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§ 84 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 2 tjänstgörande ersättare. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida.   

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
6(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 85 Dnr 2085  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Eva Nilsson (C) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Eva Nilsson (C) som 
justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum via Ciceron 
Assistent senast måndagen den 13 december kl. 12:00.  
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§ 86 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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§ 87 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: 

• Nämndens sammanträde kommer framöver även att förläggas ute i 
verksamheterna. 

• Årets pristagare kommer, tillsammans med förra årets pristagare, att 
uppmärksammas vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.  
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§ 88 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: 

• Övergripande arbete som pågår inom kommunen där kultur- och 
fritidsförvaltningen är en part; kontaktcenter, framtagande av 
samverkansavtal, den nya kultur- och idrottsarenan, förvaltningsavtal 
mellan AllboHus och kultur- och fritidsförvaltningen, kategoristyrning av 
inköp, Agenda 2030 samt Barnen Bästa Gäller 

• E-tjänster kopplade till föreningsbidrag 

• Rekrytering av ny fritidsledare  

• Kontantfria anläggningar  
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§ 89 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.  

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

Tillgänglighetsrådet diskuterade vid senaste mötet vikten av att kommunen tänker 
på tillgängligheten vid digitalisering, exempelvis vid utformandet av e-tjänster.   
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§ 90 Dnr 2021-00118 800 

 

Information om pristagare och stipendiater för år 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Peter Johansson, avdelningschef fritid, informerar kultur- och fritidsnämnden om 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslut kring Kulturstipendium 2021, 
Kulturpris 2021, Pris för särskild prestation 2021 samt Pris för insatser som främjar 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun 2021.    
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§ 91 Dnr 2021-00087 042 

 

Återrapportering av internkontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden år 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten om återrapportering 
av kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för år 2021.   

Sammanfattning 
Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av verksamhetsplan med 
internbudget anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 
genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning 
som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden 
skyldig att till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid 
uppföljningen av kontrollplanen.  

Denna återrapportering avser kultur- och fritidsnämndens uppföljning av 
internkontrollplan 2021 som ansvarig nämnd för kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet. 

I enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en kommunövergripande 
internkontrollplan, dels en nämndspecifik kontrollplan gällande kultur- och 
fritidsnämndens som återrapporteras i denna rapport. Resultatet av kontrollerna är 
att samtliga är ”tillräcklig”, eller ”god” (9 av 9). Sammantaget bedöms resultatet 
som att den interna kontrollen är ”tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 
6 kap 7§). Angående själva processen kring intern kontroll bedöms den ha 
genomförts på ett bra sätt, men att det finns förbättringspotential kring arbetet 
med riskanalys.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende återrapportering av 
internkontrollplane för kultur- och fritidsnämnd år 2021, daterad 2021-10-05 

Återrapportering av kultur- och fritidsnämndens interkontrollplan 2021, daterad 
2021-11-08 

Bilaga 1 - Kommunövergripande intern kontrollplan 2021 

Bilaga 2 - Intern kontrollplan 2021 för kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 55 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 92 Dnr 2021-00085 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden år 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att  

1. godkänna verksamhetsplan med internbudget 2022 för kultur- och 
fritidsnämnden med följande ändringar: 

- tillägg av rubrik ”3.4 Särskilda uppdrag från nämnden” med text ”Ge 
förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Region Kronoberg utreda 
möjligheten till kultur- och idrottsupplevelser tillgänglighetsanpassade 
för personer med olika typer av funktionsvariationer.” 

- tillägg av punkt ”ökad samverkan med utbildningsförvaltningen för att 
möjliggöra för kulturskolan att nå ut i hela kommunen.” under 4 
Prioriterade områden och strategier – Utvecklingsmål - Öka 
tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamheter i hela kommunen.  

2. godkänna internkontrollplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2021 en budget för 2022 med plan 2023-
2024. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för 
verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den 
kommunfullmäktige beslutade driftramen för kultur- och fritidsnämnden uppgår till 
63,7 miljoner kronor. 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta en 
Verksamhetsplan med internbudget, vilken utgör planeringsverktyg för det 
kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnden egna 
nämndsmål och nyckeltal som bygger på kommunfullmäktiges resultatmål, 
driftbudget per avdelning samt budget för planerade investeringar. 

Inför budget 2022 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 2,8 
mnkr i jämförelse med 2021. De ökade medlen avser uppräkning av löneökningar, 
föreningsbidrag, bidrag till studieförbund samt förstärkning av fritidsgårdarna. 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2008 (KF § 71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt reglementet ska 
nämnd/styrelse varje år i samband med fastställande av internbudget anta en 
särskild plan för intern kontroll.  

