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§ 17 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 7 ledamöter, 2 tjänstgörande ersättare och 3 
icke tjänstgörande ersättare. 

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

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Ann-Charlotte Filipsson (C) som justerare av 
protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Ann-Charlotte Filipsson 
(C) som justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum via 
Ciceron Assistent senast fredagen den 22 april kl. 12:00.  
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§ 19 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 och 4 i protokollet). 
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§ 20 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: 

- Kommunstyrelsen har beviljat Alvesta Tennisklubb kommunal borgen för 
lån till investering i hardcourtbanor, markarbetena kommer att påbörjas 
vecka 17 

- Bildlärare på Hagaskolan har haft utställning av elevers alster i 
Utställningshallen 

- Grimslövs Folkhögskolas elevers examensarbete kommer att ställas ut i 
Utställningshallen  

- Invigning av Hagaparken den 22 maj 

- Upphandlingen av utegymmen som kommer att placeras vid elljusspåret i 
Vislanda, vid elljusspåret vid Spånen och vid Borslövsvallen i Moheda är klar 

- Det är avsatt en miljon kronor även i budget 2022 för friluftssatsning, 
friluftsmiljonen  

- Reningen av simhallen i Virda Bad och Sportcenter   
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§ 21 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 om: 

- Kulturbussen 

- Aktiviteter för barn och unga i kommunen på påsklovet  

- Informationsmöte för flyktingar från Ukraina  

- Förvaltningsavtalet mellan AllboHus och kommunstyrelsen   
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§ 22 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. 

Pensionärsföreningarna har vid pensionärsrådets möte efterfrågat möjligheten att 
ansöka om bidrag till föreningslokal.     
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§ 23 Dnr 2022-00032  

 

Information om turismverksamheten i Alvesta kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Kerstin Karlsson, turismassistent, informerar kultur- och fritidsnämnden om 
turismverksamheten i Alvesta kommun. Kerstin Karlsson informerar bland annat 
om: 

- Turistmål i Alvesta kommun 

- Turismverksamhetens samverkanspartners  

- Nationalparkens dag den 24 maj 

- Infopoints i kommunen 

- Nationalparken Åsnen 

- Nya skyltar för badplatser och vandringsleder 

- Discgolfbana i Hagaparken 

- Infartsskyltar vid riksvägarna 25 och 23 samt länsväg 126 

- Apparna Naturkartan och Storyspot      
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§ 24 Dnr 2022-00033  

 

Information om nulägesanalys av kultur- och fritidsnämndens 
verksamhet inför budget 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Nulägesanalysen är en samlad analys av nämndens nuläge, som utgör underlag till 
framtagande av Mål och budget. Enligt planeringsprocessen inför budget 2023 ska 
information om nulägesanalys av verksamheten lämnas till kultur- och 
fritidsnämnden vid sammanträde i mars eller april månad. Förvaltningschef Louise 
Nygren informerar kultur- och fritidsnämnden om: 

- Grunduppdrag 

- Verksamhetens resultat 2021   

- Trender 

- Utmaningar för verksamheten  

- Koncernövergripande samarbete   
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§ 25 Dnr 2022-00034 042 

 

Direktiv för ekonomisk planering och uppföljning för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa kommunens direktiv för planering och 
uppföljning gällande årsrapport, delårsrapport per augusti samt månadsrapport per 
månaderna mars, april och oktober. 

Sammanfattning 
Direktiv för ekonomiska rapportering omfattar bland annat grundläggande 
rapporteringsmodell, principer för nämndernas prognoser, tidplaner och mallar för 
uppföljningsprocessen samt rutin för nämndernas rapportinlämning. 

