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§ 54 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 6 ledamöter, 3 tjänstgörande ersättare och 1 
icke tjänstgörande ersättare. 

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

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Helén Gustavsson (M) som justerare av 
protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Helén Gustavsson (M) 
som justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum via 
Ciceron Assistent senast torsdagen den 6 oktober kl. 10:00.  
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§ 56 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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§ 57 Dnr 2022-00094 881 

 

Information om kulturbussen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Jörgen Andersson och Jörgen Fellving från Fellwings Karosseri, Billesholm, 
informerar kultur- och fritidsnämnden om det pågående arbetet med kulturbussen. 
De informerar bland annat att: 

- projektet har försenats på grund av förändringar i beställningen, 
förseningar vid leverans av material och förändringar i företagets 
personalstyrka, 

- arbetet med Alvesta kommuns kulturbuss är prioriterad samt att 

- ambitionen är att kulturbussen ska vara färdig till årsskiftet 2022/2023. 
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§ 58 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: 

- Det politiska läget efter valet är fortsatt oklart. 

- Det är oklart hur energipriserna kommer att påverka kultur- och 
fritidsnämndens verksamheter. 

- Alvesta SOK har fått bidrag från Allmänna arvsfonden på 4,7 miljoner för att 
anlägga en asfalterad slinga avsedd för rullskidor.  

- Kultur- och fritidsnämnden har fått ansvaret för vänorten Lengede, ett 
vänortsbesök från Lengede är planerat till den 11-15 november.    

- Ordförande riktar ett stort tack till kultur- och fritidsförvaltningen för att 
förvaltningen anordnade den av personalutskottet beslutade 
personalfesten för anställda inom Alvesta kommunkoncern 27-29 
september.  
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§ 59 Dnr 2022-00006 000 

 

Information från förvaltningschef kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef och avdelningschef Kultur informerar kultur- och fritidsnämnden 
om pågående/aktuella frågor inom kultur- och fritidsverksamheten. 
Förvaltningschef informerar nämnden om: 

- Inom ramen för ”Barnen bästa gäller! i Alvesta kommun” kommer kultur- 
och fritidsförvaltningen tillsammans med förvaltningen för arbete och 
lärande och utbildningsförvaltningen att färdigställa en EFS-ansökan 
kopplat till barn och unga mellan 13 och 24 år som riskerar att hamna i 
utanförskap. 

- Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda 
en möjlig lokalisering av en skatepark i Alvesta tätort. 

- Som enda kommun i Sverige har kultur- och fritidsförvaltningen, efter 
förfrågan från Linnéuniversitetet, gått med i ett ungdomsutbytesprojekt 
med deltagare från Estland, Finland och Georgien. 

Avdelningschef Kultur informerar nämnden om: 

- Alvesta kommuns priser och stipendier är sökbara fram till 31 oktober och 
görs enklast via kommunens e-tjänster.  

- Kulturrunda i Alvesta kommun 8-9 oktober.     
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§ 60 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. Inget av 
råden har haft sammanträde under hösten.     

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
12(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 61 Dnr 2022-00073 800 

 

Information om kultur- och fritidsförvaltningens 
sommarverksamhet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Peter Johansson, avdelningschef Kultur, informerar kultur- och fritidsnämnden om 
kultur- och fritidsförvaltningens sommarverksamhet 2022. Peter Johansson 
informerar bland annat om: 

- Inget tillskott av statliga medel för sommarverksamheten 2022 

- Beviljade medel till föreningar för genomförande av aktiviteter för barn och 
unga 

- Sommarverksamhet/aktiviteter inom avdelning kultur 

- Sommarverksamhet/aktiviteter inom avdelning fritid 

- Inom turismen sågs en ökning av besökare och fler utländska gäster jämfört 
med förra året 

- Kultur- och fritidsförvaltningen tog under sommaren 2022 emot 71 
feriearbetare och 31 sommarprao  
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§ 62 Dnr 2022-00070 040 

 

Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per augusti 
månad 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per 2022-08-31 för 
kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar en prognos med en budget i balans. Prognosen 
för helår innehåller avvikelser inom flera av förvaltningens avdelningar. 
Verksamheten för Virda - sport och bad visar trots tilltag med ökade öppettider 
samt virtuell vattengympa en negativ avvikelse på 0,75 mnkr kopplat till minskade 
intäkter.  

