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§ 36 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 2 
icke tjänstgörande ersättare. 

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

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Erik Olofsson (S) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Erik Olofsson (S) som 
justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum via Ciceron 
Assistent senast fredagen den 10 juni kl. 10:00.  
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§ 38 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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§ 39 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: 

- Kommunstyrelsens beslut att tillföra kultur- och fritidsnämnden 300 000 kr 
till sommaraktiviteter 

- Kommunstyrelsens beslut om energiinvesteringar i kultur- och 
fritidsförvaltningens byggnader 

- Invigning av kulturskolans nya scen 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
8(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-08 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 40 Dnr 2022-00006 000 

 

Information från förvaltningschef kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Avdelningschef Fritid Martin Sallergård informerar, i förvaltningschefs ställe, kultur- 
och fritidsnämnden om pågående/aktuella frågor inom kultur- och 
fritidsverksamheten. Martin Sallergård informerar nämnden om: 

- Invigning av Kojtets badplats planeras till slutet av juni månad 

- Utegymmen som ska placeras i Alvesta, Moheda och Vislanda kommer att 
levereras innevarande eller nästkommande vecka  

- Kulturbussen ska levereras under år 2022 

- Nationaldagsfirande i Hagaparken den 6 juni   
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§ 41 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. 

Vid ungdomsrådets möte framkom det bland annat att ungdomarna är nöjda med 
flickornas möjlighet till dusch i Virdavallens ishall och att ungdomsrådet ska delta i 
utbildning i mötesteknik med mera. 

Det finns ingen information som rör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 
från tillgänglighetsrådets senaste möte. 

Vid pensionärsrådets möte diskuterades bland annat behovet av hörslingor i 
kommunens lokaler. 
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§ 42 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 april månad 
2022  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende anmälan av 
delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden, daterad 2022-06-01 

Delegationsbeslut - ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 
mars månad 2022, daterat 2022-05-12 

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per mars månad 2022, 
daterad 2022-05-12 
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§ 43 Dnr 2022-00013 040 

 

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

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Frida Johansson, controller, informerar kultur- och fritidsnämnden om den 
ekonomiska månadsrapporten för kultur- och fritidsnämnden per april månad 2022.    
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§ 44 Dnr 2022-00059  

 

Information om kultur- och fritidsförvaltningens 
sommarverksamhet för unga 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Martin Scharin, fritidsgårdschef, informerar kultur- och fritidsnämnden om kultur- 
och fritidsförvaltningens sommarverksamhet för unga 2022. Martin Scharin 
informerar bland annat om: 

- Under sommaren kommer 12 föreningar i kommunen att genomföra 
aktiviteter för unga 

- Fritidsgårdsverksamheten under sommarlovet 

- Bibliotekets verksamhet för barn och unga under sommaren 

- Förvaltningens övriga verksamhet under sommaren såsom teater, 
Scensommar, unga kommunutvecklare med mera 

- Kultur- och fritidsförvaltningen tar emot 99 feriearbetare och 24 
sommarprao 
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§ 45 Dnr 2022-00036  

 

Information om ungdomsenkäten LUPP 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 
Clara Gustavsson, kultursekreterare, och Simon Lundqvist, fritidskonsulent, 
informerar kultur- och fritidsnämnden om ungdomsenkäten LUPP 2021. 
Slutrapporten för ungdomsenkäten LUPP ger en bild av hur unga ser på sitt liv. Hur 
mår unga i Alvesta kommun? Vad är viktigt för dem? Och hur ser de på framtiden? 
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§ 46 Dnr 2022-00017 810 

 

Vision Hanaslöv - Spånen 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Vision Hanaslöv – Spånen 2022 samt 
uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att i samverkan med 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta för genomförande utifrån i visionen 
framarbetade programpunkter. Återrapportering till kultur- och fritidsnämnden ska 
ske två gånger per år. 

Sammanfattning 
I samverkan med föreningsliv, ungdomsråd och flera andra intressenter har kultur- 
och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en Vision 
för Hanaslöv och Spånen. Visionen tar avstamp i tidigare genomförda 
utvecklingsarbeten som arbetats fram i samverkan med föreningslivet och lyfter 
samtidigt blicken för utveckling av Hanaslövsområdet till en åretrunt destination.  

Visionen tar fasta på den ökade efterfrågan på friluftsliv som finns i samhället idag. 
Att möta den starkt växande efterfrågan på friluftsliv är en stor samhällsutmaning 
och tillskapandet av förutsättningar för ett rikt friluftsliv förväntas leda till 
förbättrad folkhälsa. Visionen tar också fasta på utvecklingsprojekt som ny nerfart 
och lift, förbättrade möjligheter för längdskidåkning på vintern och rullskidåkning på 
sommaren och sätter även fokus på utvecklad infrastruktur gällande 
parkeringsplatser samt att områden avsätts för utveckling av MTB leder mm. 
Framtagande av ställplatser och att områden avsätts för framtida 
näringslivsetableringar är en central del i utvecklingen.  

