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Sammanträdet inleds med en rundvandring på 
Virdavallen 
Paragraferna behandlas i följande ordning:      
§§ 73-75, § 79, §§ 76-78 och §§ 80-88 
Ajournering av sammanträdet kl 16:11 till kl 
16:25 mellan §§ 83 och 84 

 

Beslutande Lavinia Strömberg (S), Ordförande 
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Anslagsbevis för Kultur- och fritidsnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-09 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-14 Datum då anslaget tas ned 2022-12-06 
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Förvaringsplats för protokollet Digital förvaring i dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron 
 

Underskrift 
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§ 73 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 4 
icke tjänstgörande ersättare. 

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

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Annica Svensson (AA) som justerare av 
protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Annica Svensson (AA) 
som justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum via 
Ciceron Assistent senast fredagen den 11 november kl. 09:00.  
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§ 75 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 protokollet). 
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§ 76 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: 

- De styrande partiernas budget för 2023 innebär ett tillskott till kultur- och 
fritidsnämnden. 

- Det har inkommit ca 25 nomineringar till priserna och stipendierna som 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar om vid nästa 
sammanträde. 

- Kulturskolan kommer att ha julshow torsdagen den 8 december, med 
genrep tisdagen 6 december. 

- Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 6 december är det sista 
sammanträdet för mandatperioden. Det kommer att hållas på Vislanda 
bibliotek om renoveringen är klar, i annat fall i Kulturskolans nya lokal.  

- Ordförande och vice ordförande har deltagit i Kommunalt forum med 
Regionen Kronoberg.  
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§ 77 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. Förvaltningschef 
informerar nämnden om: 

- Föreningsträff har genomförts för idrottsföreningarna i Alvesta kommunen, 
tillsammans med RF-SISU Småland, den 25 oktober.  

- Det erbjöds många aktiveter för barn och unga under höstlovet.  

- Förstudie avseende Sagobygden tillsammans med destination Småland. 

- Utveckling av spår och leder tillsammans med andra kommuner. 

- Kultur- och fritidsförvaltningen har besökt pensionärsrådet och pratat kring 
nämndens föreningsstöd. 

- Förvaltningen diskuterar mycket kring energibesparingar och hur 
kommunen kan stötta föreningarna. 
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§ 78 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. 

- Tillgänglighetsrådet har inte haft något möte sedan senaste 
nämndsammanträdet. 

- Pensionärsrådet framför att det är ett problem för några föreningar att de 
lokaler som hyrs inte omfattas av stöd för lokalhyra. Det är ett önskemål för 
pensionärsrådet att pensionärsföreningarna ska kunna söka stöd för 
lokalhyra. 

- Ungdomsrådet har en ny styrelse, det saknas representant från 
Mohedaskolan i rådet. Ungdomsrådets representanter ska ta med sig 
frågan om behov av duschbås i omklädningsrummen till simhallar, 
sporthallar och andra idrottsanläggningar, som diskuterades vid kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2022-10-04, till sina respektive elevråd.  
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§ 79 Dnr 2022-00105 821 

 

Information om det särskilda uppdraget från 
kommunfullmäktige att påbörja en utredning av Virdavallen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Lars Engborg, fastighetschef AllboHus, och Martin Sallergård, avdelningschef fritid, 
informerar kultur- och fritidsnämnden om uppdraget att påbörja en utredning av 
Virdavallen. De informerar bland annat om: 

- AllboHus har sett över statusen på fastigheter, anläggningar och läktaren. 

- Det finns arbete att göra avseende energiförbrukningen. 

- Alvesta kommun har växt snabbare än förväntat, vilket medfört att bland 
annat sporthallar och andra idrottsanläggningar i kommunen är för små. 

- Förvaltningen har haft dialog med föreningar verksamma i området för att 
höra med dem om deras behov. 

- Antalet omklädningsrum på Virdavallen är för få för att föreningarna ska få 
ihop sina verksamheter.      
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§ 80 Dnr 2022-00013 040 

 

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 
oktober månad 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per 
oktober månad 2022 för kultur-och fritidsnämnden.     

