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Paragrafer §§ 89-104  
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Eva Nilsson (C), 1:e vice ordförande 
Helén Gustavsson (M), 2:e vice ordförande 
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Annica Svensson (AA) 
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 Oskar Andersson  
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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 2022-12-06 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-12 Datum då anslaget tas ned 2023-01-03 

Tid för överklagande 2022-12-13 – 2023-01-02 

Förvaringsplats för protokollet Digital förvaring i dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Ulrika Bengtsson   
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§ 89 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, 2 tjänstgörande ersättare och 1 
icke tjänstgörande ersättare. 

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

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Oskar Andersson (SD) som justerare av 
protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Oskar Andersson (SD) 
som justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum via 
Ciceron Assistent senast fredagen den 9 december kl. 12:00.  
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§ 91 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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§ 92 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: 

- Lavinia Strömberg är inför kommande mandatperiod föreslagen som 
ordförande för nämnden för arbete och lärande. 

- Länsstyrelsen i Kronobergs län har återkommit med önskemål att Alvesta 
kommun ska vara behjälplig med besiktningen av läktaren på Virdavallen. 

- Alvesta Tennisklubb har begärt utökad borgen på grund av dyrare 
markarbete än prognosticerat i samband med byggnation av padelbanor.   

- Alla förtroendevalda i Alvesta kommun är inbjudna till Kulturskolans genrep 
inför julshowen. Genrepet är den 6 december.  
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§ 93 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: 

- Snöproduktionen i Hanaslöv är på gång att påbörjas. 

- Utbildningsförvaltningen har bjudit in kultursekreterare Clara Gustavsson 
för att informera om kultur i skolan och resultatet av LUPP-enkäten. 

- Fortsatt samverkan med Rädda Barnen. 

- Kultur- och fritidsförvaltningen framför ett stort tack till ledamöter och 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden för denna mandatperiod.   
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§ 94 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. 

- Tillgänghetsrådet har haft möte, men nämndens representant Mats 
Martinsson deltar inte vid dagens sammanträde. 

- Vid pensionärsrådets möte 2022-12-05 upplyste nämndens representant 
Erik Olofsson pensionärsföreningarna att de kan hyra Hagagården samt 
informerade att Kulturbussen kommer att levereras under våren 2023.  

- Vid ungdomsrådets möte 2022-11-24 framkom bland annat att 
ungdomarna ansåg att placeringen av skateparken är okej, ett par 
representanter från ungdomsrådet kommer att ingå i arbetsgruppen för att 
kunna komma med inspel på skateparkens utformning. Ungdomsrådet 
ställer sig positiva till den nya sport- och kulturarenan i Alvesta tätort. Det 
efterfrågas teater för ungdomar äldre än 14 år, vilket Kulturskolan har fått 
information om.   
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§ 95 Dnr 2022-00106 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden år 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. godkänna verksamhetsplan med internbudget 2023 för kultur- och 
fritidsnämnden med följande tillägg under punkt 3:3 Särskilda uppdrag från 
nämnden: ”Utreda möjligheten att, i samverkan med utbildningsnämnden 
och nämnden för arbete och lärande, i linje med barnkonventionen och 
Barnens bästa gäller! i Alvesta, möjliggöra för fler barn i Alvesta kommun 
att kostnadsfritt ta del av kulturskolans utbud, genom förslagsvis samverkan 
med fritidshem/fritidsgårdar och kulturskolan.  

2. godkänna internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 en budget för 2023 med plan 
2024-2025. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för 
verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den 
kommunfullmäktige beslutade driftramen för kultur- och fritidsnämnden uppgår till 
69,6 miljoner kronor. 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta en 
Verksamhetsplan med internbudget, vilken utgör planeringsverktyg för det 
kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnden egna 
nämndsmål och nyckeltal som bygger på kommunfullmäktiges resultatmål, 
driftbudget per avdelning samt budget för planerade investeringar. 

Inför budget 2023 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 5,9 
miljoner kronor i jämförelse med 2022. De ökade medlen avser uppräkning av 
löneökningar, ökade kostnader i samband med fastigheter som övergår till 
förvaltningsavtal, generella kostnadsökningar samt kultur- och fritidsbibliotek. 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2008 (KF § 71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt reglementet ska 
nämnd/styrelse varje år i samband med fastställande av internbudget anta en 
särskild plan för intern kontroll.  

