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§ 1 Dnr 1251  

 

Närvaro 
Det är 6 ordinarie ledamöter och 4 ersättare, varav 3 tjänstgörande ersättare, 
närvarande vid dagens sammanträde.    
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§ 2 Dnr 1252  

 

Val av justerare 

Beslut 
  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Mats Martinsson till justerare.   

Förslag  
 Ordföranden föreslår Mats Martinsson till att justera dagens protokoll.    
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§ 3 Dnr 1253  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ordförandens förslag till 
dagordning.   

Sammanfattning 
 Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om utskickad dagordning kan 
godkännas och behandlas på dagens sammanträde:  
 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Information från ordföranden 

5. Information från förvaltningschef 

6. Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2019 

7. Beslut om ekonomisk rapportering för kultur- och fritidsnämnden för år 
2020 

8. Beslut om delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

9. Information om barnkonventionen och hur den påverkar verksamheten i 
kultur- och fritidsförvaltningen 

10. Revidering av bidragsbestämmelser 

11. Beslut om meröppet bibliotek 

12. Beslut om bidragsberättigad anläggning- konstgräsplanen på Virdavallen 

13. Besvarande av revisionsrapport- granskning av målstyrningen avseende god 
ekonomisk hushållning 

14. Sjukfrånvarostatistik per december månad 2019 

15. Övriga ärenden 
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§ 4 Dnr 1272  

 

Information från ordföranden 

Beslut 
  Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 
Inbjudan till utbildning från Länsstyrelsen avseende att barnkonventionen blivit till 
lag. Presidiet är obligerade att gå utbildningen, de övriga förtroendevalda är valfria 
att gå utbildningen. Det kommer inte att utgå någon ersättning till de 
förtroendevalda som väljer att gå utbildningen. Det kommer även att hållas en 
utbildningsdag i ämnet under hösten, denna internt inom kommunen. 

Den 25 juni vill ungdomarna i demokratiprojektet ha ”speeddating” med politiker 
på samma sätt som föregående år.  

Kurt Eriksson har inkommit med skrivelse till nämnden, där han och andra 
pensionärer ber om utökade tider för simning i simhallen. De önskar ett tredje 
pensionärspass klockan 06.30 på måndagar, vilket är en tid då är hallen stängd för 
städning. Fritidschef Martin Sallergård redogör för nämnden vad kostnaden skulle 
vara att flytta städningen till söndag kväll.   
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§ 5 Dnr 1273  

 

Information från förvaltningschef 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning 
 Förvaltningschefen informerar om att det råder fortfarande inköpsstopp och 
rekryteringsbegränsning, vilket är ett omfattande administrativt arbete. 
Det kommer att hållas en chefsutbildning för samtliga chefer i hållbart ledarskap 
som hålls av KRYAST, det är bekostat av externa medel som sökts av HR-
avdelningen. 

Den nya lokalen i utställningshallen är snart klar, och aprils sammanträde kommer 
att hållas där. 
 
på kulturenheten börjar de bli mer bemannade, Peter Johansson jobbar halvtid 
fram tills den 1/4.    
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§ 6 Dnr 2020-00018 042 

 

Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2019 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2019 för kultur- och 
fritidsnämnden.  

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelser upprättar årsrapporter som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål samt nämndspecifika mål, årets verksamhet och 
händelser, ekonomi, personal samt en framtidsblick. Förutom underlag till 
årsredovisning utgör även årsrapporterna en viktig del som underlag till budget 
2021 med plan 2022-2023. 

2019 var ett händelserikt år för kultur- och fritidsnämnden där måluppfyllelsen för 
nämnden har varit god. Nämnden har fortsatt utveckla mötesplatsernas 
tillgänglighet samt barn och ungas tillgång till fritidsaktiviteter och kultur i 
samverkan med föreningar och andra kommunala nämnder. 

Kultur- och fritidsnämnden har 2019 en negativ budgetavvikelse på 0,6 miljoner 
kronor. Avvikelsen beror på ej påverkbara och till viss del ej återkommande 
kostnader. Inför budget 2020 förväntas nämnden därmed återigen vara i balans. 

