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Kultur- och fritidsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 17 januari 2023 kl 13:00 – 14:10 

Paragrafer §§ 1-12  

Beslutande Jennie Nilsson (S), 1:e vice ordförande 
Erik Olofsson (S) 
Nina Rydström (C), Ordförande 
Jonas Lindstens (C) 
Emelie Berg (V) 

Andreas Ejderland (M), 2:e vice ordförande 
Merlin Kobak (M) 
Annica Svensson (AA) 
Oskar Andersson (SD) 

Närvarande ersättare Olof Andersson (C) 
Christer Brincner (KD) 
Ola Andersson (V)  
Helén Gustavsson (M) 
 

Thomas Gyllensten (M) 
Kerstin Svensson (AA) 
Lars Eriksson (SD) 

Övriga närvarande Louise Nygren, förvaltningschef 
Ulrika Bengtsson, nämndsekreterare 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: digital justering via Ciceron Assistent senast fredagen den 20 januari kl 12:00  
Utsedd att justera: Annica Svensson (AA)  
                                  Jonas Lindstens (C) §§ 7 och 9 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Ulrika Bengtsson  

 Ordförande 
  

 Nina Rydström  

 Justerare 
  

 Annica Svensson  
 
Justerare _______________________________ 
 Jonas Lindstens  
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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 2023-01-17 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-23 Datum då anslaget tas ned 2023-02-14 

Tid för överklagande 2023-01-24 – 2023-02-13 

Förvaringsplats för protokollet Digital förvaring i dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Ulrika Bengtsson   
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§ 1 Dnr 3611  

 

Närvaro 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att kultur- och 
fritidsnämnden sammanträder med 9 ledamöter och 7 icke tjänstgörande ersättare. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida.   
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§ 2 Dnr 3612  

 

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 20 januari kl. 12:00.  
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§ 3 Dnr 3613  

 

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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§ 4 Dnr 2023-00021 000 

 

Presentationsrunda ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden presenterar sig med namn, 
partitillhörighet, roll i nämnden med mera. Presentation även av övriga närvarande 
vid sammanträdet.     
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§ 5 Dnr 2023-00022 000 

 

Inrättande av arbetsutskott för kultur- och fritidsnämnden, 
samt formerna för utskottet mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inrätta arbetsutskott bestående av tre 
ledamöter och tre ersättare för mandatperioden 2023-2026. Arbetsutskottets 
uppgift är att bereda ärende till nämnden och fatta beslut i de ärende där rätten att 
fatta beslut delegerats från nämnden till arbetsutskottet. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ersättare i arbetsutskottet har rätt att 
närvara och delta i överläggningarna vid utskottets sammanträde utöver de tillfällen 
ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra.     

Sammanfattning 
Enligt 3 kap 5 § kommunallagen (2017:725) får fullmäktige bestämma att en nämnd 
ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får 
nämnden själva bestämma att utskott ska finnas. 

Kommunfullmäktige har inte bestämt att kultur- och fritidsnämnden ska ha ett 
utskott, och det är därför upp till nämnden att besluta i frågan. 

Enligt 6 kap 37 § kommunallagen får en nämnd delegera beslutanderätten till 
presidiet, ett utskott, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. I 6 kap 41 § kommunallagen framgår vidare 
att ett utskott, förutom besluta i ärende som delegerats till utskottet, även kan ha 
till uppgift att bereda nämndens ärende.  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet, 
om beredning behövs. Det finns dock inte något formellt krav på beredning av en 
nämnds ärende enligt kommunallagen.  

Ej tjänstgörande ersättare får delta i överläggningen vid utskottets sammanträden, 
vilket innebär att de har rätt att yttra sig men inte delta i besluten. 

I övrigt gäller de bestämmelser som finns i kultur- och fritidsnämndens reglemente.    

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse Inrättande av arbetsutskott för kultur- och fritidsnämnden 
samt formerna för utskottet mandatperioden 2023-2026, daterad 2023-01-10   

Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

HR-avdelningen    
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§ 6 Dnr 2023-00023 113 

 

Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till ordinarie ledamöter i kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott utse Nina Rydström (C) tillika ordförande, Jennie 
Nilsson (S) tillika 1:e vice ordförande och Andreas Ejderland (M) tillika 2:e vice 
ordförande. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till ersättare i kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott utse Jonas Lindstens (C), Erik Olofsson (S) och Annica Svensson (AA).        

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har i § 5 vid dagens sammanträde beslutat att inrätta ett 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-2026 bestående av tre ledamöter och tre 
ersättare. 

Enligt 6 kap 42 § kommunallagen (2017:725) ska en nämnd välja utskott bland 
ledamöter och ersättare i nämnden. Bestämmelserna i lagen (2022:629) om 
proportionella val i kommuner och regioner ska då tillämpas. 