Värt att nämna är att förvaltningen har tagit en obudgeterad kostnad på 0,2 mnkr 
för ritning av ishallen i projektet för förvaltningsavtalet. Det syns också ökade övriga 
kostnader som beror på bland annat fördyrade kostnader för vattenreningen i 
simhallen samt kostnader för reparation av värmesystemet i ishallen.  

Det syns positiva avvikelser bland personalkostnaderna i flera av verksamheterna 
som möter ovan negativa avvikelser. Dessa avvikelser beror främst på vakanta 
tjänster men också på en längre sjukskrivning. 

I delårsrapporten per augusti redovisas även Kommunfullmäktiges två 
utvecklingsmål för kultur- och fritidsnämnden. 

1. Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  

2. Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv. 

Bedömningen är att nämndens två mål delvis kommer att uppfyllas vid årets slut.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 35 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Delårsrapport för kultur- och 
fritidsnämnden per augusti månad 2022, daterad 2022-09-12 

Delårsrapport 2022 Kultur- och fritidsnämnden 

Beslutet skickas till 
Ekonom 

Budgetansvarig 
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§ 63 Dnr 2022-00072 807 

 

Upplåtande av fasadyta på Virdavallens tennishall till Alvesta 
Tennisklubb 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upplåta fasadyta på Virdavallens Tennishall 
till Alvesta Tennisklubb, till reklamplats för företaget SONSAB.   

Sammanfattning 
Alvesta Tennisklubb har ställt frågan till kultur- och fritidsförvaltningen om att få 
nyttja fasaden på Alvesta Tennishall för reklamplats. 

Företagsnamnet SONSAB ska kommuniceras av Alvesta Tennisklubb vid 
arrangemang, matcher och träningar i tennishallen. I nuläget har föreningen 
sponsorskyltar på väggar inomhus samt vid utebanor. 

Avtalet för reklamplats skrivs mellan Alvesta Tennisklubb och företaget SONSAB. 
Föreningen erhåller hela sponsorsumman, bekostar skyltar, tillser att korrekt 
montering görs samt söker samtliga tillstånd för offentlig skyltning som erfordras. 

Kommunen upplåter fasadytor i storlek maximalt 4 x 4 meter. Skyltarna är endast 
avsedda för nuvarande tennishall och kan inte flyttas till annan lokal utan nytt 
beslut i kultur- och fritidsnämnden. Företagsnamnet ska kommuniceras och 
godkännas av kultur- och fritidsnämnden. 

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 37 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Upplåtande av fasadyta på 
Virdavallens tennishall till Alvesta Tennisklubb, daterad 2022-08-30 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Fritid 
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§ 64 Dnr 2022-00076 810 

 

Godkännande av stödberättigad anläggning i Alvesta kommun - 
dansbana Västra Torsås IF 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dansbanan i Torne som en 
stödberättigad anläggning i Alvesta kommun. Stöd betalas ut efter inlämnad 
ansökan förutsatt att anläggningen hålles i tillfredsställande och funktionsdugligt 
skick.  

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dansbanan poängsätts enligt följande: 

- Underhållspoäng: 8 poäng 

- Tillsynspoäng: 4 poäng  

Sammanfattning 
Västra Torsås IF är en idrottsförening i Torne som bedriver fotbollsverksamhet på 
både senior och ungdomssidan. Föreningen bedriver även sommarsimskola. 
Föreningen ansvarar idag för skötsel av idrottsplatsen med fotbollsplan, klubbstuga, 
omklädningsrum och grusplan. 