I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll. Av anvisningarna framgår 
bland annat vilken modell för riskanalys som ska användas vid framtagande av 
internkontrollplanen. Förslag till internkontrollplan utgår ifrån denna modell, där 
bedömt riskvärde framgår för varje system/rutin som ska kontrolleras. 
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Yrkanden 
Lavinia Strömberg (S) yrkar på tillägg under 3.3 Särskilda uppdrag från nämnden 
”Utreda möjligheten att, i samverkan med utbildningsnämnden och nämnden för 
arbete och lärande, i linje med barnkonventionen och Barnens bästa gäller! i 
Alvesta, möjliggöra för fler barn i Alvesta kommun att kostnadsfritt ta del av 
kulturskolans utbud, genom förslagsvis samverkan med fritidshem/fritidsgårdar och 
kulturskolan”.     

Beslutsgång 
Via acklamation finner ordförande att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 
med förslag till beslut och tilläggsyrkandet.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan med internbudget 2023 för kultur- och 
fritidsnämnden, daterad 2022-11-25 

Verksamhetsplan med internbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden, daterad 
2022-11-25 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 59 2022-11-23 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 96 Dnr 2022-00099 002 

 

Beslut om attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden år 
2023 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för kultur- 
och fritidsnämnden 2023. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningschef får besluta om 
redaktionella förändringar under året i attestförteckning.   

Sammanfattning 
Enligt kommunens gällande attestreglemente ska nämnderna varje år ta beslut om 
en attestförteckning som ska gälla inför nästkommande år. Beslut bör tas senast 
den 31 december året innan attestförteckningen ska gälla. Attestförteckningen 
anger till vilket belopp en attestant har rätt att beslutsattestera fakturor för inom 
kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Förteckningen anger också vilken 
person som ska agera ersättare vid ordinarie attestants frånvaro. 

Redaktionella justeringar i attestförteckning sker löpande under året och beslutas 
av förvaltningschefen. Redaktionella justeringar innebär förändring av namn vid 
exempelvis ny anställning, förändringar i kodstruktur och organisationsförändringar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden år 2023, daterad 
2022-11-02 

Attestförteckning kultur- och fritidsnämnden från 2023-01-01, daterad 2022-11-02 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 60 2022-11-23 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 97 Dnr 2022-00010 000 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per 
oktober månad 2022 och övergripande per helår 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kultur- och 
fritidsförvaltningens sjukfrånvarostatistik per oktober månad 2022 och noterar 
informationen om sjukfrånvarostatistiken per helår 2022.     

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

I oktober månad 2022 visar sjukfrånvarostatistiken i procent per rullande 12 
månader för kultur- och fritidsförvaltningen en sjukfrånvaro på 4,02 %, att jämföra 
med 4,7 % i oktober månad 2021.  

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro har i oktober månad 2022 har ökat, nu till 28,98 %. I oktober månad 
2021 var motsvarande siffra 50,83. 

Sedan juni månad 2022 visar statistiken att 16 medarbetare har haft 5 eller fler 
sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna men denna siffra har i oktober gått 
ner till 15 st. 

Analys av sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen till och med 2022-
10-31 
Antal personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna 
har sedan 2019 i stort sett dubblerats från ca 6-8 st till ca 14-16 st. Detta har 
antagligen sin förklaring i Corona pandemin då man varit tvungen att stanna 
hemma vid symtom och att kultur- och fritidsförvaltningen har flera yrkesgrupper 
som ej kunnat arbeta hemifrån.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per oktober 
månad 2022 och övergripande per helår 2022, daterad 2022-11-29 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per oktober månad 2022    

Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott § 70 2022-11-23    
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§ 98 Dnr 2022-00031 800 

 

Återrapportering av "Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun" 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av arbetet 
med ”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 handlingsplanen; 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.  

Ellen Wikerstål, samordnare, återrapporterar till kultur- och fritidsnämnden utifrån 
de insatser och åtgärder som finns specificerade i handlingsplanen ”Barnens Bästa 
Gäller! i Alvesta”. Ellen Wikerstål informerar bland annat om det pågående arbete 
inom följande arbetsgrupper: 

- Områdesgrupper  
- Familjecentrum 
- Unga vuxna 
- Närvaroteam 
- Kronobarnsmodellen 
- Barn och ungas inflytande 
- Kommun – Polis 
- LSS 

Ellen Wikerstål förslår en större redovisning med representanter från flera 
förvaltningar i nämnderna under våren.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Återrapportering av ”Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun”, 
daterad 2022-11-29 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 61 2022-11-23 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 99 Dnr 2022-00102 809 

 

Remiss Idrottspolitiskt program Region Kronoberg 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till remissvar 
avseende Idrottspolitiskt program - Region Kronoberg.  