I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll. Av anvisningarna framgår 
bland annat vilken modell för riskanalys som ska användas vid framtagande av 
internkontrollplanen. Förslag till internkontrollplan utgår ifrån denna modell, där 
bedömt riskvärde framgår för varje system/rutin som ska kontrolleras. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse avseende verksamhetsplan med internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden år 2022, daterad 2021-10-05 

Verksamhetsplan med internbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden, daterad 
2021-11-15 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 56 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 93 Dnr 2021-00084 002 

 

Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden år 2022 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för 

kultur- och fritidsnämnden 2022. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningschef får besluta om 
redaktionella förändringar under året i attestförteckning.  

Sammanfattning 
Enligt kommunens gällande attestreglemente ska nämnderna varje år ta beslut om 
en attestförteckning som ska gälla inför nästkommande år. Beslut bör tas senast 
den 31 december året innan attestförteckningen ska gälla. Attestförteckningen 
anger till vilket belopp en attestant har rätt att beslutsattestera fakturor för inom 
kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Förteckningen anger också vilken 
person som ska agera ersättare vid ordinarie attestants frånvaro. 

Redaktionella justeringar i attestförteckning sker löpande under året och beslutas 
av förvaltningschefen. Redaktionella justeringar innebär förändring av namn vid 
exempelvis ny anställning, förändringar i kodstruktur och organisationsförändringar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse avseende beslut om attestförteckning för kultur- och 
fritidsnämnden år 2022, daterad 2021-10-05 

Attestförteckning kultur- och fritidsnämnden från 2022-01-01, daterad 2021-11-08 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 57 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 94 Dnr 2021-00009 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per 
oktober månad 2021 

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

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

I oktober månad 2021 visar sjukfrånvarostatistiken i procent per rullande 12 
månader för kultur- och fritidsnämnden en fortsatt minskning av sjukfrånvaron till 
4,7 % på förvaltningen. Det innebär att sjukfrånvaron under de senaste 12 
månaderna har minskat med drygt två och en halv procentenheter (från 7,34 % i 
november månad 2020 till 4,7 % i oktober 2021).  

Sjukfrånvaron i procent månad för månad visar en sjukfrånvaro på 5,45 % inom 
kultur- och fritidsförvaltningen i oktober månad, att jämföra med 7,16 % för hela 
kommunen. 

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 sjukfrånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna har det senaste året legat på mellan 10-13 medarbetare/månad. I 
oktober visar statistiken att 12 medarbetare har haft 5 eller fler 
sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per oktober 
månad 2021, daterad 2021-11-29 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per oktober månad 2021.   
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§ 95 Dnr 2021-00102  

 

Överenskommelse om regional samverkan Scensommar 
Kronoberg 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till överenskommelse 
om regional samverkan gällande Scensommar Kronoberg. 

Sammanfattning 
Region Kronoberg och Kronobergs samtliga kommuner ingår en överenskommelse 
för att genomföra och utveckla Scensommar Kronoberg, som är en regionalisering 
av Växjö kommuns koncept Scensommar. Syftet är att skapa samarbetsstrukturer 
och utveckla arrangörskapet i länet för att säkerställa kultur i hela Kronoberg samt 
höja kvaliteten i utbudet.  

Målet är att fler invånare ska möta kultur på okonventionella platser i sin vardag.  

Överenskommelsen är långsiktig och omfattar regional samverkan för Scensommar 
Kronoberg. Under Scensommar Kronoberg erbjuds minst tre professionella akter 
riktade till barn/familj till respektive kommun i Kronoberg för en fast summa. 

Aktiviteterna ska: 

* vara kostnadsfria för invånare och besökare, 

* ha en bred variation, 

* ske under sommaren, 

* ske på okonventionella platser. 

Växjö kommun har det övergripande ansvaret för arrangemangen. Respektive 
kommun avgör i dialog med scensommarprojektledaren på Växjö kommun vilka 
platser som är okonventionella att möta kultur på. 

Alvesta kommun betalar 40 000 kronor i kommunal finansiering för att vara en del 
av Scensommar Kronoberg. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende förslag till 
överenskommelse om regional samverkan Scensommar Kronoberg, daterad 2021-
11-17 

Förslag till överenskommelse om regional samverkan gällande Scensommar 
Kronoberg   

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 59 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef kultur 
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§ 96 Dnr 2021-00086 807 

 

Reklamplats på fasaden Virdavallens ishall 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upplåta fasadyta på Virdavallens Ishall till 
Alvesta Skridskoklubb för sponsorskylt för ALT Hiss.  

