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Sammanträdesdatum 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Vislandagården, Husebyvägen 27, Vislanda, tisdagen den 28 februari 2023 kl 13:15 – 15:35 

Paragrafer §§ 13-26 
Sammanträdet inleds med en rundvandring på Vislanda bibliotek, Vislanda fritidsgård och 
utegymmet vid Vislandabadet mellan kl 13:15 och 14:00, och påbörjas sedan på 
Vislandagården kl 14:15. 
Sammanträdet ajourneras kl 15:06-15:20 mellan §§ 21 och 22 

 

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)  
Kerstin Svensson (AA) 
 

 

Övriga närvarande Louise Nygren, förvaltningschef 
Ulrika Bengtsson, nämndsekreterare 
Suzanne Hammargren, bibliotekschef 
Malin Arbjörk Solvemark, controller §§ 13-21 
Carl Lycke, HR-konsult §§ 13-21 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: digital justering via Ciceron Assistent senast fredagen den 3 mars kl 12:00 
Utsedd att justera: Merlin Kobak (M) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  
 Ulrika Bengtsson  

 Ordförande 
  

 Nina Rydström  

 Justerare 
  

 Merlin Kobak  
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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 2023-02-28 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-06 Datum då anslaget tas ned 2023-03-27 

Tid för överklagande 2023-03-06 – 2023-03-26 

Förvaringsplats för protokollet Digital förvaring i dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Ulrika Bengtsson   
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§ 13 Dnr 2023-00044 006 

 

Närvaro 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer närvaron till 9 ordinarie ledamöter och 4 icke 
tjänstgörande ersättare. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att kultur- och 
fritidsnämnden sammanträder med 9 ledamöter och 4 icke tjänstgörande ersättare. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida.   
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§ 14 Dnr 2023-00045 006 

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Merlin Kobak (M) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Merlin Kobak (M) som 
justerare av protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum via Ciceron 
Assistent senast fredagen den 3 mars kl. 12:00.  
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§ 15 Dnr 2023-00046 006 

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen med tillägg av ärende nr 13 
Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan godkänna förslaget till 
dagordning för dagens sammanträde med tillägg av ärende nr 13 Dataskyddsombud 
för kultur- och fritidsnämnden (se ärendelista på sida 3 protokollet). 
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§ 16 Dnr 2023-00005 006 

 

Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande Nina Rydström informerar kultur- och fritidsnämnden om 
pågående/aktuella frågor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden. 
Ordföranden informerar nämnden om: 

- budgetarbetet inför 2024 har påbörjats,  

- kulturbussen beräknas bli levererad i april månad, samt 

- kommunstyrelsens särskilda uppdrag att utreda en samlad 
skolbiblioteksverksamhet med målsättningen att samordningen är klar 
innan terminsstart HT 2023. 

Ordförande framför ett tack till kultur- och fritidsförvaltningen för en lärorik 
utbildningsdag den 7 februari.  
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§ 17 Dnr 2023-00006 006 

 

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: 

- lovverksamheten som genomfördes under sportlovet, 

- nulägesanalys inför Mål och budget 2024, samt 

- feriearbete och sommarprao inför sommaren 2023. 
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§ 18 Dnr 2023-00007 006 

 

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 
tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet har information som rör 
nämndens ansvarsområden att delge nämnden från de senaste sammanträdena. 

- Tillgänglighetsrådet har sammanträde den 9 mars. 

- Pensionärsrådet har sammanträde den 6 mars. 

- Ungdomsrådet har haft sitt första möte för året den 16 februari. 
Ungdomsrådet är delaktiga i arbetet med anläggning av skatepark i Alvesta 
tätort. Ungdomarna i rådet visade intresse och ställde frågor kring 
kulturbussen.   
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§ 19 Dnr 2023-00011 042 

 

Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2022 och 
återrapportering av intern kontrollplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden.   