Yrkanden 
Nina Rydström (C) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden utser Nina Rydström (C) 
och Jennie Nilsson (S) till ordinarie ledamöter tillika ordförande respektive 1:e vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, samt att utse Jonas 
Lindstens (C) och Erik Olofsson (S) som ersättare i utskottet. 

Andreas Ejderland (M) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden utser Andreas 
Ejderland (M) som ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
och Annica Svensson (AA) som ersättare i utskottet.       

Beslutsgång 
Ordförande finner via acklamation att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet 
med de två yrkandena.    

Beslutet skickas till 
Valda ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

HR-avdelningen 
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§ 7 Dnr 2023-00024 000 

 

Val av ledamot och ersättare till kommunala pensionärsrådet 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Erik Olofsson (S) till ordinarie ledamot i 
kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2023-2026. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Emelie Berg (V) till personlig ersättare i 
kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och ålders- och förtidspensionärers organisationer 
inom kommunen.  

Alvesta kommunala pensionärsråd ska  

- vara en resurs i arbetet med att bevaka och utveckla övergripande 
verksamhetsfrågor som berör pensionärer i Alvesta kommun  

- vara remissorgan i frågor som berör pensionärer 

- verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och 
förvaltningar 

- vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

- förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre  

- kunna initiera nya pensionärsfrågor för kommunen 

Kommunens företrädare ska informera pensionärsrådet om planer och förändringar 
av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna, och 
därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag har 
möjlighet att påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. 

Pensionärsrådet består av representanter från pensionärsorganisationerna samt 
representanter från omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, nämnden för arbete och 
lärande, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Rådet 
sammanträder minst fyra gånger per år. 

Kultur- och fritidsnämnden ska utse en ordinarie ledamot och en personlig ersättare 
för denne för mandatperioden 2023-2026. Ordförande föreslår i 
ordförandeskrivelse att nämnden utser Erik Olofsson (S) till ordinarie ledamot och 
Emelie Berg (V) till personlig ersättare.    

Yrkanden 
Annica Svensson (AA) yrkar på Kerstin Svensson (AA) som ersättare i kommunala 
pensionärsrådet.    
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till ordinarie ledamot och två förslag 
till ersättare till kommunala pensionärsrådet, dels ordförandes förslag dels Annica 
Svenssons (AA) yrkande. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar först om ordinarie ledamot till kommunala 
pensionärsrådet. Ordförande finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet 
med ordförandes förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen om personlig ersättare till kommunala pensionärsrådet 
mot varandra och finner via acklamation att nämnden utser Emelie Berg (V) till 
ersättare. 

Votering begärs.    

Votering 
Sluten omröstning genomförs med anledning av att ärende avser val. 

Till rösträknare utses ledamöterna Annica Svensson (AA) och Jonas Lindstens (C). 

Antalet avgivna röster är 9. Med 5 röster på Emelie Berg (V) och 4 röster på Kerstin 
Svensson (AA) beslutar kultur- och fritidsnämnden att utse Emelie Berg (V) till 
personlig ersättare i kommunala pensionärsrådet mandatperioden 2023-2026.     

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse Val av representant och ersättare till kommunala 
pensionärsrådet mandatperioden 2023-2026, daterad 2023-01-10 

Beslutet skickas till 
Vald ledamot och ersättare 

Omsorgsförvaltningen 

HR-avdelningen   
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§ 8 Dnr 2023-00025 000 

 

Val av ledamot och ersättare till kommunala 
tillgänglighetsrådet mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Andreas Ejderland (M) till ordinarie 
ledamot och Jonas Lindstens (C) till personlig ersättare till kommunala 
tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning 
Alvesta kommuns tillgänglighetsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan funktionshinderorganisationer och styrelser och nämnder i 
Alvesta kommunkoncern.  

Rådet är remissinstans i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet 
ska ge funktionshinderorganisationer i kommunen möjlighet att ta initiativ till och 
att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då 
särskilt vad gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning.  

Representanter från kommunstyrelse och nämnder ska i rådet informera om sin 
verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunens tillgänglighetsråd består av en representant från vardera 
funktionhinderorganisationen som är aktiv i Alvesta kommun. Därutöver ingår en 
ledamot från vardera kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden 
för arbete och lärande.  

Tillgänglighetsrådet sammanträder minst fyra gånger per år. 

Kultur- och fritidsnämnden ska utse en ordinarie ledamot och en personlig ersättare 
för denna till tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026. Ordförande 
föreslår i ordförandeskrivelse att nämnden utser Andreas Ejderland (M) till 
ordinarie ledamot och Jonas Lindstens(C) till personlig ersättare.      