  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, daterat den 11 februari 2020 

Årsrapport 2019 för kultur- och fritidsnämnden, daterad den 4 februari 2020  

  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Budgetansvarig 

Förvaltningschef 
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§ 7 Dnr 2020-00013 042 

 

Beslut om ekonomisk rapportering för kultur- och 
fritidsnämnden 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förslag till direktiv för ekonomiska rapportering att 
gälla från 1 januari 2020. 

Nämndens månadsuppföljning för 2020 ska ske för mars, april, maj och oktober 
utöver delårsrapport per augusti månad och årsrapport.   

Sammanfattning 
Direktiv för ekonomiska rapportering omfattar bland annat grundläggande 
rapporteringsmodell, principer för nämndernas prognoser, tidplaner och mallar för 
uppföljningsprocessen samt rutin för nämndernas rapportinlämning. 

Kommunstyrelsen fattade beslut om direktiv för ekonomisk rapportering den 3 
december 2019 där de uppdrog nämnderna att fatta beslut om direktiv om 
ekonomisk rapportering samt eventuell egen rapportering till nämnd utöver 
direktivets anvisningar.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, daterat den 11 februari 2020 

Direktiv ekonomisk rapportering 2020 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 § 205  

 

Beslutet skickas till 
Ekonom för kultur- och fritidsförvaltningen 
Förvaltningschef 
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§ 8 Dnr 2019-00102 002 

 

Beslut om delegationsordning för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslag till delegationsordning.  

Sammanfattning 
Delegation enligt kommunallagen, KL (6 kap. 33–38 §§) innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden flyttas över till någon annan. 
Den som har sådan rätt kallas delegat. Av 6 kap. 33 § kommunallagen följer att en 
nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till:  

• ett utskott (avdelning) av nämnden, till exempel ett arbetsutskott  

• en enskild ledamot eller ersättare (suppleant), till exempel ordförande  

• en anställd i kommunen, denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd 
hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  

Delegaten företräder Kultur- och fritidsnämnden, så att delegatens beslut ses som 
styrelsens beslut. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär. 

Kultur- och fritidsnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla 
delegationsuppdraget. Styrelsen kan också ta över ett ärende och fatta beslut, 
förutsatt att delegaten ännu inte har fattat något beslut. 

Delegaten har redovisningsansvar till kultur- och fritidsnämnden och det 
straffrättsliga ansvaret. Det innebär att delegaten kan dömas för exempelvis 
tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten har rätt att överlämna ärenden som 
omfattas av delegation för avgörande i kultur- och fritidsnämnden. 

Delegationsbeslut kan överklagas antingen genom laglighetsprövning eller 
förvaltningsbesvär.  

 

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, daterat den 11 februari 2020 

Förslag till delegationsordning, daterad den 24 januari 2020  

Beslutet skickas till 
Kommunledningsstaben 
Förvaltningschef 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
11(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

 

 

  
 

 
Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 
   

 

§ 9 Dnr 2020-00014 800 

 

Information om barnkonventionen och hur den påverkar 
verksamheten i Kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
Förvaltningschef visar kultur- och fritidsnämnden en utbildning avseende 
barnkonventionen, som återfinns på webbadressen: 
https://www.barnombudsmannen.se/webbutbildning/barnkonventionen-pa-15-
min/story_html5.html  

Barnkonventionen är lag från och med den 1 januari 2020. Barn och ungas 
likvärdiga tillgång till kultur- och fritidsutbud samt barns möjligheter till att påverka 
sin egen fritid är en del av det som kommer att kopplas mot kultur- och 
fritidsförvaltningens arbete. Framöver kommer en barnrättsanalys att vara en del av 
underlagen till nämndens beslutsärenden, för att knyta an till barnkonventionen i 
de beslut som fattas av nämnden, samt tydliggöra barnrättsperspektivet i de 
styrdokument som finns.   