Sammanfattning 
I enlighet med kommunlagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelse upprättar årsrapport som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktigesmål samt nämndspecifika mål, årets resultat och händelser, 
ekonomi, personal samt framtidsblick. Förutom underlag till budget 2024 utgör 
årsredovisningen en viktig del som underlag till plan 2025–2026. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett negativt resultat per 2022-12-31 på 0,7 
miljoner kronor. Övriga kostnader har ökat markant mot budget, framför allt avser 
det fastighetskostnader och intäktsbortfall på Virdavallen. Flertalet vakanser på 
förvaltningen gör resultatet något bättre. Statsbidrag har utdelats på närmre 2 
miljoner kronor som gör intäkterna högre än budgeterat, dock medför det 
motsvarande kostnad. Enligt ny rutin har timlöner som avser december månad 
ombokats från januari 2023 till december 2022, vilket påverkar förvaltningens 
resultat negativt med 0,3 miljoner kronor. Det påverkar verksamheterna bibliotek, 
fritidsanläggningar och fritidsgårdar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2022, daterad 2023-01-
26 

Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2022 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 4 2023-02-14 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Budgetansvarig 

Controller 
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§ 20 Dnr 2023-00010 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per 
december månad 2022 

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

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

I december månad 2022 visar sjukfrånvarostatistiken i procent per rullande 12 
månader för kultur- och fritidsförvaltningen en sjukfrånvaro på 4,27 %, att jämföra 
med 4,56 % i december månad 2021. Under 2022 var sjukfrånvaron som högst 4,73 
% i februari månad och som lägst 4,02 % i oktober månad. 

Sjukfrånvaron i procent månad för månad visar en sjukfrånvaro på 5,30 % inom 
kultur- och fritidsförvaltningen i december månad, att jämföra med 9,57 % för hela 
kommunen. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro är 36,22 % i december månad. I samma månad 2021 var motsvarande 
siffra 45,77 %. Under 2022 låg siffrorna mellan som högst 39,53 (i januari månad) 
och som lägst 28,66 (i augusti månad). 

Antalet medarbetare som har 5 sjukfrånvarotillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna låg under år 2022 mellan 12-16 medarbetare/månad. I december 
månad hade 14 medarbetare haft 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 
månaderna.    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 5 2023-02-14 

Tjänsteskrivelse Sjukfrånvarostatistik kultur- och fritidsförvaltningen per december 
månad 2022, daterad 2023-01-30 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per december månad 2022     
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§ 21 Dnr 2023-00047 020 

 

Generell information om sjukfrånvarostatistik 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
HR-konsult Carl Lycke informerar kultur- och fritidsnämnden om hur 
sjukfrånvarostatistiken redovisas för nämnden månadsvis och hur statistiken ska 
utläsas för att förstås korrekt i sitt sammanhang.   
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§ 22 Dnr 2023-00042 860 

 

Samverkansavtal kring Sagobygden 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet kring 
Sagobygden med Berättarnätet Kronoberg för 2023.   

Sammanfattning 
Alvesta kommun och Berättarnätet Kronoberg har sen 2022 ett samverkansavtal 
kring Sagobygden. Liknande avtal finns mellan Berättarnätet och Ljungby kommun 
samt Älmhults kommun. Avtalet löper på ett år.  

Avtalet tydliggör intentionerna och beskriver förutsättningarna för samverkan samt 
krav på årlig uppföljning. Två justeringar har gjorts i det nya avtalet: 

- specificerat vilka lov det är familjeberättande på, sport- och påsklov 

- bytt utbetalningsdag från februari till mars   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Samverkansavtal kring Sagobygden 2023, daterad 2023-02-07 

Förslag till avtal om samverkansavtal gällande Sagobygden med Berättarnätet 
Kronoberg.   

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 6 2023-02-14 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef kultur 
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§ 23 Dnr 2023-00013 002 

 

Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

Sammanfattning 
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd delegera sin 
beslutanderätt. Det innebär att nämnden kan uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot, en ersättare, en automatiserad beslutsfunktion eller en anställd i 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av 
ärenden.  

Delegaten företräder kultur- och fritidsnämnden och delegatens beslut har samma 
rättsverkan som nämndens beslut.  

En nämnd som enligt 6 kap 39 § kommunallagen har uppdragit åt ordförande att 
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas ska anmälas på nämndens nästa sammanträde. Övriga 
beslut som fattas på delegation ska anmälas till nämnden i den utsträckning 
nämnden fattat beslut om det. 