Sammanfattning 
Alvesta Skridskoklubb har ställt frågan till kultur- och fritidsförvaltningen om att få 
nyttja fasaden på ishallen för en sponsorskylt. 

Företagsnamnet ALT Hiss ska kommuniceras av Alvesta Skridskoklubb vid matcher 
och träningar i ishallen. I nuläget har föreningen sponsorer på sarg och på väggar 
inomhus. 

Avtalet för sponsring skrivs mellan sponsorföretaget ALT Hiss och Alvesta 
Skridskoklubb. Föreningen erhåller hela sponsorsumman, bekostar skylten, tillser 
att en korrekt montering görs samt söker samtliga tillstånd för offentlig skyltning 
som erfordras.  

Kommunen upplåter en yta på fasaden i storlek max 4x4 meter. Skylten är endast 
avsedd för nuvarande ishall och kan inte flyttas till annan lokal utan nytt beslut i 
kultur och fritidsnämnden. Företagsnamnet ska kommuniceras och godkännas av 
Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Kommunen kommer även fortsättningsvis benämna lokalen Virdavallens Ishall i all 
marknadsföring och informationsmaterial.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende upplåtelse av 
fasadyta på Virdavallens Ishall för sponsorsskylt, daterad 2021-11-24    

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 60 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 

Avdelningschef fritid 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
19(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 97 Dnr 2021-00110 800 

 

Godkänna Alvesta Motorklubbs klubblokal som 
bidragsberättigad föreningslokal i Alvesta kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Alvesta Motorklubbs klubblokal på Sjögatan 
2 i Alvesta godkänns som bidragsberättigad föreningslokal i Alvesta kommun, under 
förutsättning att föreningen bedriver ungdomsverksamhet i lokalen och att gällande 
hyreskontrakt efterlevs. Alvesta Motorklubb berättigas hyresstöd på maximalt 50 
000 kronor per år.  

Jäv 
Helén Gustavsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Alvesta Motorklubb har inkommit med de handlingar som Alvesta kommuns 
stödbestämmelser kräver gällande förhyrningen av lokalen på Sjögatan 2 i Alvesta 
där hyresvärden är Åkeri Barbro Johansson AB. Förutsättningen för stöd till förhyrda 
lokaler är enligt Alvesta kommuns stödbestämmelser bland annat uppvisande av 
årskontrakt, full dispositionsrätt till lokalen samt att föreningen regelbundet 
bedriver ungdomsverksamhet där. Samtliga dessa krav uppfyller Alvesta 
Motorklubb.  

Konsekvensanalys 
Alvesta kommun tillhandahåller inte verksamhetslokaler för det ändamål Alvesta 
Motorklubb önskar för att bedriva sin verksamhet. Alvesta Motorklubb uppfyller de 
krav Alvesta kommuns stödsystem kräver för godkännande av lokalen och ett 
nekande av stöd till Alvesta Motorklubb skulle försvåra möjligheterna för 
föreningen att bedriva sin verksamhet för ungdomar i Alvesta kommun. Stödet ryms 
inom befintlig ram, Alvesta Motorklubb når dock taket utifrån gällande beslutat 
stöd vilket innebär att 50 000 kronor per år kan betalas ut, årshyran uppgår till 120 
000 kronor samt tillkommande kostnader för el och vatten på ca 70 000 kronor per 
år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden avseende godkännande av Alvesta 
Motorklubbs klubblokal som bidragsberättigad lokal, daterad 2021-11-17  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 61 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef fritid 

Alvesta Motorklubb 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
20(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 98 Dnr 2021-00105 810 

 

Föreningsbidrag till fritidsföreningar 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utbetalning enligt: 

• A. Aktivitetsstöd till en summa av 805 560 kronor, 

• B. Stöd till drift av egen anläggning till en summa av 1 991 270 kronor,  

• C. Stöd till förhyrda lokaler till en summa av 163 039 kronor samt 

• D. Främjandestöd för fritid till en summa av 164 700 kronor. 

Sammanfattning 
Bidragsberättigade föreningar inom Alvesta kommun kom den 15 juni 2021 in med 
ansökningar om föreningsstöd för verksamhetsåret 2020. I § 53 2020-09-28 
beslutade kultur- och fritidsnämnden att aktivitetsstödet för 2020 års verksamhet 
skulle grunda sig på 2019 års verksamhetsnivå om föreningarna inte ökat sin 
verksamhet, detta för att kompensera för ett verksamhetsår kopplat till 
restriktioner och inställda verksamheter utifrån covid-19.  

Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2021 beslutades även 
om höjning av aktivitetsstödet från 6 kr till 7 kr per deltagare. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en bedömning av respektive förenings 
verksamhet som syftar på verksamhetsåret 2020 och underlag till beslut för en 
utbetalning av totalt 3 124 569 kronor, fördelat enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
om stöd till fritidsföreningar 2022. 

- A. Aktivitetsstöd 

- B. Stöd till drift av egen anläggning eller lokal  

- C. Stöd till förhyrda lokaler 

- D. Främjandestöd för fritid 

Utbetalningar efter beslut sker i februari och augusti 2022.   

Konsekvensanalys 
Föreningarnas ansökningar är granskade och genomgångna för att säkra att 
inskickade handlingar är korrekta och utgör ett korrekt bedömningsunderlag. 
Bedömningarna för varje förening följer de riktlinjer och tidigare beslut som är 
fattade om föreningsstöd. Samtliga föreningar som ansöker om aktivitetsstöd och/ 
eller främjandestöd för fritid har fått lämna intyg om att föreningen har säkrat att 
samtliga ledare i föreningen har uppvisat utdrag från belastningsregistret. Detta för 
att säkra trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar i Alvesta kommun. Summorna 
som föreslås för utbetalning ryms inom ramen för anvisad budget för kultur-och 
fritidsnämnden för 2022 och är en central del för föreningarna att kunna bedriva 
och utveckla barn- och ungdomsverksamhet. 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
21(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende stöd till 
fritidsföreningar 2022, daterad 2021-11-15 

Bilaga 1 - Sammanställning av bidrag 2022, daterad 2021-11-12  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 62 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef fritid 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
22(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 99 Dnr 2021-00106 860 

 

Föreningsbidrag till kulturföreningar 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja stöd enligt kultur- och 
fritidsförvaltningens förslag:    

1. C. Bidrag till förhyrda lokaler, 9 600 kr 

2. D. Främjandebidrag kultur, 450 000 kr  

Sammanfattning 
Föreningarna i Alvesta kommun kommer varje år in med ansökningar om 
föreningsbidrag senast den 15 april, på grund av pandemin förlängdes den här tiden 
under 2021 till 15 juni. Under 2021 har 27 föreningar ansökt om främjandebidrag 
kultur och 2 föreningar om stöd till förhyrda lokaler.  

Förslag på fördelning av kulturbidrag görs enligt två olika bidragskategorier: 

C. Bidrag till förhyrda lokaler, förslag på fördelning enligt bilaga på 9 600 kronor 

D. Främjandebidrag kultur, förslag på fördelning enligt bilaga på 450 000 kronor  

Det har gjorts en bedömning av föreningens verksamhet.  Bidragets storlek kan 
minska eller öka, beroende på föreningens aktiviteter, verksamhet, antal 
medlemmar, antal publika evenemang och aktiviteter öppna för allmänheten. Även 
samverkan med andra föreningar, utveckling av ny verksamhet och verksamhet för 
barn och ungdomar är viktiga faktorer i bedömningen. 

Utbetalningar sker efter beslut i februari och augusti 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende förslag 
föreningsbidrag till kulturföreningar 2022, daterad 2021-11-17 

Förslag fördelning Främjandebidrag kultur 2022 

Förslag fördelning Förhyrd lokal kultur 2022 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 63 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef kultur 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
23(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 100 Dnr 2021-00104 800 

 

Investeringsbidrag till föreningar 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

• om utbetalning enligt bilaga 1 för bidragskategori E om totalt 395 000 
kronor för 2022  

• att 75 000 kronor avsätts för löpande investeringar för föreningar med 
egen anläggning under verksamhetsåret 2022.  

Beslutade medel kan betalas ut under perioden 1/1- 31/12 2022.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har totalt mottagit 31 olika ansökningar inom ramen 
för bidragskategori E. Bidrag till speciella ändamål - verksamhet och investeringar. 
Totalt har 17 föreningar sökt till en total kostnad för 2 782 900 kronor. I bifogad 
bilaga är ansökningarna sammanställda med förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fördelning och utbetalning enligt bilaga 1 att 
395 000 kronor beviljas ansökta projekt. Beviljat bidrag kan endast betalas ut under 
perioden 1/1-31/12 2022. Utbetalning sker efter att föreningen har genomfört 
insatsen samt att man uppvisat och vidimerat kostnaderna, dock på högst 50% av 
uppvisade kostnader. Investeringen får inte vara påbörjad innan beslut fattas i 
Kultur-och fritidsnämnden. 