Sammanfattning 
Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2022 lämna en 
månadsrapport per mars, april och oktober senast 14:e dagen efterföljande månad.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till oktober 2022 redovisar 
kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse som uppgår till 0,1 miljoner kronor. 
Intäkterna till Virda bad- och sportcenter är mycket lägre än väntat, dock så vägs 
det på helheten upp av inkommande statsbidrag. På personalsidan finns två 
vakanser som ger ett överskott. Övriga kostnader har ökat markant mot budget, 
framför allt avser det fastighetskostnader på Virdavallen.  

Prognosen av helårsutfallet 2022 visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 miljoner 
kronor.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per 
oktober månad 2022, daterad 2022-11-02 

Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per oktober månad 2022   

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 81 Dnr 2022-00096 829 

 

Lokalisering av skatepark i Alvesta tätort 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
lokaliseringen av skatepark i Alvesta tätort utmed Ågatan och Lekarydsån.   

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden har fått i 
uppdrag att: 

1. utreda en möjlig lokalisering av en skatepark i Alvesta tätort och 
kostnadsberäkna projektet, 

 2. att bilda en arbetsgrupp där det ingår lokala ungdomsrepresentanter samt 

3. återkomma med underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 29 
november. 

Kommunen har utrett möjliga lokaliseringar i östra delen av Alvesta och landat i att 
lämpligast lokalisering är utmed Ågatan och Lekarydsån, enligt skiss nedan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en skatepark kan uppföras på ytan 
utan planändring eller bygglov. Förvaltningen bedömer även att man inte behöver 
söka strandskyddsdispens, men att tillstånd för vattenverksamhet krävs.  

Området kommer behövas fyllas ut med massor mot Lekarydsån för att möjliggöra 
byggnation. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör nu en massberäkning för att kunna 
ta fram ett kostnadsförslag.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har tagit in 
prisuppgifter från liknande projekt i andra orter. Värnamo byggde en skatepark år 
2017 med ett kvadratmeterpris på cirka 6 083 kronor per kvadratmeter. 
Skateparken i Moheda som byggdes år 2020 hade ett kvadratmeterpris på cirka 6 
286 kronor. Idag bedöms priset ligga runt 7 000 kronor per kvadratmeter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det behövs en helhetsbild på området 
för att göra det tillgängligt med en bra närmiljö. En förstudie för området kan 
behövas för att ge rätt förutsättningar att utforma området.  

Inför inriktningsbeslutet har en arbetsgrupp satts samman bestående av tjänstemän 
från samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt 
kommunledningsförvaltningens utvecklingsavdelning. I nästa skede kommer 
synpunkter från lokala ungdomsrepresentanter, bland annat via kommunens 
ungdomsråd att inhämtas.  
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Yrkanden 
Helén Gustavsson (M) yrkar att ärendet återremitteras och kompletteras med 
underlag som gör det möjligt att fatta beslut utifrån det som efterfrågas av 
kommunstyrelsen, med motiveringen att kommunstyrelsen gav kultur- och 
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ett tydligt uppdrag att (1) utreda en 
lokalisering av en skatepark i Alvesta tätort och kostnadsberäkna projektet, (2) att 
bilda en arbetsgrupp där det ingår lokala ungdomsrepresentanter samt (3) 
återkomma med underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 29 november. 
Det lyfts endast fram ett förslag på lokalisering, Helén Gustavsson skulle gärna se 
risk- och konsekvensanalys utifrån barnperspektivet. Någon arbetsgrupp enligt 
punkt 2 har inte bildats.       

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels att kultur- och 
fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna lokaliseringen av 
skatepark i Alvesta tätort utmed Ågatan och Lekarydsån, dels att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras.  