Visionen bygger på en fortsatt samverkan och dialog med berörda intressenter så 
som föreningsliv. Fortsatt samverkan mellan flera förvaltningar blir viktig för att 
förverkliga visionen och driva parallella utvecklingsprojekt inom och i närområdet 
av Hanaslöv och Spånen. Exploatering av bostäder och utveckling av friluftslivet 
behöver utvecklas i samklang med varandra. 

Visionsdokumentet bifogas tjänsteskrivelsen i sin helhet med tillhörande 
programpunkter. För att uppfylla visionen i sin helhet förutsätts framtida politiska 
beslut om nya detaljplaner kopplade till utbyggnad av bostäder, handel och turism 
samt strategiska satsningar. 

Konsekvensanalys 
Under de senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på friluftsliv och aktiviteter 
kopplade till detta. Antalet besökare och försäljningen av liftkort i Hanaslöv har ökat 
och intresset för downhill och längdskidåkning är stort bland både barn/ungdomar 
och vuxna. Genom att fortsätta arbetet med att utveckla Hanaslöv och 
Spånenområdet för att öka kapaciteteten för såväl längdåkning och utförsåkning 
som cykling stärker vi möjligheterna för alla målgrupper till en aktiv fritid. 
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Spånenområdet är Alvesta kommuns största kommunala badplats och utvecklingen 
är en viktig del i att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar samt en 
mötesplats utan kostnad för besökare.  

Ett antagande av Vision Hanaslöv - Spånen kommer skapa ökad valfrihet och fler 
aktiviteter för invånare i Alvesta kommun, detta gäller såväl barn och ungdomar 
som äldre.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 25, 2022-05-24, Vision 
Hanaslöv-Spånen 2022 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende Vision Hanaslöv – 
Spånen, daterad 2022-05-06 

Vision Hanaslöv – Spånen 2022 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Fritid, kultur- och fritidsförvaltningen 

Avdelningschef Plan, samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 47 Dnr 2022-00010 000 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per 
april månad 2022 

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

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

I april månad 2022 visar sjukfrånvarostatistiken i procent per rullande 12 månader 
för kultur- och fritidsförvaltningen en sjukfrånvaro på 4,45 %, att jämföra med 6,44 
% i april månad 2021.  

Sjukfrånvaron i procent månad för månad visar en sjukfrånvaro på 3,87 % inom 
kultur- och fritidsförvaltningen i april månad, att jämföra med 6,75 % för hela 
kommunen. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro har i april månad 2022 sjunkit till 36,27. 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 april månad 
2022 visar statistiken att 15 medarbetare har haft 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen 
de senaste 12 månaderna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per april 
månad 2022, daterad 2022-06-01 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per april månad 2022    

Protokollsutdrag, kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott § 17 2022-05-24 
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§ 48 Dnr 2022-00051 800 

 

Löpande investeringsstöd till Alvesta Ridklubb 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Alvesta Ridklubb 31 500 kronor i 
löpande investeringsstöd för att åtgärda elfel i anslutning till hästarnas 
vattenkoppar. 

Sammanfattning 
Under våren 2022 inkom Alvesta Ridklubb med en ansökan om investeringsstöd då 
ett elfel upptäckts i anslutning till hästarnas automatiska vattenkoppar. Felet 
behöver åtgärdas akut för att skapa en säker miljö för hästar, personal och elever 
vid ridskolan.  

Enligt uppgift från Alvesta Ridklubb uppgår kostnaden för åtgärden till 63 000 
kronor, se bifogad offert. 

Kultur- och fritidsnämnden fattade § 100 2021-12-07 beslut att avsätta 75 000 kr 
för löpande investeringar för föreningar med egen anläggning under verksamhetsår 
2022, samt att beslutade medel kan utbetalas under perioden 2022-01-01- 2022-
12-31. Kultur- och fritidsnämnden har under år 2022 inte beslutat om några 
löpande investeringsstöd.                 

Konsekvensanalys 
Beslutet ryms inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens medel avsatta för 
löpande investeringar för föreningar med egen anläggning under verksamhetsår 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende Löpande 
investeringsstöd till Alvesta Ridklubb, daterad 2022-06-02 

Alvesta Ridklubbs ansökan om löpande investeringsstöd, kultur- och fritidsnämnden 
tillhanda 2022-06-01 

Alvesta Ridklubbs offert från Växjö Elmontage daterad 2022-05-19 

Beslutet skickas till 
Alvesta Ridklubb 

Avdelningschef Fritid 
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§ 49 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.  

Ordförande Lavinia Strömberg informerar om förslaget till ny kultur- och sporthall i 
Alvesta.  

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar behovet av utrustning i Hagagården.   
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