 

https://www.barnombudsmannen.se/webbutbildning/barnkonventionen-pa-15-min/story_html5.html
https://www.barnombudsmannen.se/webbutbildning/barnkonventionen-pa-15-min/story_html5.html
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§ 10 Dnr 2020-00015 800 

 

Revidering av bidragsbestämmelser 

Beslut 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att: 

1. Föreningar som under 2020 eller därefter ansöker om aktivitetsstöd och 
eller främjandebidrag ska begära ut utdrag ur belastningsregistret för 
ledare som är verksamma i respektive förening med barn och 
ungdomsaktiviteter upp till 18 år för att kunna erhålla dessa 
föreningsbidrag. 

2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att ta fram information och 
riktlinjer för att beslutet verkställs. 

  

Sammanfattning 
Första januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige och ett av lagens syfte är 
att stärka barn och ungas rättigheter, möjligheter till delaktighet och att skapa säkra 
miljöer för barn och ungdomar. Som ett led i detta föreslår Kultur- och 
fritidsförvaltningen Kultur – och fritidsnämnden att besluta om att föreningar som 
erhåller aktivitetsstöd och eller främjandebidrag från Alvesta kommun för 2020 och 
därefter ska kräva registerutdrag från Polisens belastningsregister för ledare som 
leder barn och ungdomar upp till 18 år.  Denna begäran är en förebyggande insats 
för att skapa trygga föreningsmiljöer för barn och ungdomar inom föreningslivet i 
Alvesta kommun.  

Föreningen ansvarar själva för att utföra och följa upp detta arbete och Alvesta 
kommun kommer under 2020 att genomföra stickprov för att säkerställa att detta 
efterlevs. Enligt lag har föreningar rätt att begära ett begränsat utdrag ur 
belastningsregistret för personer som är verksamma i föreningar med barn upp till 
18 år.  

Tillägg i gällande bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta 
kommun föreslås vara ”Förening som ansöker om att erhålla aktivitetsstöd och eller 
främjandebidrag, inom idrott och kultur, ska ställa krav på uppvisat utdrag från 
belastningsregistret för ledare som leder barn och ungdomar upp till 18 år.” 

Tillägget föreslås finnas under regler och vem kan få föreningsstöd, se bilaga. 

Barnrättsanalys 

För att säkra goda kultur- och fritidsmöjligheter föreslår Alvesta kommun från och 
med 2020 ställa krav om registerutdrag för ledare som är verksamma i föreningar 
med barn och ungdomar upp till 18 år. Kultur- och fritidsnämnden syftar genom att 
ställa krav om begränsat registerutdrag för ledare säkerställa goda föreningsmiljöer 
fria från sexuella övergrepp. 
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Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, daterat den 11 februari 2020 

Utkast- Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun, 
daterad den 30 januari 2020  

Beslutet skickas till 
Fritidschef 
Förvaltningschef 
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§ 11 Dnr 2020-00016 880 

 

Beslut om meröppet bibliotek 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa meröppna bibliotek. 

  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att gå vidare 
med att utreda förutsättningar att införa meröppet på bibliotek i Alvesta kommun.  

Meröppna bibliotek kan skapa mervärden genom ökad tillgänglighet och genom 
ökade effektiviseringar, bland annat bättre personalplanering.  

Genom att ha meröppet kan biblioteksservicen anpassas till kommuninvånares 
ändrade levnadsvanor, där invånarna vill ha biblioteksservice när det bäst passar 
dem själva.  

Bibliotekets roll i lokalsamhället stärks när tillgängligheten ökar. Nya målgrupper 
som hittar till biblioteket på andra tider. Bibliotekets roll som mötesplats förbättras. 