I anslutning till idrottsplatsen ligger dansbanan Strandpärlan som under 2022 har 
rustats upp av ideella krafter för att kunna stå värd för olika arrangemang som 
exempelvis danskvällar. Inom föreningen finns en grupp som arbetar med att 
underhålla anläggningen och arrangera olika arrangemang. Västra Torsås IF har nu 
via styrelsen ställt frågan om att anläggningen ska bli stödberättigad. 

Västra Torsås IF ansvarar idag för tillsyn och underhåll av dansbanan 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 dansbanan med tillhörande ytor: 

- 8 poäng för underhåll 

- 4 poäng för tillsyn 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 38 2022-09-20 
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Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Godkännande av 
stödberättigad anläggning i Alvesta kommun - dansbana Västra Torsås IF, daterad 
2022-08-30 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Fritid 
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§ 65 Dnr 2022-00077 810 

 

Godkännande av stödberättigad anläggning i Alvesta kommun - 
klubbstuga Alvesta United Fotbollsklubb 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Alvesta United Fotbollsklubbs 
klubbstuga på Virdavallen i Alvesta som en stödberättigad anläggning i Alvesta 
kommun. Stöd betalas ut efter inlämnad ansökan förutsatt att anläggningen hålles i 
tillfredsställande och funktionsdugligt skick. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att klubbstugan poängsätts enligt följande: 

- Underhållspoäng: 6 poäng 

- Tillsynspoäng: 3 poäng 

Sammanfattning 
Alvesta United Fotbollsklubb har av föreningen Alvesta Friidrott fått överta 
klubbstugan på Virdavallen i Alvesta. Klubbstugan fungerar som klubblokal för 
föreningen samt som öppen mötesplats för unga i åldern 16-22 år. 

Alvesta United Fotbollsklubb ansvarar idag för tillsyn och underhåll av klubbstugan 
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 detta stöd 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 klubbstuga med tillhörande ytor: 

- 6 poäng för underhåll 

- 3 poäng för tillsyn 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 39 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Godkännande av 
stödberättigad anläggning i Alvesta kommun - klubbstuga Alvesta United 
Fotbollsklubb, daterad 2022-08-29 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Fritid 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 66 Dnr 2022-00078 810 

 

Godkännande av stödberättigad förening i Alvesta kommun 
samt stöd till nybildad förening - Påvelsgård IF 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Påvelsgård IF som 
stödberättigad förening i Alvesta kommun. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Påvelsgård IF 2 500 kronor i stöd 
till nybildad förening. 

Sammanfattning 
Under 2022 har föreningen Påvelsgård IF inkommit med de handlingar Alvesta 
kommuns stödbestämmelser kräver för att föreningen ska kunna bli registrerad 
som stödberättigad förening. Föreningen har även skickat in en ansökan om stöd till 
nybildad förening. Föreningen bildades år 2020 och bedriver idag innebandy- och 
fotbollsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 40 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Godkännande av 
stödberättigad förening i Alvesta kommun samt stöd till nybildad förening - 
Påvelsgård IF, daterad 2022-08-29 

Ansökan om stöd till nybildad förening – Påvelsgård IF 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Fritid 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
19(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 67 Dnr 2022-00071 800 

 

Redovisning av sökta och erhållna externa bidrag inom kultur- 
och fritidsförvaltningen 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen kring sökta och 
erhållna externa bidrag 2022. 

Sammanfattning 
Kultur och fritidsförvaltningens enheter har möjlighet att söka och rekvirera ett 
antal riktade statsbidrag.  

Även regionerna fördelar stöd som kommunerna kan söka för olika projekt och 
särskilda insatser. 