75 000 kronor föreslås att reserveras till löpande åtgärder för föreningar med egen 
anläggning under 2022.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende bidragskategori E – 
särskilda ändamål, daterad 2021-11-17 

Bilaga 1: Förslag på fördelning av medel för bidragskategori E. Bidrag till speciella 
ändamål 2022 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 64 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 

Avdelningschef fritid 

 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
24(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 101 Dnr 2021-00108 800 

 

Redovisning av kommunala bidrag till studieförbunden 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen om 
utbetalningarna av kommunala bidrag till studieförbunden.  

Sammanfattning 
I Alvesta kommun verkar tio olika studieförbund med olika typer av 
studieverksamhet. Dessa är: ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Medborgarskolan, 
Folkuniversitetet, NBV, Studiefrämjandet, Sensus, Studieförbundet Bilda, Kulturens 
bildningsverksamhet och Ibn Rushd bildningsverksamhet.  

Alvesta kommun betalar 2021 ut 650 000 kronor i stöd till studieförbunden.  

150 000 kr går till idrottsrörelsens studieförbund SISU. 400 000 kr har betalts ut 
som verksamhetsstöd till övriga studieförbund. 100 000 kr har funnits som en 
sökbar pott för studieförbunden under 2021. 

Stödet betalas ut och grundar sig i ett beslut fattat av Kultur och fritidsnämnden 
den 21 februari 2001 (KFN § 1). I beslutet anges att Alvesta kommuns stöd till 
studieförbunden syftar till att ”…utifrån respektive studieförbundens ideologiska 
och idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning 
och kulturverksamhet av god kvalité i kommunen”.   

Varje år redovisar studieförbunden senast den 15 april hur många timmar de gjort i 
Alvesta kommun under föregående år. I denna redovisning räknas verksamhet som 
bedrivits. Här räknar man antalet studietimmar som gjorts i kommunen plus antalet 
kulturarrangemang x faktor 7,3. Sedan räknas en procentuell fördelning ut av 
respektive studieförbunds verksamhet i förhållande till summan timmar som alla 
studieförbund gör på ett år. Detta utgör grunden för beräkning av årets kommunala 
bidrag till studieförbunden i Alvesta kommun. Utbetalning av stöd görs två gånger 
per år. Den första utbetalningen utgör 200 000 kronor och sker under våren. På 
grund av Corona har studieförbunden önskat att utbetalningen under 2021 inte ska 
baseras på siffrorna för 2020 utan för 2019 vilket vi hörsammat. Den andra 
utbetalningen av resterande 200 000 skedde under hösten och då även den utifrån 
2019 års redovisade timmar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende redovisning av 
kommunala bidrag till studieförbund 2021, daterad 2021-11-17 

Redovisning studieförbund 2021 - beräkning  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 65 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef kultur 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
25(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 102 Dnr 2021-00052 800 

 

Uppföljning av verkställigheten för beslut fattade av kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 

verkställigheten av kultur- och fritidsnämndens beslut.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppföljningen av verkställigheten 
för beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär fattade av kultur- och 
fritidsnämnden sker en gång per år, i december månad.  

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

Redovisningen som presenteras innehåller en uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens beslut som är av uppdrags- och verkställighetskaraktär. De beslut 
som i samband med den förra uppföljningen 2021-06-08 var verkställda är inte 
medtagna i aktuell redovisning. 

Under år 2020 fattade kultur- och fritidsnämnden sammantaget åtta beslut av 
uppdrags- och verkställighetskaraktär, samtliga förutom ett beslut är verkställda. 
Under 2021 har tre beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktärer fattats, 
samtliga är verkställda. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende uppföljning av 
verkställigheten för beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden, daterad 2021-11-
17 

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut, daterad 2021-11-17  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 70 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
26(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 103 Dnr 2021-00040 800 

 

Återrapportering av "Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun" 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen avseende 
handlingsplan ”Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun”.  

Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet den 28 september 2020 att 
anta handlingsplan för ”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. Endast mindre justeringar har gjorts i planen sedan 2020 men arbetet med 
revidering pågår. 

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.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende återrapportering av 
”Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun” 

Barnens Bästa Gäller! – I Alvesta, Lokal handlingsplan, daterad den 8 oktober 2020.   

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 71 2021-11-24 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
27(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 104 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. 

Fråga lyfts hur det går med upprustningen av elljusspåren i kommunen.  

Förvaltningschef informerar att det kommer att anordnas en del jullovsaktiviteter, 
vilka marknadsförs via hemsida och sociala medier.  
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