Beslutet justeras genom direktjustering. 

Sammanfattning 
Region Kronoberg har lämnat idrottspolitiskt program på remiss, remissyttrande ska 
vara regionen tillhanda senast den 7 december 2022. Region Kronobergs 
kulturnämnd ansvarar för bereda förslag till idrottspolitiskt program och kommer 
att besluta om en slutversion i februari 2023, därefter fattas slutgiltigt beslut av 
regionfullmäktige. 

Det idrottspolitiska programmet ska beskriva idrottsrörelsens nuläge i Kronoberg 
samt Region Kronobergs idrottspolitiska ambitioner och strategiska 
utvecklingsområden.   

I kultur- och fritidsförvaltningens förslag till remissvar framkommer bland annat att 
Alvesta kommun anser att Region Kronobergs förslag till idrottspolitiskt program 
ger en bra nulägesanalys som lyfter flera av de utmaningar idrottsrörelsen står inför 
som att barn och ungdomar slutar i organiserad föreningsverksamhet tidigt, 
problem med att behålla och rekrytera ledare, anläggningar i behov av upprustning 
och att barnkonventionen nu är lag. Alvesta kommun anser dock att det 
idrottspolitiska programmet inte fullt ut är ett idrottspolitiskt program som det är 
formulerat, utan mer reglerar samverkan mellan Region Kronoberg och RF-SISU 
Småland.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Remissvar Idrottspolitiskt 
program Region Kronoberg 2022, daterad 2022-11-22 

Förslag på remissvar Idrottspolitiskt program - Region Kronoberg, daterat 2022-11-
22 

Idrottspolitiskt program Region Kronoberg  

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 69 2022-11-23 

Beslutet skickas till 
Region Kronoberg 

Förvaltningschef 

Avdelningschef fritid 
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§ 100 Dnr 2022-00109 800 

 

Investeringsstöd till föreningar 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar:  

- om utbetalning enligt bilaga 1 för stödkategori E om totalt 92 500 kronor 
för 2023.  

- att 50 000 kronor avsätts för löpande investeringar för föreningar med 
egen anläggning under verksamhetsåret 2023.  

Beslutade medel kan betalas ut under perioden 1/1- 31/12 2023.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har totalt mottagit 24 ansökningar från 18 
föreningar till investeringsstöd för år 2023. Den sammanlagda summan för de 24 
ansökningarna är 1 926 350 kronor. I bifogad bilaga är ansökningarna 
sammanställda med förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fördelning och utbetalning enligt bilaga 1, 
att 92 500 kronor beviljas ansökta projekt. Beviljat stöd kan endast betalas ut under 
perioden 1/1-31/12 2023. Utbetalning sker efter att föreningen har genomfört 
insatsen och redovisat kostnaderna. Investeringsstöd kan utgå med upp till 50 % av 
den totala investeringskostnaden. Investeringen får inte vara påbörjad innan beslut 
fattas i Kultur-och fritidsnämnden. 

50 000 kronor föreslås att reserveras till löpande åtgärder för föreningar med egen 
anläggning under 2023.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsstöd till föreningar 
2023, daterad 2022-11-16 

Bilaga 1 - Förslag på fördelning av medel för stödkategori E. Stöd till speciella 
ändamål 2023 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 68 2022-11-23 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Avdelningschef fritid 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
17(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 101 Dnr 2022-00108 800 

 

Information om pristagare och stipendiater för år 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Peter Johansson, avdelningschef kultur, informerar kultur- och fritidsnämnden om 
pristagarna av Pris för särskild prestation 2022, Pris för insatser som främjar 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald i Alvesta kommun 2022, Kulturpriset 2022 
samt Kulturstipendierna 2022 utifrån kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts 
beslut 2022-11-23. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 62-66 2022-11-23 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
18(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 102 Dnr 2022-00107 800 

 

Uppföljning av verkställigheten för beslut fattade av kultur- och 
fritidsnämnden 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisad uppföljning av 
verkställigheten av kultur- och fritidsnämndens beslut.   

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna en redovisning av 
verkställigheten för beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden från och med år 
2020.  