Under året har externa medel tillförts samtliga enheter enligt följande: 

Kulturenheten  
Skapande skola läsåret 21-22. Sökta medel 1 193 880 kr 

Beviljade medel från Statens Kulturråd 994 900 kr 

Kulturskolan 
Fortsatt utveckling av Kulturskolan. Sökta medel 880 000 kr 

Beviljade medel från Statens Kulturråd 560 700 kr 

Biblioteken 
Beviljade medel från Statens Kulturråd för mer-öppet i Vislanda 250 000 kr  

Dessutom ett bidrag för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. Ansökan görs 
tillsammans med skolbiblioteken. Kulturrådet fördelar stödet efter kommunstorlek. 
Kravet för att söka är att kommunen inte minskar medieanslaget. Beviljat anslag 80 
000 kr 

Två projekt från Regionbiblioteket Blekinge-Kronoberg: relationsutveckling unga 
120 000 kr och kapprumsbibliotek i förskolor 25 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 41 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Redovisning av sökta och 
erhållna externa bidrag inom kultur- och fritidsförvaltningen 2022, daterad 2022-
09-07 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
20(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 68 Dnr 2022-00064 800 

 

Svar motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen med 
hänvisning till kommunfullmäktiges budget 2022 med långsiktig plan för 2023.  

Sammanfattning 
Miljöpartiet har ställt frågan till kommunfullmäktige om att inrätta en fritidsbank 
där möjlighet ges att låna material till olika sporter och fritidsaktiviteter samt att 
fritidsbanken även skall innefatta möjlighet att låna musikinstrument. 

Ett uppdrag kring att utreda detta har tidigare funnits hos kultur- och 
fritidsnämnden. Då kunde det inte genomföras på grund av ekonomiska 
begränsningar. Tanken har dock levt kvar och i den av fullmäktige tagna budgeten 
med långsiktig plan finns ett uppdrag för kultur- och fritidsnämnden inför 2023 
gällande kultur- och fritidsbibliotek.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 43 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Svar på motion (MP) om att 
inrätta en fritidsbank, daterad 2022-09-07 

Motion (MP) om att inrätta en fritidsbank 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 69 Dnr 2022-00010 000 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per augusti 
månad 2022 

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

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

I augusti månad 2022 visar sjukfrånvarostatistiken i procent per rullande 12 
månader för kultur- och fritidsförvaltningen en sjukfrånvaro på 4,30 %, att jämföra 
med 5,04 % i augusti månad 2021.  

Sjukfrånvaron i procent månad för månad visar en sjukfrånvaro på 1,58 % inom 
kultur- och fritidsförvaltningen i augusti månad, att jämföra med 5,64 % för hela 
kommunen. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro har i augusti månad 2022 sjunkit till 28,66 %. I augusti månad 2021 var 
motsvarande siffra 45,88. 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 augusti månad 
2022 visar statistiken att 16 medarbetare har haft 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen 
de senaste 12 månaderna.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per augusti 
månad 2022, daterad 2022-09-29 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per augusti månad 2022    

Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott § 44 2022-09-20     

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
22(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 70 Dnr 2022-00044 002 

 

Anmälan av fattade delegationsbeslut 

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: 

- Remissvar förslag till byggnadsminnesförklaring av läktaren på Virdavallen 
inom fastighet Alvesta 13:1  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Anmälan av delegationsbeslut 
till kultur- och fritidsnämnden, daterad 2022-09-26 

Delegationsbeslut - Remissvar förslag till byggnadsminnesförklaring av läktaren på 
Virdavallen inom fastighet Alvesta 13:1, daterat 2022-09-22 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 71 Dnr 2022-00083 809 

 

Uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram förslag 
på en ny träläktare till Virdavallen inom fastighet Alvesta 13:1 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag på ny läktarbyggnad i trä på Virdavallen som uppfyller 
föreningarnas och skolornas behov, och som har en koppling till Virdavallens 
historia.    

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade § 42 2022-09-20 att föreslå 
kultur- och fritidsnämnden att bestrida Länsstyrelsen i Kronobergs läns förslag till 
beslut om byggnadsminnesmärkning av Virdavallens läktare, samt att föreslå kultur- 
och fritidsnämnden beslut att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på ny läktarbyggnad i trä som uppfyller föreningarnas och skolornas 
behov samt har en koppling till Virdavallens historia. 

Med anledning av att kultur- och fritidsnämnden senast 2022-09-23 skulle inkomma 
med remissvar till Länsstyrelsen i Kronobergs län angående förslaget om 
byggnadsminnesförklaring av läktaren på Virdavallen fattades beslut om remissvar 
på delegation av ordförande Lavinia Strömberg. 