Ordförande finner via acklamation att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna lokaliseringen av skatepark i Alvesta 
tätort utmed Ågatan och Lekarydsån.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Lokalisering av skatepark i 
Alvesta tätort, daterad 2022-10-27 
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Protokollsutdrag KS § 120 2022-09-13, Inriktningsbeslut att utreda lokalisering av 
skatepark i Alvesta tätort 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Fritidskonsulent 
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§ 82 Dnr 2022-00038 810 

 

Föreningsstöd till fritidsföreningar 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om utbetalning enligt: 

1.  A. Aktivitetsstöd till en summa av 824 586 kronor, 

2.  B. Stöd till drift av egen anläggning till en summa av 2 242 912 kronor,  

3.  C. Stöd till förhyrda lokaler till en summa av 179 002 kronor samt 

4.  D. Främjandestöd för fritid till en summa av 162 700 kronor. 

Sammanfattning 
Stödberättigade föreningar inom Alvesta kommun inkom senast den 31 maj 2022 
med ansökningar om föreningsstöd för verksamhetsåret 2021. I § 12 2022-03-01 
beslutade kultur- och fritidsnämnden att aktivitetsstödet för 2021 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.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en bedömning av respektive förenings 
verksamhet som syftar på verksamhetsåret 2021 och underlag till beslut för en 
utbetalning av totalt 3 409 200 kronor, fördelat enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse 
om stöd till fritidsföreningar 2023. 

- 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 2023.    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KFNAU § 50 2022-10-25, Föreningsstöd till fritidsföreningar 2023 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende stöd till 
fritidsföreningar 2023, daterad 2022-10-10 

Bilaga 1 - Sammanställning av bidrag 2023, daterad 2022-09-12   

Beslutet skickas till 
Avdelningschef fritid 
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§ 83 Dnr 2022-00039 800 

 

Föreningsstöd till kulturföreningar 2023 

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, 473 000 kr   

Sammanfattning 
Föreningarna i Alvesta kommun kommer varje år in med ansökningar om 
föreningsbidrag senast den 31 maj. Under 2022 har 28 föreningar ansökt om 
främjandebidrag kultur och 3 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 473 000 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 2023.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KFNAU § 51 2022-10-25, Föreningsstöd till kulturföreningar 2023 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Föreningsstöd kulturföreningar 
2023, daterad 2022-10-18 

Förslag fördelning främjandebidrag kultur  

Förslag fördelning förhyrd lokal kultur   

Beslutet skickas till 
Avdelningschef kultur 
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§ 84 Dnr 2022-00054 860 

 

Redovisning av kommunalt bidrag till studieförbund 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att notera informationen 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 2023 ut 750 000 kronor i stöd till studieförbunden.  

150 000 kr går till idrottsrörelsens studieförbund SISU. 400 000 kr betalas ut som 
verksamhetsstöd till övriga studieförbund. 200 000 kr finns som en sökbar pott för 
studieförbunden. 

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 av 
verksamhetsstöd under 2023 inte ska baseras på siffrorna för 2021 utan för 2019 
vilket vi hörsammat.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KFNAU § 52 2022-10-25, Redovisning av kommunalt bidrag till 
studieförbund 2023 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Kommunalt bidrag till 
studieförbund 2023, daterad 2022-10-18 

Redovisning studieförbund verksamhet 2021 - beräkning     

Beslutet skickas till 
Avdelningschef kultur    
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§ 85 Dnr 2022-00098 806 

 

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningen 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 
besluta följande avseende taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamhet 2023: 

1. att ny taxa för båtplats i Huleviks båthamn fastslås till 1 800 kr per säsong från 
och med 1 januari 2023, att andrahandsuthyrning av båtplats förbjuds och leder 
till mist båtplats samt att båtplats inte kan överlåtas till tredje part vid 
exempelvis fastighetsförsäljning. 

2. att taxor för Vislandabadet fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla från 
och med sommaren 2023. 

3. att taxor kopplade till Hanaslöv fastställs enligt nedan angivet förslag att gälla 
från och med den 1 januari 2023, de nya taxor gäller vid nya bokningar från 1 
januari 2023 och påverkar inte bokningar som är genomförda innan detta 
datum. 