Kommunstyrelsen fattade beslut om direktiv för planering och uppföljning den 1 
februari 2022 där det framgår att nämnderna ska fastställa egna rutiner för 
ekonomisk uppföljning inom den egna förvaltningsorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 12 2022-03-
30 

Tjänsteskrivelse direktiv för ekonomisk planering och uppföljning för kultur- och 
fritidsnämnden, daterad 2022-03-11 

Direktiv för planering och uppföljning, antagen av KS § 13/2022 

Kommunstyrelsens beslut § 13 2022-02-01 Beslut om direktiv för uppföljning 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Ekonom 
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§ 26 Dnr 2022-00044 002 

 

Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av fattat delegationsbeslut.     

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. Delegerad 
beslutanderätt innebär att nämnden överlåter beslutanderätten i vissa ärenden till 
en delegat. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten har samma 
rättsverkan som nämndens egna beslut. Beslut som fattas på delegation ska 
redovisas till nämnden. 

Sedan kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde har kultur- och 
fritidsnämndens ordförande fattat ett delegationsbeslut: 

- Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per mars månad 
2022 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut - ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 
mars månad 2022, daterat 2022-04-06 

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per mars månad 2022, 
daterad 2022-04-06 
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§ 27 Dnr 2022-00013 040 

 

Information om ekonomisk månadsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden per mars månad 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Lavinia Strömberg, ordförande, informerar kultur- och fritidsnämnden om den 
ekonomiska månadsrapporten för kultur- och fritidsnämnden per mars månad 
2022.    
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§ 28 Dnr 2022-00035 041 

 

Inriktning och utvecklingsmål för kultur- och fritidsnämnden 
2023  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag om inriktning och 
utvecklingsmål för kultur- och fritidsnämnden 2023.    

Sammanfattning 
Nämnder och bolag har i uppdrag att till den övergripande Mål och budget 2023, 
vilken beslutas av kommunfullmäktige, besluta om inriktning, utvecklingsmål och 
eventuella särskilda uppdrag för nämnden/bolaget. Inriktningen och 
utvecklingsmålen uttrycker politiska prioriteringar inom nämndens grunduppdrag. 
Inriktningen är av långsiktig karaktär, utvecklingsmålen ska stödja och ge 
förutsättningar för verksamheten att klara sitt grunduppdrag. 

Kultur- och fritidsnämnden ska senast den 1 april besluta om inriktning, 
utvecklingsmål och eventuella särskilda uppdrag för nämnden. Det räcker att 
arbetsutskottet har behandlat ärendet senast angivet datum, om nämnden inte 
sammanträder dessförinnan.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett förslag om inriktning och 
utvecklingsmål för kultur- och fritidsnämnden 2023. För att betona långsiktighet 
och kontinuitet i den övergripande planeringen är förslaget i mycket de samma som 
de inriktningar och utvecklingsmål som gäller för 2022.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 14 2022-03-
30 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende inriktning och 
utvecklingsmål för kultur- och fritidsnämnden 2023, daterad 2022-03-22 

Underlag Mål och budget 2023 – inriktning och utvecklingsmål för Kultur- och 
fritidsnämnden  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Budgetansvarig 
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§ 29 Dnr 2022-00031 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 2020 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 handlingsplan för Barnens bästa 
gäller! i Alvesta kommun; 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.  

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 
Handlingsplan Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 30 Dnr 2022-00030 000 

 

Implementeringsplan för Kronobarnsmodellen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta föreslagen implementeringsplan 
Kronobarnsmodellen.  

Sammanfattning 
Alvesta kommun ingår i den regionala satsningen ”Barnets bästa gäller! I 
Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt i hela länet. 
Kronobarnsmodellen bygger på att alla barn och unga i Kronoberg ska få likvärdiga 
och jämlika förutsättningar för en god uppväxt. Modellen vilar på barnkonventionen 
och barnets rätt att vara delaktig.  

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2021, § 158, att uppdra till 
utbildningsnämnden, nämnden för arbete och lärande samt kultur- och 
fritidsnämnden att ta fram en plan för hur Kronobarnsmodellen ska implementeras 
i Alvesta kommun samt planera för de resurser som bör allokeras inom 
organisationen för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet ska ske. 

