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§ 33 Dnr 1251  

 

Närvaro 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer närvaron till 8 ledamöter och 1 tjänstgörande 
ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare konstateras det 
att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder med 8 ledamöter och 
1 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare. 
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§ 34 Dnr 1252  

 

Val av justerare 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Annica Svensson (AA) till att justera protokollet. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kultur- och fritidsnämnden kan välja Annica Svensson (AA) 
som justerare av protokollet för dagens möte. justering föreslås äga rum tisdagen 
den 26 maj klockan 09:00. 
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§ 35 Dnr 1253  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna förslaget till dagordning för dagens 
sammanträde: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Information från förvaltningschef 

5. Information från ordförande 

6. Information om turismverksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen 

7. Ekonomisk månadsrapport per april månad 2020 för kultur- och fritidsnämnden 

8. Ekonomisk åtgärdsplan för kultur- och fritidsnämnden 

9. Information om sökta statsbidrag och andra bidrag till kultur- och fritidsnämnden 
för år 2020 och 2021 

10. Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per mars månad 2020 

11. återrapportering av internkontroll avseende förseningsavgifter 

12. övriga ärenden 
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§ 36 Dnr 2020-00005 000 

 

Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
 Ordföranden informerar kultur- och fritidsnämnden om det extrainsatta 
kommunfullmäktige sammanträdet som var enbart för att fatta beslut om 
möjligheten att hålla digitala möten. Vidare informerar ordföranden om 
möjligheterna att delta på distans. 

Riksidrottsförbundets stöd till föreningar har sökts av 14 olika föreningar i Alvesta 
kommun, ordföranden finner det glädjande att det är många som sökt, och förstår 
att det kan vara tufft ekonomiskt i dessa tider. Stödet avser perioden mars till och 
med juni. 

Presidiet för kultur- och fritidsnämnden ska träffa PwC efter dagens sammanträde 
för att diskutera intern kontroll. Förvaltningen har redan haft möte med PwC.    
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§ 37 Dnr 2020-00006 000 

 

Information från kultur- och fritidsnämndens förvaltningschef 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
 Förvaltningschefen informerar kultur- och fritidsnämnden om att de arbetar 
mycket med omvärldsbevakning, dels på grund av pandemin, dels mycket om 
arbetet med föreningsstöd. Kring omvärldsbevakning jobbar man även med 
sommarlovsaktiviteter och försöker besvara frågorna; hur jobbar andra kommuner? 
Hur man fångar man upp barnen som mår dåligt?  Vilket stöd kan man ge, vilket 
stöd är det som behövs? 
Krisledningsmöten hålls 1 gång per vecka inom kommunkoncernen för att besluta 
om aktuella punkter. 

Kulturens hus, Moheda bio och Tyrolen har sökt extra bidrag för inställda 
evenemang. 

I onsdags föregående vecka fick förvaltningen veta att Alvesta fått 900 000 kr till 
skapande skola/skapande förskola. Förvaltningen har en ny medarbetare som heter 
Klara Gustafsson som ska jobba som barnkultursamordnare.   

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
9(16) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 38 Dnr 1659  

 

Information om turismverksamheten inom kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kerstin Karlsson, turistassistent, presenterar turismverksamheten inom Alvesta 
kommun. 

Ett urval av aktuella besöksmål är Hanaslöv, Huseby Bruk, nationalpark Åsnen, 
Piggaboda kvarn, Tyrolen, utställningshallen och Östregård. Hanaslöv har haft 
34 000 besökare under år 2019 och Åsnen 2019 80 000. Avseende Åsnen så är det 
nog ett stort mörkertal, för räknaren i Trollberget räknar bara från ett håll. I april 
2020 var det ca 11 000 besökare i Åsnen så det är en stor uppgång i antal besökare. 
Piggaboda Kvarn hade 4000 besökare under 2019, men under 2020 räknar de med 
500, och Tyrolen hade 25000 besökare förra året. 

