsnämnden att sjukfrånvaron var 4,84 % på förvaltningen. Det 
innebär att sjukfrånvaron under de senaste 12 månaderna har minskat med knappt 
två procentenheter, från 6,94 % i oktober månad 2020 till 4,84 % i september 2021.  

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

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har ökat till 13 personer i september månad. Sedan november månad 
2020 har antalet legat på 11 medarbetare, med undantag per mars och maj månad 
då antalet var 12 respektive 10 medarbetare.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per september 
månad 2021, daterad 2021-10-26 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per september månad 2021.  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 49 2021-10-27 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
20(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-10 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 83 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.  

Fråga lyfts om varför belysning på Virdavallens gräsplaner inte är tänd vid träning. 

Ordförande Lavinia Strömberg informerar att kommunstyrelsen har fattat beslut 
om kommunal borgen till Alvesta Tennisklubb för lån till investering i 
hardcourtbanor på Virdavallen, samt att kommunstyrelsen fattat beslut att bevilja 
Alvesta Ridklubb ett extra bidrag för köp av hästar. 
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