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Anslagsbevis för Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 1 Dnr 2804  

 

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 och 2 
icke tjänstgörande ersättare. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida.   
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§ 2 Dnr 2805  

 

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 via 
Ciceron Assistent senast fredagen den 4 mars kl. 10:00.  
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§ 3 Dnr 2806  

 

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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§ 4 Dnr 2022-00005 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: 

- Restriktioner är hävda, vilket gör att verksamheterna är öppna som vanligt 
igen 

- Föreningarna har även sin ordinarie verksamhet igång igen 

- Hanaslöv hade sin sista öppna helg vecka 8 
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§ 5 Dnr 2022-00006 000 

 

Information från förvaltningschef kultur- och 
fritidsförvaltningen 

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 bland annat om: 

- Ombyggnation för verksamheten i Vislanda 

- Kulturbussen  
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§ 6 Dnr 2022-00007 000 

 

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

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.  

Pensionärsorganisationerna efterfrågar möjligheten till bidrag för hyror av lokaler. 
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§ 7 Dnr 2022-00017  

 

Information om Vision Hanaslöv 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Martin Sallergård, avdelningschef fritid, och Sara Andersson, planchef inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar kultur- och fritidsnämnden om Vision 
Hanaslöv. De informerar kultur- och fritidsnämnden om: 

• Bakgrund till Vision Hanaslöv 

• Samverkan och dialog med föreningslivet 

• Styrgrupp 

• Översiktsplan 

•  Förutsättningar för området 

• Nuvarande verksamhet 

• Behov och önskemål 
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§ 8 Dnr 2022-00018  

 

Information om förvaltningsavtal med AllboHus 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Kjell Rosenlöf, kommunstrateg, informerar kultur- och fritidsnämnden om 
förvaltningsavtal med AllboHus Fastigheter AB. Han informerar kultur- och 
fritidsnämnden om: 

• Uppdragets bakgrund 

• Lokaler 

• Projektplan 

• Utreda organisatoriskt formen för förvaltningsavtal 

• nuläge 
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§ 9 Dnr 2022-00020  

 

Information om försäljning av Riksdagsmannagården 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Kjell Rosenlöf, kommunstrateg, informerar kultur- och fritidsnämnden om 
försäljningen av Riksdagsmannagården.  
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§ 10 Dnr 2022-00011 042 

 

Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2021 för kultur- och 
fritidsnämnden.  

Sammanfattning 
I enlighet med kommunlagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelse upprättar årsrapport som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktigesmål samt nämndspecifika mål, årets resultat och händelser, 
ekonomi, personal samt framtidsblick. Förutom underlag till budget 2023 utgör 
årsredovisningen en viktig del som underlag till plan 2024–2025. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse med - 0,8 miljoner 
kronor för 2021 vilket motsvarar 1,3 % av budgeterat anslag. Den negativa 
budgetavvikelsen är tydligt kopplad till Coronapandemin med minskade intäkter 
men kvarstående kostnader i flera verksamheter. Huvudorsaken är att Virda bad- 
och sportcenter har tvingats stänga ner sin verksamhet under nästan nio månader. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 4 2022-02-16 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende årsrapport för kultur- 
och fritidsnämnden 2021, daterad 2022-02-10 

Årsrapport 2021 Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-11  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Budgetansvarig 

Controller 
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§ 11 Dnr 2022-00010 000 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per 
december månad 2021 

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

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

I december månad 2021 visar sjukfrånvarostatistiken i procent per rullande 12 
månader för kultur- och fritidsförvaltningen en sjukfrånvaro på 4,56 %. Det innebär 
att sjukfrånvaron under de senaste 12 månaderna har minskat med drygt två och 
en halv procentenheter (från 7,24 % i januari 2021 till 4,56 % i december 2021).  

Sjukfrånvaron i procent månad för månad visar en sjukfrånvaro på 4,88 % inom 
kultur- och fritidsförvaltningen i december månad, att jämföra med 8,28 % för hela 
kommunen. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer har under året legat 
mellan som högst 51,22 (i november månad) och som lägst 45,77 (i december 
månad. 

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 
december månad visar statistiken att 13 medarbetare har haft 5 eller fler 
sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna.      

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 5 2022-02-16 

Tjänsteskrivelse sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per 
december månad 2021, daterad 2022-01-27 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per december månad 2021    
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§ 12 Dnr 2022-00014 800 

 

Aktivitetsstöd till kultur- och fritidsföreningar 2023 utifrån 2019 
års redovisade nivåer 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att aktivitetsstödet till föreningar som 
bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Alvesta kommun för 2021 års verksamhet 
beräknas utifrån 2019 års redovisade nivåer. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i de fall en förening redovisar en ökning i 
antalet tillfällen/aktiviteter för 2021 års verksamhet beräknas aktivitetsstödet 
utifrån det, förutsatt att verksamheten är godkänd. 

Sammanfattning 
Under snart två år har Covid 19 spridit sig över världen och Sverige vilket har 
inneburit att många verksamheter på ett eller annat sätt har drabbats av 
restriktioner kring sina respektive verksamheter. Möjligheterna till att träffas för att 
bedriva utbildningar, träningar och även matcher har starkt begränsats, detta för 
att begränsa smittspridningen av Covid 19. Flera föreningar har hört av sig till 
kultur- och fritidsförvaltningen och berättat att verksamheter har avslutats i förtid, 
att grupper inte har startats upp eller att verksamheter har begränsats till färre 
antal deltagare. I flera fall har distriktsförbunden inom idrotten beslutat att 
idrotternas säsonger skulle avslutas innan alla serier och cuper avslutats. 