Ett meröppet bibliotek som under vissa tider har öppet utan att personal är 
närvarande behöver kunna styra vem som får lov att komma in. Meröppet-modulen 
kopplas samman med bibliotekets låntagarregister med passagesystemet och 
besökarna kan använda sitt befintliga lånekort och pinkod för att komma in på 
biblioteket. Vem som kommer in och på vilka enheter styrs från bibliotekssystemet 
och man har även möjlighet att ta ut statistik på till exempel hur många passager 
som görs vid olika tidpunkter och veckodagar, samt vilka dina besökare är med 
bland annat avseende på ålder, låntagarkategori, kön och postnummer. Syftet med 
att ha meröppet är att det ger en ökad tillgänglighet, förväntning om att besök och 
lån ökar, och att biblioteken får nya användare. 

För att kunna ha ett meröppet bibliotek i Alvesta kommun krävs RFID-teknik, vilket 
är det verktyg som ser till att allt hänger ihop. 

Vidare behöver man en Meröppet-modul, en kortläsare, som fästs på utsidan av 
biblioteket för att besökaren ska kunna komma in i lokalen, vilket skulle kosta cirka 
100 000 kr att installera. Det skulle krävas att anpassa belysningen ute och inne 
med sensorer, som beräknas kosta cirka 20 000 kr. den digitala dörrinställningen 
behöver även anpassas. 

Vid beslut om att införa Meröppet är avsikten är att påbörja implementering av 
Meröppet på det integrerade skol- och folkbiblioteket i Moheda. Förutsättningarna 
i det moderna biblioteket är de bästa. 

Förvaltningen har fortsatt titta på förutsättningar för Meröppet på övriga bibliotek. 
Lönashult är den filial som förvaltningen i nuläget ser möjligheter att gå vidare med. 
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Beslutet skickas till 
Bibliotekschef 

Förvaltningschef 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Dnr 2020-00017 800 

 

Beslut om bidragsberättigad anläggning- konstgräsplanen 
på Virdavallen 

Beslut 
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att Alvesta GIFs konstgräsplaner godkänts som 
bidragsberättigad anläggning enligt följande poängsättning: 

  

Plan för spel 11 mot 11: 

Tillsynspoäng: 190 poäng 

Underhållspoäng: 148 poäng 

 

Plan för spel 7 mot 7: 

Tillsynspoäng: 65 poäng 

Underhållspoäng: 50 poäng 

  

Sammanfattning 
Under 2019 har Alvesta GIF arbetat med att uppföra två konstgräsplaner på 
Virdavallens idrottsplats i Alvesta. De två planerna utgörs av en fullstor plan för spel 
11 mot 11 och en mindre plan som är byggd för spel 7 mot 7, ytan av den mindre 
planen motsvarar ca 1/3 av en fullstor plan. Planerna slutbesiktigades den 31 
oktober 2019 och har sedan dess varit drift. 

Alvesta GIF ansvarar idag för tillsyn och underhåll av anläggningarna och har därför, 
förutsatt att anläggningen godkänns, rätt till föreningsbidrag enligt kategori B – 
Bidrag till drift av egen anläggning eller lokal. 

Bidrag kan, enligt Bidragsbestämmelser 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 bidragsansökan uppvisar kostnader för var och en 
av ovan nämnda delar. 

Utöver denna bidragsdel har föreningar vars anläggning eller lokal blivit godkänd av 
Kultur- och fritidsnämnden rätt till bidrag för tillsyn och underhåll enligt en 
poängsättning där varje poäng innebär 450 kronor. 
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Förslag för poängsättningen för aktuell anläggning: 

190 poäng för tillsyn och 148 poäng för underhåll för fullstor plan, i likhet med 
Vislanda konstgräsplan. 

65 poäng för tillsyn och 50 poäng för underhåll av plan avsedd för spel 7 mot 7. 

Barnrättsanalys 

Alvesta GIF är en av kommunens största barn- och ungdomsföreningar gällande 
redovisade aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Bakgrunden till 
uppförande av anläggningarna är bland annat att fler barn ska kunna spela fotboll 
året om och i närmiljön. Samtidigt ska anläggningen tillgängliggöras för spontanspel 
vilket ytterligare förstärker möjligheterna för barn och ungdomar till en aktiv fritid 
både inom det organiserade och det spontana spelandet. Ett godkännande av 
anläggningen bedöms förbättra möjligheterna för barn och ungdomars 
förutsättningar för en aktiv fritid i Alvesta kommun. 