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse Val av ledamot och ersättare till kommunala 
tillgänglighetsrådet mandatperioden 2023-2026, daterad 2023-01-10 

Beslutet skickas till 
Vald ledamot och ersättare 

Kansliavdelningen 

HR-avdelningen 
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§ 9 Dnr 2023-00026 000 

 

Val av kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsrådet 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Nina Rydström (C) till kontaktpolitiker 
till ungdomsrådet för mandatperioden 2023-2026. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Jennie Nilsson (S) till ersättare till 
ungdomsrådet för mandatperioden 2023-2026.   

Sammanfattning 
Ungdomsrådets uppgift är att ta till vara ungdomars intressen och fungera som 
remissinstans till kommunens nämnder och styrelser i frågor som berör och 
intresserar ungdomar. Ungdomsrådet har också möjlighet att själva väcka frågor i 
kommunala nämnder och styrelser och att få närvara och yttra sig när ärendet 
behandlas.  

Ungdomsrådet består av ledamöter i åldern 13-20 år. I rådet ska det finnas 
representanter från kommunens olika skolor och orter. Ledamöterna i 
ungdomsrådet representerar sig själva, sin skola och Alvesta kommuns samtliga 
ungdomar.  

Ungdomsrådet träffas minst en gång i månaden, varannan gång tillsammans med 
kontaktpolitiker från kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 
arbete och lärande, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. 

Kultur- och fritidsnämnden ska utse en ordinarie kontaktpolitiker och en ersättare 
till ungdomsrådet för mandatperioden 2023-2026. Ordförande föreslår i 
ordförandeskrivelse att nämnden utser Nina Rydström (C) till kontaktpolitiker och 
Jennie Nilsson (S) till ersättare.  

Yrkanden 
Annica Svensson (AA) yrkar på Oskar Andersson (SD) som ersättare i ungdomsrådet.   

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till ordinarie kontaktpolitiker och 
två förslag till ersättare till ungdomsrådet, dels ordförandes förslag dels Annica 
Svenssons (AA) yrkande. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar först om ordinarie kontaktpolitiker till 
ungdomsrådet. Ordförande finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet 
med ordförandes förslag till beslut. 

Ordförande ställer förslagen om ersättare till ungdomsrådet mot varandra och 
finner via acklamation att nämnden utser Jennie Nilsson (S) till ersättare. 

Votering begärs.    
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Votering 
Sluten omröstning genomförs med anledning av att ärende avser val. 

Till rösträknare utses ledamöterna Annica Svensson (AA) och Jonas Lindstens (C). 

Antalet avgivna röster är 9. Med 5 röster på Jennie Nilsson (S) och 4 röster på Oskar 
Andersson (SD) beslutar kultur- och fritidsnämnden att utse Jennie Nilsson (S) till 
ersättare i ungdomsrådet mandatperioden 2023-2026.     

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse Val av kontaktpolitiker och ersättare till ungdomsrådet 
mandatperioden 2023-2026, daterad 2023-01-10 

Beslutet skickas till 
Vald kontaktpolitiker och ersättare 

Ungdomsrådet via Ellen Wikerstål 

HR-avdelningen 
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§ 10 Dnr 2022-00112 000 

 

Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplanen för kultur- 
och fritidsnämnden 2023. Kultur- och fritidsnämndens sammanträde börjar kl 13:15 
angivna datum.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-22 § 126 sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för år 
2023. Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges 
sammanträdesplan upprättat ett förslag till sammanträdesplan för kultur- och 
fritidsnämnden. Vid framtagande av planen har hänsyn bland annat tagits till 
tidplanerna för hanteringen av årsredovisning för år 2022, delårsrapport per augusti 
2023 och verksamhetsplan med internkontroll 2024.  

Nämndens sammanträden föreslås främst äga rum på onsdagar klockan 13:00.   

Yrkanden 
Nina Rydström (C) yrkar på att kultur- och fritidsnämndens sammanträden börjar kl 
13:15, i stället för klockan 13:00.     

Beslutsgång 
Ordförande finner via acklamation att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
fastställa sammanträdesplanen för kultur- och fritidsnämnden 2023, med 
ändringsyrkandet att nämndens sammanträden börjar kl 13:15.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden 2023, daterad 
2023-01-03 

Förslag till sammanträdesplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2023 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
16(17) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 Dnr 2023-00027 000 

 

Information till kultur- och fritidsnämnden i samband med ny 
mandatperiod 2023-2026 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden informeras i samband med ny mandatperiod bland 
annat om: 

- Ciceron Assistent 

- Arvodesblankett och reglerna för ersättning till förtroendevalda 

- Meddela förhinder 

- Ersättarnas roll i nämnden 

- Utbildning till förtroendevalda   

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
17(17) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-17 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 12 Dnr 2023-00009 006 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande frågar nämnden om de har några övriga 
ärenden att anmäla till dagens sammanträde. Inga övriga ärenden anmäls. 
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