Aktiviteterna i implementeringsplanen syftar till att ge en god kunskap om 
Kronobarnsmodellen och praxismodellen, en ökad kännedom om och förståelse för 
verksamheter och professioner i Alvesta samt en god grund för samverkan mellan 
olika aktörer.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskotts beslut § 16 2022-
03-30 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende implementeringsplan 
för Kronobarnsmodellen, daterad 2022-03-10 

Förslag till implementeringsplan för Kronobarnsmodellen 

Kommunstyrelsens beslut § 158 2021-11-09, Beslut om Barnens bästa gäller - 
Kronobarnsmodellen  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Samordare Barnens bäst gäller! i Alvesta 
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§ 31 Dnr 2022-00010 000 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per 
januari och februari månad 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kultur- och 
fritidsförvaltningens sjukfrånvarostatistik per januari och februari månad 2022.     

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlade 2022-03-30 i § 17 
sjukfrånvarostatistiken per januari månad 2022. Statistiken för februari månad 2022 
har färdigställts därefter.  

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

I januari och februari månader 2022 visar sjukfrånvarostatistiken i procent per 
rullande 12 månader för kultur- och fritidsförvaltningen en sjukfrånvaro på 4,72 % 
respektive 4,73 %, att jämföra med 7,24 % i januari månad 2021 och 6,90 % i 
februari månad 2021.  

Sjukfrånvaron i procent månad för månad visar en sjukfrånvaro på 5,77 % inom 
kultur- och fritidsförvaltningen i januari månad och på 5,39 % i februari månad, att 
jämföra med 11,78 % respektive 10,56 % för hela kommunen. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro har i januari månad 2022 sjunkit till 39,53 och i februari månad fortsatt 
sjunka till 35,37. I december månad 2021 var motsvarande siffra 45,77. Under 2021 
låg siffrorna 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 låg under år 2021 mellan 10-13 medarbetare/månad. I januari månad 
2022 visar statistiken att 14 medarbetare har haft 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen 
de senaste 12 månaderna. I februari månad har antalet sjunkit till 12 medarbetare.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per januari 
och februari månad 2022, daterad 2022-04-12 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per januari månad 2022.    

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per februari månad 2022 

Protokollsutdrag, kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskotts beslut § 17 2022-
03-30   

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
20(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 32 Dnr 2022-00026 860 

 

Riktlinjer för kulturskolan Alvesta kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för Kulturskolan i Alvesta 
kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att översyn av kulturskolans riktlinjer 
ska ske vart tredje år. 

Sammanfattning 
Kulturskolan i Alvesta kommun är i behov av riktlinjer för verksamheten antagna i 
nämnd. Riktlinjer ger verksamheten en tydlighet och riktning i sitt uppdrag inom 
nämndens ansvarsområde. 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta förslag 
till Riktlinjer för Kulturskolan i Alvesta kommun, samt att en översyn av riktlinjerna 
sker vart tredje år.  

Konsekvensanalys 
Riktlinjer för Kulturskolan ger en tydlighet i uppdraget gentemot kommunens 
innevånare, verksamhetens personal samt kommunens andra verksamheter.  

Kristina Eriksson, kulturskolechef, informerar vid sammanträdet kultur- och 
fritidsnämnden om kulturskolans verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 18 2022-03-
30 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende riktlinjer för 
Kulturskolan Alvesta kommun, daterad 2022-03-04 

Riktlinjer för Kulturskolan i Alvesta kommun  

Beslutet skickas till 
Kulturskolechef 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
21(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 33 Dnr 2022-00028 800 

 

Godkänna Moheda Intresseförening som bidragsberättigad 
förening i Alvesta kommun 

Beslut 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att föreningen Moheda Intresseförening 
godkänns som bidragsberättigad förening i Alvesta kommun.   

Sammanfattning 
Moheda Intresseförening har inkommit med de handlingar Alvesta kommuns 
bidragsbestämmelser kräver för att föreningen ska kunna bli registrerad som 
bidragsberättigad förening i Alvesta kommun. 