Som utvecklingsområden inom turismen ser förvaltningen Hjärtenholm samt 
Riksdagsmannagården, där de på Hjärtenholm vill utveckla det mer runt natur, 
odling och djur. Önskvärt vore en aktiv 4H förening. Riksdagsmannagården utnyttjas 
väldigt lite i dagsläget, och förvaltningen har ännu inte hittat samverkan med de 
övriga aktörerna såsom hyresgäst och hembygdsföreningar. Förvaltningen har en 
ambition om att kunna presentera en unik mötesplats som är en oas mitt i Alvesta 
centrum. 

Samverkan sker med övriga förvaltningar, destination Småland, turistnätverk 
Kronoberg, Banvallsleden, Sagobygden, besöksnäringen, Huseby bruk, 
fiskevårdsområden och Kulturparken Småland.  

Internetsidan www.visitalvesta.se hade 2019 79 824 sidvisningar, 1002 följare på 
Facebook och 505 följare på Instagram. Det finns tryckt turistinformation från 2019, 
men det behöves ett omtag på turistkarta då den börjar att bli daterad. Under 2019 
slutade kommunen med turistbyrå och har istället övergått till info Points, som 
återfinns bland annat på Torne lanthandel, Estvalls i Moheda och Hotell Rådmannen 
i Alvesta. 

Ett av turismens nya grepp på grund av rådande situation är begreppet ”Hemester”- 
där förvaltningen presenterar mycket på Facebook med lokala besöksmål, 
sägenplatser, naturreservat, lokala caféer och restauranger, nationalparken Åsnen 
och gårdsbutiker. Inom kommunen finns det många cykel- och vandringsleder. 
Förvaltningen hoppas även på att få igång downhillbanorna i Hanaslöv till 
sommaren.  
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§ 39 Dnr 2020-00008 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2020 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per 
april 2020 för kultur- och fritidsnämnden.  

Sammanfattning 
Nämnderna ska, enligt direktiv för ekonomisk rapportering 2020, lämna en 
månadsrapport per mars, april, maj och oktober senast den 6:e arbetsdagen 
efterföljande månad. 

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till april 2020 redovisar 
kultur- och fritidsnämnden en negativ budgetavvikelse som uppgår till 0,4 miljoner 
kronor. Detta beror till största del på avsaknad av intäkter till sporthallar, simhall 
och Hanaslöv. Prognosen av helårsutfallet 2020 visar en negativ budgetavvikelse på 
1,7 miljoner kronor. Orsaken är att nämnden väntar in en ramöverföring på 1,7 
miljoner kronor. Dessa medel är riktade till skolfritidsledare och samverkan mellan 
skola och fritidsgård. 

Ordföranden frågar vilka investeringar som gjorts utifrån investeringsbudget, då 
inköpsstopp infördes under slutet av 2019. Ekonomen presenterar vilka 
investeringar som genomförts och vilka som ligger som kommande under 2020. 
Förvaltningschef informerar om att tillgänglighetsräcket i simhallen är beställt, samt 
ljuddämpningen i tennishallen. Har även medfinansierat en väg mellan padelhallen 
och tennishallen.  

Bilagor 
Ekonomisk månadsrapport per april 2020 för kultur- fritidsnämnden, 2020-05-05 
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§ 40 Dnr 2020-00043 040 

 

Ekonomisk åtgärdsplan för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna punkt 1 och 5 i ekonomisk 
åtgärdsplan för kultur- och fritidsnämnden för år 2020, och punkt 4 och 6 som 
åtgärder från år 2021, samt att det inte ska vara några neddragningar på 
verksamheten Ung i Alvesta. Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att 
utreda verksamheten i bowlinghallen.  

Sammanfattning 
I den ekonomiska månadsrapporten, som baseras på utfallet till och med sista mars, 
framgick att nämnderna prognostiserade ett underskott på knappt 38 miljoner 
kronor, vilket tillika är en försämring med samma belopp mot beslutad budget. 
Kommunstyrelsen beslutade därmed att ge alla nämnder i uppdrag att upprätta 
åtgärdsplaner för att förbättra sitt ekonomiska resultat och delge dessa till 
kommunstyrelsens möte den 2 juni. 