4. att ny taxa avseende familjeentré (två vuxna och två barn) till simhallen 
fastställs till 180 kr vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

5. att personer som uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning omfattas av 
samma taxa som ungdomar, seniorer och studenter vid Vislandabadet och Virda 
bad och sportcenter från och med 1 januari 2023. 

6. att hyra av Slätthögskolans gymnastiksal sker enligt beslutad timtaxa för 
gymnastiksalar från och med 1 januari 2023.     

7. att övriga taxor och avgifter inom kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter förblir oförändrade.        

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska kontinuerligt genomföra genomlysning av taxor 
och avgifter till kommunala anläggningar.  

1. Huleviks båthamn 
I Hulevik ligger en båthamn som innefattar 79 båtplatser, ansvaret för båthamnen 
ligger på Alvesta kommun, kultur- och fritidsnämnden. Hösten 2022 genomförs 
med tillstånd av Länsstyrelsen en upprustning av båthamnen där pirerna rustas upp, 
ny grillplats anläggs och båtplatserna närmast land muddras.  

Sjön Åsnen är numer del av nationalparken och Åsnen är en stor sjö med fantastiska 
möjligheter till naturupplevelser. Intresset för att hyra båtplats i Huleviks båthamn 
är mycket stort och idag finns det 21 styck som önskar plats.  
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Förslag på ny taxa från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Säsongstaxa 1 500 kr 1 800 kr 

 
2. Vislandabadet 

Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 

Entréavgiften vid Vislandabadet reviderades senast år 2017 och förslag på ny avgift 
anges nedan.  

Vid Vislandabadet föreslås ett tillägg till befintliga taxor att erbjuda familjeentré till 
badet för två vuxna och två barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på 
entrébiljetten för barnen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023:  

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Engångsentré vuxen 18-
64 år 

30 kr 40 kr 

Engångsentré 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

20 kr 30 kr 

Engångsentré barn 
under 4 år 

0 kr 0 kr 

Familjeentré (två vuxna 
och två barn) 

- 120 kr 

10 - kort vuxen 18-64 år 200 kr 300 kr 

10 - kort 4-17 år, senior, 
studenter och personer 
som uppbär aktivitets- 
eller sjukersättning 

150 kr 200 kr 

Säsongskort vuxen 18-
64 år 

500 kr 650 kr 

Säsongskort 4-17 år, 
senior, studenter och 
personer som uppbär 
aktivitets- eller 
sjukersättning 

300 kr 450 kr 
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Vid Vislandabadet har inte taxa för hyra av anläggning/bassäng tidigare tagits fram 
för föreningar och privata aktörer, därför föreslås även taxor för detta ändamål för 
att kunna möta upp ett behov. Uthyrning av bassängen till andra aktörer än 
allmänhetens bad föreslås endast ske efter särskild överenskommelse med kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Förslag på nya taxor vid Vislandabadet från och med sommaren 2023: 

Hyra av simbassäng* Fyra banor En bana 

Taxa 1 1 250 kr/timme 310 kr/timme 

Taxa 2 595 kr/timme 150 kr/timme 

Taxa 3 190 kr/timme 50 kr/timme 
*) hyra av bassäng gäller endast tider som bassängen inte är öppen för allmänheten och 
enligt speciell överenskommelse.  
 
Taxa 1: Privatpersoner, företag, studieförbund samt föreningar utanför 

Alvesta kommun med flera.  
Taxa 2:  Föreningar registrerade i Alvesta kommun. 
Taxa 3: Bidragsberättigade föreningar i Alvesta kommun med 

ungdomsverksamhet/seniorverksamhet. 
 

3. Hanaslöv 
Taxan för liftkort i Hanaslöv reviderades senast år 2015 och förslag på ny taxa anges 
nedan.  

Nedan angivna taxorna för Hanaslövs friluftsområde gäller verksamheterna för 
utförsåkning och downhill. Taxor föreslås gälla vinter- respektive sommarsäsong om 
annat inte anges.  