  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, daterat den 11 februari 2020 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020  

Beslutet skickas till 
Fritidschef 
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§ 13 Dnr 2020-00021 044 

 

Besvarande av revisionsrapport- granskning av 
målstyrningen avseende god ekonomisk hushållning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som svar 
till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Revisionen har överlämnat en granskning av målstyrningen avseende god 
ekonomisk hushållning till Alvesta kommun för gemensamt besvarande av 
nämnderna och kommunstyrelsen. Revisonen har utgått ifrån frågeställningen om 
huruvida kommunstyrelsen och nämnderna bedriver en ändamålsenlig verksamhet 
som ligger i linje med målen för verksamheten enligt god ekonomisk hushållning. 

Revisionens rapport utgår ifrån verksamhetsplanen för 2019 för nämnderna, där en 
uppdatering på verksamhetsplanen och målen har gjorts redan i 
verksamhetsplanen för år 2020 för kultur- och fritidsnämnden där andelen mätbara 
mål har utökats och att avsnitt med kommunfullmäktiges fyra mål finns med samt 
kultur- och fritidsnämndens mål kopplade till dessa. 

Ett utvecklingsarbete har påbörjats avseende fokusområden där målet är att 
samtliga nämnder ska arbeta för att inkludera sin verksamhet i samtliga 
fokusområden. Inför verksamhetsplan med internbudget 2021 planerar kultur- och 
fritidsnämnden att ändra på ordningen och påbörja arbetet i arbetsutskottet för att 
verksamhetsplanen ska bli en mer politisk produkt med den politiska viljeriktningen 
som utgångspunkt som revisionen poängterade i sin rapport. 

För de mätbara målen som är kopplade till SCB:s undersökning kommer underlag 
endast vartannat år, vilket gör de svåra att följa upp under verksamhetsåret, och 
gör processen att utveckla mål och arbetssätt långsammare än vad verksamheten 
ibland har behov av. Kultur- och fritidsnämnden påbörjade arbetet med fler 
mätbara mål i verksamhetsplanen för år 2020, och kommer under 2020 att 
utvärdera de mål som togs fram och fortsätta arbetet mot fler och tydligare 
mätbara mål i verksamheterna. 
De ekonomiska månadsrapporterna för kultur- och fritidsnämnden innehåller i 
dagsläget inte uppföljning av verksamhetsmål, men under 2020 är ambitionen att 
identifiera vilka nyckeltal som kan kopplas från verksamheten till den ekonomiska 
rapporteringen och som inte är kopplade till SCB:s underlag som kommer vartannat 
år.  

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, daterat den 11 februari 2020 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2020 
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Granskning av målstyrningen avseende god ekonomisk hushållning, daterad den 24 
januari 2020 

Missiv till revisionsrapport, daterad den 24 januari 2020  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 
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§ 14 Dnr 2020-00007 020 

 

Sjukfrånvarostatistik per december månad 2019 för 
kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 
 Sjukdagar under rullande 12 månader sjunker, dubbelt så friska som kommunens 
anställda i sin helhet, antal sjukdagar per månad, i snitt 1,23 dagar, procent 3,16%. 
7 personer har fem eller fler sjukfrånvarotillfällen. Nytt större grepp på den gruppen 
med djupare samtal, kopplat på Previa, samt kopplat in HR-specialister.    

Bilagor 
Arbetsutskottets beslut, daterat den 11 februari 2020 
Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per december månad 2019   
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§ 15 Dnr 1270  

 

Övriga ärenden 

Beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning 
  Ordföranden frågar kultur- och fritidsnämnden om det är någon ledamot som har 
något övrigt ärende de vill aktualisera på dagens möte. Inga övriga frågor anmäldes 
till dagens sammanträde.  
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