Fritidsavdelningen har fått minskade intäkter för Hanaslöv på grund av snöfattig 
vinter, samt med effekterna av Covid-19. Turismen måste lägga om sin planering 
och förorda hemturismen, och för Ung i Alvesta har organisationen inte satt sig, och 
att samverkan inte fungerar i alla lägen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen efterfrågade ett inriktningsbeslut från 
arbetsutskottet då underlaget som presenterades i kallelsen är en sammanställning 
av olika åtgärder som kan vara underlag i ekonomisk åtgärdsplan, men det ligger 
inte med några förordade förslag utan att besluten får fattas av kultur- och 
fritidsnämnden. 
Arbetsutskottet beslutade att neddragning inte bör ske inom Ung i Alvesta då det 
precis gjorts satsningar där och att arbetsutskottet ser att neddragningar kanske 
skulle generera mer kostnader på andra delar av organisationen. 

Kultur- och fritidsnämnden diskuterar de olika förslag som listats i förslag till 
åtgärdsplan för kultur- och fritidsnämnden. Vidare diskuterar de bland annat 
verksamheten i bowlinghallen.  

Yrkanden 
1. Lavinia Strömberg (S) och Monica Pihl (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

2. Lavinia Strömberg (S) och Helén Gustavsson (M) yrkar att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda verksamheten i bowlinghallen. 

3. Helén Gustavsson (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden beslutar att 
godkänna den av förvaltningen framtagna ekonomiska åtgärdsplanen daterad 
den 8 maj i sin helhet att presentera för kommunstyrelsen den 2 juni.  
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ett tilläggsyrkande. 

Ordföranden frågar nämnden om de kan besluta om att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda verksamheten i bowlinghallen.  Ordföranden finner via acklamation att 
nämnden beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer de två beslutsförslagen mot varandra och finner via 
acklamation att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Votering begärs.    

Votering 
Ordföranden instruerar kultur- och fritidsnämnden att en Ja-röst är en röst på 
Lavinia Strömbergs (S) m.fl. bifallsyrkande och en Nej-röst är en röst på Helén 
Gustavssons (M) förslag till beslut. 

Efter genomförd votering finner ordföranden med sju Ja-röster och två Nej-röster 
att kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med Lavinia Strömbergs (S) 
m.fl. bifallsyrkande.   

Bilagor 
förslag till Åtgärdsplan KFN, daterad den 8 maj 2020   

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen 

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
13(16) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 41 Dnr 2020-00025 800 

 

Information om sökta statsbidrag och andra bidrag till kultur- 
och fritidsnämnden för år 2020 och 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
 Förvaltningschefen informerar arbetsutskottet om följande sökta och beviljade 
bidrag för kultur- och fritidsförvaltningen: 

• Skapande skola samt skapande förskola för år 2020/2021; sökta medel om 
1 259 000 kronor. Fått beviljat 900 000 kronor. 

• Biblioteken har sökt inom ramen för stärkta bibliotek två ansökningar 
avseende att göra om på barn- och ungdomsavdelningen på Alvesta 
bibliotek samt att förbättra lokalerna i Grimslöv, Vislanda och Lönashult 
utifrån digitalisering och attraktivitet. 

• Biblioteken har även sökt bidrag för inköp av litteratur till folk- och 
skolbibliotek. Tilldelning efter kommunstorlek och är en återkommande 
summa. 

• Ung i Alvesta har sökt medel för att arbeta med utvecklingen av 
musikskolan till kulturskola. Sökta medel om 1 050 000 kronor. Besked 
kommer i juni. 

• Ung i Alvesta har även sökt medel för utbildninginsater i 
barnkonventionen tillsammans med Växjö, Emmaboda och Ljungby. Sökta 
medel är 800 000 kronor. 

• Ung i Alvesta är även medsökande i projekt kring Tjejer i 
Rönnedahlsområdet där huvudsökaren är ABF Kronoberg. 
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§ 42 Dnr 2020-00007 020 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per 
mars månad 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kultur- och 
fritidsnämndens sjukfrånvarostatistik per mars månad 2020.  

Sammanfattning 
Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså 12 
gånger per år. 