Föreningen har som syfte att bedriva ideell verksamhet främst genom att årligen 
anordna Mohedadagarna samt att på olika sätt värna om ett aktivt Moheda.    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 19 2022-03-
30 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende att godkänna 
Moheda Intresseförening som bidragsberättigad förening i Alvesta kommun, 
daterad 2022-03-10 

Stadgar för Moheda Intresseförening från 2020 

Moheda Intresseförenings årsmötesprotokoll från 2021  

Beslutet skickas till 
Moheda Intresseförening 

Avdelningschef Kultur 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
22(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 34 Dnr 2022-00029 810 

 

Godkänna skateparken och lekplatsen vid Borslövsvallen i 
Moheda som bidragsberättigad anläggning i Alvesta kommun 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skateparken och lekplatsen vid 
Borslövsvallen i Moheda godkänns som stödberättigad anläggning och att stöd 
betalas ut efter inlämnad ansökan förutsatt att anläggningen hålles i 
tillfredsställande och funktionsdugligt skick. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skateparken vid Borslövsvallen poängsätts 
enligt följande: 

- tillsynspoäng: 5 poäng 

- underhållspoäng 15 poäng 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lekplatsen vid Borlövsvallen poängsätts 
enligt följande: 

- tillsynspoäng: 20 poäng 

- underhållspoäng: 20 poäng   

Sammanfattning 
Under hösten 2021 invigdes lekplatsen och skateparken vid Borslövsvallen i 
Moheda officiellt. Skateparken och lekplatsen är idag en mötesplats för olika åldrar 
och verksamheter.  

Moheda Intresseförening har uppfört anläggningarna och ansvarar idag för tillsyn 
och underhåll av densamma och har därför, förutsatt att anläggningen godkänns, 
rätt till föreningsstöd enligt kategori B – Stöd till drift av egen anläggning eller lokal. 

Stöd kan, enligt Stödbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta 
kommun, utgå med 80% för de kostnader som kan påverkas så som uppvärmning 
och el, vatten och avlopp, renhållning, försäkringar på anläggningen och arrende. 
Detta genom att föreningen i sin ansökan om föreningsstöd uppvisar kostnader för 
var och en av ovan nämnda delar. 

Utöver denna stöddel har föreningar vars anläggning eller lokal blivit godkänd av 
kultur- och fritidsnämnden rätt till stöd för tillsyn och underhåll enligt en 
poängsättning där varje poäng innebär 450 kronor. 

Förslag för poängsättningen för skateparken med tillhörande ytor: 

- 5 poäng för tillsyn 

- 15 poäng för underhåll 

Förslag för poängsättning för lekplats med tillhörande ytor: 

- 20 poäng för tillsyn 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
23(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

- 20 poäng för underhåll  

Konsekvensanalys 
Lekplatsen och skateparken är uppförd av Moheda Intresseförening och har snabbt 
blivit en uppskattad mötesplats i Moheda. Anläggningen skapar förutsättningar för 
en aktiv fritid för både barn, ungdomar och vuxna och fyller därför en viktig 
funktion för att skapa en aktiv fritid samtidigt som en uppskattad mötesplats för 
alla. För att Moheda Intresseförening ska kunna underhålla denna anläggning och 
skapa en säker och trygg mötesplats är föreningsstöd för drift av egen anläggning 
en viktig förutsättning. Skulle ett nekande beslut fattas skulle föreningens 
möjligheter att upprätthålla en god kvalitet och säker status försämras vilket skulle 
ha en negativ inverkan på barn och ungas möjligheter till en aktiv fritid. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 20 2022-03-
30 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende godkännande av 
skateparken och lekplatsen vid Borlövsvallen i Moheda som bidragsberättigad 
anläggning, daterad 2022-03-11  

Beslutet skickas till 
Moheda Intresseförening 

Avdelningschef Fritid 

Fritidskonsulent 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
24(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 35 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. Inga övriga ärenden anmäls.  
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