För att begränsa de ekonomiska konsekvenserna för föreningar som erhåller 
föreningsstöd av Alvesta kommun – där stödet baseras på antal inrapporterade 
tillfällen och utövare föreslår kultur-och fritidsförvaltningen kultur och 
fritidsnämnden besluta att bidragen till föreningar grundar sig på 2019 års 
verksamhet. Beslut om aktivitetsstöd till föreningarna för 2021 års verksamhet 
planeras till oktober månad.  

Skulle en förening trots Covid 19 ha ökat sin verksamhet föreslås det godkännas, 
utifrån att verksamheten är godkänd. 

Konsekvensanalys 
Covid 19 har drabbat många verksamheter och har inneburit restriktioner för alla 
även för barn och ungdomar. Verksamheter har begränsats, träningar och matcher 
har ställts in och säsonger avslutats i förtid. Att besluta om stödnivåer för 2021 års 
verksamhet som grundar sig på 2019 års redovisade verksamheter ses underlätta 
för berörda föreningar att begränsa de ekonomiska konsekvenserna kring Covid 19 
och syfta till att verksamheterna fortsätter att ge förutsättningar för utveckling och 
fortsatt arbeta för utvecklad barn- och ungdomsverksamhet. Stöden för dessa 
verksamheter från kommun är en viktig del i föreningarnas ekonomi och bidrar till 
fortsatt utveckling av barn- och ungdomsverksamheten. Ett nekande beslut i frågan 
bedöms kunna försämra föreningarnas ekonomi och därmed försämra 
förutsättningar för att bedriva verksamhet och indirekt barn- och 
ungdomsverksamhet.  
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Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 6 2022-02-16 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende aktivitetsstöd till 
kultur- och fritidsföreningar utifrån 2019 års redovisade nivåer, daterad 2022-02-18 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef fritid 
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§ 13 Dnr 2022-00022 800 

 

Kommunala bidrag till studieförbunden 2022 utifrån 2019 års 
redovisade nivåer 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stöd till studieförbunden för 2021 års 
verksamhet beräknas utifrån 2019 års redovisade nivåer.               

Sammanfattning 
Under snart två år har Covid 19 spridit sig över världen och Sverige vilket har 
inneburit att många verksamheter på ett eller annat sätt har drabbats av 
restriktioner kring sina respektive verksamheter. Möjligheterna till att träffas för att 
bedriva bland annat studiecirklar har starkt begränsats för att hålla nere 
smittspridningen av Covid 19. Flera studieförbund har hört av sig till kultur- och 
fritidsförvaltningen och berättat att verksamheter har avslutats i förtid, att grupper 
inte har startats upp eller att verksamheter har begränsats till färre antal deltagare.  

Folkbildningsrådet har beslutat att undanta verksamheterna under 2021 när det 
gäller fördelning av statsbidrag.  

För att begränsa de ekonomiska konsekvenserna för studieförbund som erhåller 
stöd av Alvesta kommun – där stödet baseras på antalet studietimmar som gjorts i 
kommunen samt antalet kulturarrangemang som genomförts föreslår kultur-och 
fritidsförvaltningen kultur och fritidsnämnden besluta att bidragen till 
studieförbund grundar sig på 2019 års verksamhet.  

Beslut om stöd till studieförbunden för 2021 års verksamhet planeras till december 
månad.   

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 6 2022-02-16 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende kommunala bidrag till 
studieförbunden 2022 utifrån 2019 års redovisade nivåer, daterad 2022-02-18 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef kultur 
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§ 14 Dnr 2022-00015 860 

 

Samverkansavtal kring Sagobygden 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet kring 
Sagobygden med Berättarnätet Kronoberg för 2022.  

Sammanfattning 
Alvesta kommun och Berättarnätet Kronoberg har under en längre tid diskuterat 
förutsättningarna för kommunen att tydliggöra sin roll i Sagobygden.  

Regelbundna möten har hållits mellan Kultur- och fritidsnämndens presidium, 
Region Kronoberg och Berättarnätet under den treårsperiod då vi tillsammans med 
Älmhults och Ljungby kommuner ingått i ett projekt kopplat till att Sagobygden 
upptagits på UNESCOs lista över immateriella kulturarv. 

Som en förlängning när projektet avslutats har dialogen kring ett årligt 
samverkansavtal fortsatt.  

Avtalet tydliggör intentionerna och beskriver förutsättningarna för samverkan samt 
krav på årlig uppföljning.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 7 2022-02-16 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsnämnden angående samverkansavtal kring 
Sagobygden, daterat 2022-02-08 

Förslag till avtal om samverkansavtal gällande Sagobygden med Berättarnätet 
Kronoberg.  

Beslutet skickas till 
Avdelningschef kultur 
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§ 15 Dnr 2022-00019 113 

 

Val av ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Ann-Charlotte Filipsson (C) som 
ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 134 2021-12-14 att entlediga Monica Pihl (C) från 
uppdraget som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Monica Pihl utsågs 
vid samma sammanträde till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Hon är sedan 
tidigare ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Efter kommunfullmäktiges beslut om entledigande har kultur- och fritidsnämnden 
att utse en ny ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 

Förtroendemannaregistret  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Dnr 2022-00009 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. 

Annica Svensson (AA) frågar om Hagaparkens nya utförande och om det finns en 
ritning tillgänglig. 
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