Per mars månad 2020 ser vi en ökning av sjukfrånvaron för kultur- och 
fritidsnämnden. Under senaste 3 månaderna har det stigit från 3,05 % till 3,95 %.  
sjukfrånvaron i % månad för månad visar på en dramatisk ökning under februari och 
mars månad där den nästan fördubblades i jämförelse med januari månad och 
nästan tredubblades i jämförelse med december månad. Detta kan delvis hänföras 
till individer med längre sjukfrånvaro kopplat till operation och rehab. 

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning över 59 dagar har under hösten minskat 
något och fortsätter minska med ett undantag under februari. 

Antalet medarbetare som har 5 sjuktillfällen eller fler under de senaste 12 
månaderna ligger ganska stabilt mellan 7 och 8 medarbetare.  

Bilagor 
Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsnämnden per mars månad 2020, 2020-03-
31  

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
15(16) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 43 Dnr 2020-00046 042 

 

Återrapportering av internkontroll avseende förseningsavgifter 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna återrapportering av 
förseningsavgifter.  

Sammanfattning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska en kommunövergripande 
internkontrollplan upprättas för att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Utöver den kommunövergripande 
internkontrollplanen ska nämnderna besluta om nämndspecifika kontrollmoment 
för intern kontroll. Ett kontrollmoment som beslutades i kultur- och fritidsnämnden 
för 2020 var kontroll av förseningsavgifter, att fakturor betalas i tid. Kontrollen 
genomförs genom rapportuttag på konto för förseningsavgift, vilket därmed 
förutsätter att kontot används vid kontering av fakturor innehållande 
förseningsavgifter. Vid kontroll 20 maj 2020 för perioden 1 januari – 19 maj fanns 
inga kostnader för förseningsavgifter.   

Bilagor 
Tjänsteskrivelse avseende återrapportering av förseningsavgifter, 2020-05-20  

 



 

Kultur- och fritidsnämnden  

Protokoll 
Sida 
16(16) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-25 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Dnr 2020-00027 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. 

Monica Pihl (C) undrar hur det går med Hagagården. Förvaltningschef informerar 
om att bokningen inte har fått några förfrågningar till ännu, uthyrningen påbörjas 
från och med den 1 juni.  

Monica Pihl (C) frågar om minigolfbanan som skulle skänkas till kommunen. 
Fritidschefen har inte kollat på den ännu. 
 

Mats Martinsson (S) lägger förslag om att highlighta bokningningsmöjligheterna på 
hemsidan och även uppdatera med vilka lokaler som är bokningsbara. 

Monica Pihl (C) Ställer frågan hur tänker Alvesta kommun om de öppna baden? 
Förvaltningschef informerar nämnden att förvaltningen inte är klara med hur de ska 
lösa verksamheten, på onsdag denna vecka ska säkerhetsansvarig med fritidschef 
kolla på möjligheterna. Förhoppningen är att kunna öppna till skolavslutningen. 
Förvaltningen ska även träffa Ljungby och Älmhults kommun för att diskutera 
möjligheterna. Inväntar även info från FHoM och SKR med riktlinjer. 

 



 
 
  

Voteringslista för kultur- och fritidsnämnden 
 
     
Sammanträdesdatum: 25/5 2020 
 

  § 40 
Ja=bifall 
Nej= Helén 
Gustavssons 
(M) yrkande 

   
 

 
Ordinarie ledamöter 

 När-
varo 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ja 

 
Nej 

Lavinia Strömberg  S X x        
Erik Olofsson  S X x        
Mats Martinsson S X x        
Monica Pihl C X x        
Jan Stemberger C X x        
Merlin Kobak M X  x       
Helén Gustavsson M X  x       
Annika Svensson AA X x        
Anette Lindström -          
 
Ersättare           

Roland Magnil  S          
Jennie Nilsson S          
Ann-Charlotte Filipsson C          
Annie Petersson C 

 
        

Emelie Berg V          
Stig Jacobsson L          
Jessica Johansson KD          
Kerstin Svensson AA          
Oskar Andersson SD X x        
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