Redovisningen som presenteras innehåller en uppföljning av kultur- och 
fritidsnämndens beslut som är av uppdrags- och verkställighetskaraktär. De beslut 
som i samband med den förra uppföljningen 2021-12-07 var verkställda är inte 
medtagna i aktuell redovisning. 

I bilagan ”Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut” redovisas besluten 
tillsammans med kommentar om huruvida besluten har verkställts eller inte.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Uppföljning av verkställigheten 
för beslut fattade av kultur- och fritidsnämnden, daterad 2022-10-28 

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut, daterad 2022-10-28      

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 67 2022-11-23 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
19(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 103 Dnr 2022-00113 003 

 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på förslag till Reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på förslag till Reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder.    

Sammanfattning 
Nuvarande reglementen för nämnder och styrelser har reviderats vid ett flertal 
tillfällen och det finns behov av en översyn gällande både innehåll och struktur. 
Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram förslag till nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i samråd med representanter för 
förvaltningarna. Avstämning har också skett med kommunalrådsberedningen.   

Översynen syftar till att säkerställa att reglementena följer kommunallagens krav 
och kommunalrättslig praxis samt tydliggöra vedertagen praxis inom kommunen. 
Avsikten är också att ge reglementena en logisk struktur och förtydliga 
verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer.  

Arbetet har mynnat ut i förslag till ett gemensamt reglemente och ett för respektive 
nämnd.  

Det gemensamma reglementet för nämnder och kommunstyrelsen innehåller 
gemensamma och likalydande allmänna bestämmelser och arbetsformer för 
kommunstyrelsen och nämnderna, som tidigare har funnits i respektive nämnds 
reglemente.   

Kultur- och fritidsnämnden 
En ändring har gjorts av nämndens verksamhetsområde och uppgift utifrån 
kommunfullmäktiges beslut 2022-06-21, KF § 62/2022, om avtal om tjänster för 
förvaltning av fastigheter och byggnader ("Förvaltningsavtalet"), i punkten om 
skötsel, drift och underhåll av kommunala anläggningar för fritids- och 
kulturverksamhet. 

Enligt nuvarande reglemente har nämnden ansvar för skolbibliotek (enligt parentes 
i samband med biblioteksansvaret). Nämnden ansvarar för driften för vissa 
skolbibliotek idag. Utbildningsnämnden är emellertid huvudman för grundskolan, 
varför ansvaret för skolbiblioteken måste finnas hos utbildningsnämnden, även om 
driften hanteras av någon annan. Mot bakgrund av detta har kultur- och 
fritidsnämndens reglemente ändrats i detta avseende.   

Ansvar för uppgifter avseende lokala lotterier enligt spellagen flyttas från nämnden 
för myndighetsutövning till kultur- och fritidsnämnden. Handläggningen görs idag 
av kultur- och fritidsförvaltningen, varför beslutsinstans bör vara kultur- och 
fritidsnämnden.  



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
20(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Inom ramen för kommunal kulturverksamhet ingår att ta fram olika typer av 
arrangemang och nuvarande punkter om detta har därför tagits bort eller 
omformulerats. Det innebär dock ingen saklig förändring. 

Uppgiften att verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde flyttas till 
samhällsbyggnadsnämnden, då denna uppgift redan utförs och samordnas av 
samhällsbyggnadsnämnden och ligger inom ramen för deras kompetensområde. 

En ny punkt har lagts till: att ansvara för övriga insatser för att främja kultur- och 
fritidsverksamheten i kommunen. Denna syftar till att täcka in eventuella frågor 
som inte framgår av reglementen inom verksamhetsområdet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, daterad 2022-11-22 

Skrivelse Remiss av nya reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Alvesta 
kommun, daterad 2022-11-22 

Utkast till Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Utkast till Reglemente för kommunstyrelse och nämnder   

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 71 2022-11-23 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
21(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-12-06 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 104 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. 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar i uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att 
återrapportera hur tillskottet om 1 000 000 kr till fritidsgårdarna i budgeten för år 
2022 har utvecklat fritidsgårdarnas kvalitet, förslagsvis görs återrapporteringen i 
samband med årsrapporten.      

Ordförande visar vad kultur- och fritidsnämnden har åstadkommit under 
mandatperioden 2019 – 2022. 

Ordförande framför ett stort tack till kultur- och fritidsförvaltningen för ett gott 
arbete under mandatperioden.       
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