Det har efterfrågats ett åretrunt-kort, som innefattar både utförsåkning med skidor 
och downhill samt trailpass. 

Trailpass är till för downhillcykling när anläggning/liften inte är i gång.  Trailpass 
finns för att kunna öppna upp för mer cykling och ökad tillgänglighet för 
allmänheten. Beslut har tidigare tagit för dagskort för barn/ungdom 7-17 år på 25 
kronor per dag samt för vuxen 18 år och äldre på 50 kronor. Detta föreslås 
kompletteras med säsongskort. 

Efterfrågan för att hyra anläggningen från privata aktörer, föreningar med flera har 
ökat, därför föreslås en taxa enligt samma struktur som för övriga lokaler. Dessa 
bokningar sker enligt särskild överenskommelse. 
 
Förslag på nya taxor i Hanaslöv från och med 1 januari 2023:  

Typ av liftkort Till och med 6 
år* 

7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Förmiddag 50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 
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Eftermiddag  50 kr 0 kr 95 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Kväll 50 kr 0 kr 90 kr 120 kr 130 kr 160 kr 

Heldag 80 kr 0 kr 140 kr 160 kr 180 kr 200 kr 

Säsongskort (vinter 
el sommar**) 

600 kr 0 kr 995 kr 1 100 
kr 

1 300 
kr 

1 500 
kr 

Per tur 20 kr 0 kr 20 kr 30 kr 20 kr 30 kr 

Årskort - - - 1 700 
kr 

- 2 300 
kr 

 

*) barn upp till och med 6 år får endast åka om de använder hjälm och åker i sällskap med 
målsman eller annan vuxen  
**) i säsongskort sommar ingår trailpass 
 

Typ av trailpass Till och med 6 år 7-17 år 18 år + 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Befintlig 
taxa 

Förslag 
ny taxa 

Säsongskort - - - 250 kr - 500 kr 

 
Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Vid friluftsdag för elev i 
Alvesta kommun 

50 kr/elev 60 kr/elev 

Vid friluftsdag för elev i 
skola utanför Alvesta 
kommun 

95 kr/elev 120 kr/elev 

 

 
Hyra av anläggningen Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Taxa 1* - 8 500 kr för tre timmar 

Taxa 2* - 7 000 kr för tre timmar 

Taxa 3* - 3 500 kr för tre timmar 
*) förklaring av taxa 1, 2 respektive 3 se ovan vid taxor för Vislandabadet. 
 

4. Virda bad och sportcenter 
Seniorer och studenter har sedan 2020 samma avgift som ungdomar. Nu föreslås 
ytterligare en förändring till personer som uppbär aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, att även de ska omfattas av samma taxa som barn, ungdomar, 
seniorer och studenter. Rabatten erhålles efter uppvisande av intyg från 
Försäkringskassan. För seniorer gäller fortsatt åldersgräns på 65 år. 
Vid Virda bad och sportcenter föreslås också ett tillägg till befintliga taxor, att som i 
likhet med Vislandabadet erbjuda familjeentré till simhallen för två vuxna och två 
barn. Subventioneringen avser tio kr vardera på entrébiljetten för barnen. 
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Förslag på nya taxor vid Virda bad och sportcenter från och med 1 januari 2023: 

Typ av taxa  Befintlig taxa Förslag ny taxa 

Familjeentré simhallen 
(två vuxna och två barn) 

- 180 kr 

 

5. Slätthögskolans gymnastiksal 
Hyran för Slätthögskolans gymnastiksal vid bokning tillsammans med 
Slätthögskolans matsal uppgår idag till 180 kr/tillfälle för Taxa 1-3. Därtill tillkommer 
hyran för matsalen, Taxa 1: 400 kr/tillfälle och Taxa 2 och 3: 200 kr/tillfälle.  

Hyran för enbart gymnastiksalen är densamma som för övriga gymnastiksalar i 
kommunen och baseras på följande timtaxa: Taxa 1: 155 kr/timme, Taxa 2: 95 
kr/timme och Taxa 3: 65 kr/timme. 