Arbetsutskottet föreslog även att nämnden ska ge kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag på ny läktarbyggnad i trä. Den delen av beslutet är inte 
av så brådskande karaktär att den omfattas av ordförandes möjlighet att på 
delegation fatta beslut som inte kan avvaktas kultur- och fritidsnämndens 
sammanträde. 

Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län avseende förslag om 
byggnadsminnesförklaring av läktaren på Virdavallen: 
Alvesta kommun har under flera år arbetat med frågan om framtiden för 
Virdavallens läktare. En extern part har anlitats för att genomföra en besiktning av 
läkaren, denna besiktning har sedan legat till grund för kommunens fortsatta 
arbete. Parallellt med frågan om läktarens framtid pågår ett arbete med utredning 
av Virdavallsområdet över lag. Utredningens fokus ligger på fler idrottsytor, 
möteslokaler, omklädningsrum med mera. Översynen har initierats då 
föreningarnas och skolans behov förändras över tid och ser annorlunda ut idag. 

I arbetet med läktarens framtid har Alvesta kommun vid flera tillfällen träffat 
representerande för Alvesta GIFs styrelse. Syftet med mötena har varit att ta med 
föreningens behov och önskemål kring läktarens framtid. Dialogen med Alvesta GIF 
har mynnat ut i en skrivelse från föreningen som bifogas denna tjänsteskrivelse. 
Bakgrunden till den fördjupade dialogen med Alvesta GIF är den historiska 
kopplingen då läktaren är uppförd av föreningen och sedan har överlåtits till Alvesta 
kommun. Fler föreningar nyttjar anläggningen men Alvesta kommuns fokus har 
varit att föra dialog med den förening som överlåtit läktaren. 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Virdavallens lokaler kommer från och med januari 2023 att ingå i ett 
förvaltningsavtal med det kommunala fastighetsbolaget Allbohus, därför har även 
bolagets fastighetschef ingått i arbetet. Allbohus har varit delaktiga i att bedöma 
och granska genomförd besiktning men även i beslutet om hur man bäst går vidare. 
I dessa dialoger har både de ekonomiska riskerna med en upprustning och 
svårigheterna för offererande företag att lämna en säker kostnadsbild av projektet 
beaktats.  Alvesta kommuns bedömning som gjordes inför ansökan om rivningslov 
2021 kvarstår. Bedömningsgrunderna är läktarens nuvarande status, läktarens 
placering då den inte är placerad centralt till fotbollsplanen, behoven hos 
föreningen samt risker med fördyrande kostnader utifrån inkommen offert. Alvesta 
kommuns bedömning är att en ny träläktare kan uppföras och där de historiska 
perspektiven kopplas samman med föreningarna och skolornas behov. 

Utifrån denna bakgrund är den samlade bilden, från Alvesta Kommun och den 
framtida förvaltaren Allbohus, att en ny mer centrerat placerad läktare bör 
uppföras.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Uppdrag till kultur- och 
fritidsförvaltningen att ta fram förslag på ny läktarbyggnad på Virdavallen inom 
fastighet Alvesta 13:1, daterad 2022-09-26 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 42, 2022-09-20     

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Avdelningschef Fritid 
 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 72 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. 

Erik Olofsson (S) tar upp frågan kring skadegörelse i omklädningsrummen på 
sporthallarna.  

Annika Svensson (AA) tar upp behovet att bygga duschbås i omklädningsrummen till 
simhallar, sporthallar och andra idrottsanläggningar eftersom allt fler barn och unga 
av olika anledningar inte vill duscha tillsammans.  

Ordförande informerar att utegymmen i Spånen och i Vislanda är klara, och att 
utegymmet i Moheda är på gång. 

Monica Pihl (C) upplyser att det på Alvesta kommuns Facebook finns information 
om planerad föreningsträff tillsammans med RF-SISU den 25 oktober.    
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