Sedan kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2023-01-17 har följande 
delegationsbeslut fattats: 

Beslut Beslutdatum Delegat Enligt 
delegations-
ordningen 

Dnr nr 

Löpande investeringsstöd 
till Föreningen Härlövs 
Sockenstuga 

2023-01-24 Ordförande 1.2 KFN 
2023-
00035. 
800 

Utlåtande till 
kommunstyrelsen inför 
Alvesta kommuns 
yttrande i fråga om 
byggnadsminnesförklaring 
av läktaren på 
Virdavallens idrottsplats 

2023-02-16 Ordförande 1.2 KFN 
2023-
00083. 
809 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut till kultur- och fritidsnämnden, 
daterad 2023-02-16 

Delegationsbeslut – löpande investeringsstöd till Föreningen Härlövs Sockenstuga, 
beslutsdatum 2023-01-24 
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Delegationsbeslut – utlåtande till kommunstyrelsen inför Alvesta kommuns 
yttrande i fråga om byggnadsminnesförklaring av läktaren på Virdavallens 
idrottsplats inom fastighet Alvesta 13:1, beslutsdatum 2023-02-16   
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§ 24 Dnr 2023-00017 000 

 

Meddelanden till kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden delges för kännedom inkomna protokoll och 
protokollsutdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder, 
samt skrivelser, rapporter och andra handlingar ställda till nämnden. 

Protokoll och protokollsutdrag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
övriga nämnder: 

- protokollsutdrag KS § 187 2022-11-29 Beslut om kommunal borgen för 
Alvesta Ridklubb 

- protokollsutdrag KF § 139 2022-12-12 Taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023 

- delegationsbeslut KS 2023-01-10 Kommunal borgen för Alvesta Tennisklubb   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KS § 187 2022-11-29 Beslut om kommunal borgen för Alvesta 
Ridklubb 

Protokollsutdrag KF § 139 2022-12-12 Taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 2023 

Delegationsbeslut KS 2023-01-10 Kommunal borgen för Alvesta Tennisklubb 
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§ 25 Dnr 2023-00049 000 

 

Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Therese Jigsved, 
kommunalförbundet Sydarkivera, till dataskyddsombud för kultur- och 
fritidsnämnden i Alvesta kommun från och med den 1 mars 2023. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdraget som dataskyddsombud för 
kultur- och fritidsnämnden upphör för Per Gustafson, beredskaps- och 
säkerhetsstrateg i Alvesta kommun från och med den 1 mars 2023.   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen och respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet.  

Med anledning av att nuvarande dataskyddsombud avslutar sin tjänst i Alvesta 
kommun behöver ett nytt dataskyddsombud utses från och med den 1 mars 2023. 
Kommunen har tecknat ett avtal med kommunalförbundet Sydarkivera 
innebärande att Sydarkivera upprätthåller funktionen dataskyddsombud från och 
med den 1 mars 2023. Efter kultur- och fritidsnämndens beslut ska förändringen 
även anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten.  

Dataskyddsombudet ska informera och ge råd och stöd till de personuppgifts-
ansvariga och till de anställda som hanterar personuppgifter om deras skyldigheter 
enligt dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmeIser. Vidare ska 
dataskyddsombudet övervaka efterlevnaden av gällande dataskyddslagstiftning och 
fungera som en kontaktpunkt mellan de registrerade, det vill säga 
kommuninvånarna, Integritetsskyddsmyndigheten och kommunen i dessa frågor. 
Dataskyddsombudet ska ha en oberoende ställning och genom ett externt 
dataskyddsombud säkerställs den oberoende ställningen på ett tillfredsställande 
sätt. Vidare får kommunen tillgång till ett team med jurister och 
informationssäkerhetsspecialist som har arbetat länge med dataskyddsfrågor.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden, daterad 2023-
02-28 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet Sydarkivera 

Integritetsskyddsmyndigheten 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
18(18) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-28 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Dnr 2023-00009 006 

 

Övriga frågor 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande frågar nämnden om det finns några övriga 
frågor till dagens sammanträde. Inga övriga frågor anmäls. 
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