Inför 2023 föreslås att uthyrning av Slätthögskolans gymnastiksal endast sker enligt 
beslutad timtaxa för gymnastiksalar, även om gymnastiksalen hyrs ut samtidigt som 
matsalen.     

Konsekvensanalys 
Genom att fortsätta erbjuda barn under fyra år gratis inträde i simhall vid Virda bad 
och sportcenter och Vislandabadet skapas förutsättningar för en aktiv fritid. Detta, 
tillsammans med att familjebiljett erbjuds på ovan nämnda anläggningar, 
underlättar ytterligare till en aktiv fritid för barnfamiljer.  

I Hanaslöv föreslås barn till och med sex år åka gratis förutsatt att de åker i vuxet 
sällskap och med hjälm. För att skapa en säker skidmiljö för barn kommer det från 
och med vintern 2023 att vara krav på att barn sex år eller yngre åker med hjälm 
och i vuxet sällskap.  

Utifrån den kostnadsökning som sker i samhället höjs inga taxor för föreningar 
2023, däremot införs taxor vid förhyrning av Vislandabadet och Hanaslöv som 
tidigare har saknats.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KFNAU § 53 2022-10-25, Taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Taxor och avgifter inom kultur- 
och fritidsförvaltningen 2023, daterad 2022-10-24 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef 

Avdelningschef fritid  
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§ 86 Dnr 2022-00110 800 

 

Löpande investeringsstöd till Föreningen Kronobergsheds 
Skjutbana 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Föreningen Kronobergsheds 
Skjutbana 18 050 kronor i löpande investeringsstöd för inköp av ny luftvärmepump. 

Sammanfattning 
Under hösten 2022 inkom Föreningen Kronobergsheds Skjutbana med en ansökan 
om löpande investeringsstöd, då föreningens luftvärmepump gått sönder. Att få en 
ny luftvärmepump installerad omgående är viktigt för att lokalen samt 
vattenledningar i lokalen inte ska frysa sönder och riskera orsaka större skador på 
fastigheten. 

Enligt uppgift från Föreningen Kronobergsheds Skjutbana uppgår kostnaden för 
åtgärden till 36 100 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 beslutat om totalt 31 500 
kronor i löpande investeringsstöd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen avseende Löpande 
investeringsstöd till Föreningen Kronobergsheds Skjutbana, daterad 2022-11-03 

Föreningen Kronobergsheds Skjutbana - ansökan om löpande investeringsstöd, 
kultur- och fritidsnämnden tillhanda 2022-11-03 

Offert Luftvärmepump från Forissium AB daterad 2022-11-01 

Beslutet skickas till 
Föreningen Kronobergsheds Skjutbana 

Avdelningschef fritid 

Fritidskonsulent 
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§ 87 Dnr 2022-00010 000 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per 
september månad 2022 

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

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

I september månad 2022 visar sjukfrånvarostatistiken i procent per rullande 12 
månader för kultur- och fritidsförvaltningen en sjukfrånvaro på 3,99 %, att jämföra 
med 4,84 % i september månad 2021.  

Sjukfrånvaron i procent månad för månad visar en sjukfrånvaro på 2,59 % inom 
kultur- och fritidsförvaltningen i september månad, att jämföra med 7,57 % för hela 
kommunen. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro har i september månad 2022 fortsatt att sjunka, nu till 25,77 %. I 
september månad 2021 var motsvarande siffra 50,92. 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. Sedan juni 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 
september månad 2022, daterad 2022-10-27 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per september månad 2022    

Protokollsutdrag KFNAU § 54 2022-10-25, Sjukfrånvarostatistik för kultur- och 
fritidsförvaltningen per september månad 2022                
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§ 88 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. 

Stig Jakobsson (L) undrar kring aktuell status för kulturbussen och erhåller svar att 
kulturbussen ska levereras vid årsskiftet 2022/2023. 

Erik Olofsson (S) lyfter frågan kring kultur- och fritidsnämndens strategi för de 
ökade energikostnaderna.    
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