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Årsanalysen innehåller periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling, 
resultatmål, årsbokslut samt arbetsmiljö. 
Av de fyra resultatmålen som Kultur- och fritidsnämnden har anses tre av dessa 
som uppfyllda. Det resterande resultatmålet anses som delvis uppfyllt 
Det ekonomiska resultatet visar på ett underskott gentemot budget på 2 355 tkr. 
Underskottet är främst kopplat till ned- och avskrivningskostnader för Haganäs 
konstgräsplan (1 538 tkr) och ökade elkostnader (700 tkr) under året.  
Investeringsbudgeten visar ett överskott på 1 762 tkr. Efter 2022 kommer inte 
anslagsinvesteringarna vara kvar och de medel som är outnyttjat kommer att 
belasta nämndens investeringsram kommande år. 
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1. Verksamhet 
1.1. Periodens väsentliga händelser  

Även 2022 har pandemin haft stora effekter på Kultur- och fritidsverksamheterna. Denna gång i motsatt 

riktning eftersom alla verksamheter och lokaler kunde öppna upp igen efter pandemin från februari månad. 

Föreningarna har också haft en positiv utveckling med många fler aktiva vilket framförallt påverkat nämndens 

ekonomi med minskad utbetalning av aktivitetsstödet. 

En annan stor och viktig händelse för hela nämndens verksamheter var att Älmhultsfestivalen kunde 

genomföras efter två års uppehåll. Fritids- och kulturenheterna tog det övergripande ansvaret för planering och 

genomförande av festivalen tillsammans med kulturskolan. Artister som Saliboy, Theoz, Clara Klingenström 

och Wiktoria var festivalens huvudattraktioner. Samarbetet med övriga förvaltningar och enheter fungerade 

också på ett utmärkt och berikande sätt. Det goda genomförandet stärker kultur- och fritidavdelningarna 

framöver liksom att kommunen själva lyckats driva ett sådant stort projekt med gott resultat. 

I samband med Älmhultsfestivalen genomfördes också en Mångfaldsfestival som var oerhört lyckat. Här 

presenterades Tusse som huvudattraktion under kvällen till mångas glädje. Detta arrangemang genomfördes 

med huvudansvar och ledning av Kulturskolan och Fritidsgården. 

Övriga viktiga händelser i verksamheterna har varit genomförandet av ett projekt inom konstnärlig gestaltning, 

i samarbete med tre anlitade konstnärer, av Paradisskolan i samband mad att skolan startade i nya lokaler på 

hösten. Vidare har alla elever i årskurs 1 och 2 tagit del av allkonstverket Guldet och fick uppleva scenkonst i 

ett större format i hemkommunen. Detta genomfördes i samverkan med Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 

IKEA och Älmhults teaterförening. 

En ny biblioteksplan har arbetats fram under året, Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023-2026. 

I samband med framtagandet av biblioteksplanen konstaterades ett stort behov av ombyggnation då lokalerna 

inte är anpassade till bibliotekets utvecklande verksamhet samt att ventilationen inte räcker till. Ombyggnation 

av lokalerna planerades för under 2022 och förväntas genomföras under 2023. Folkbiblioteket sökte och 

beviljades en rad olika projekt- och utvecklingsmedel som ska användas under 2023 med utvärdering och 

redovisning av projekten i slutet av året. 

Fritidsavdelningen kunde under året driva igenom och slutföra många av startade friluftsprojekten. Detta 

resulterade också i att kommunen rankades som ”Årets uppstickare” i Naturskyddsföreningens ranking som 

uppmärksammades vid årsstämman i Växjö. Nämnas bör Helge-å lederna, upprutning av kommunens kanot- 

och badplatser samt igångsättandet av vandringslederna vid södra- och östra Möckeln. Idrottsskolan kunde 

återigen starta med full säsong och avslutningen av idrottsskolan genomfördes i ny tappning inne på stortorget 

med bland annat föreningsaktiviteter och framträdande av Pidde P som var mycket uppskattat av barn, 

anhöriga och föreningarna.  

Haganäsbadet kunde äntligen öppna simhallen fullt ut efter pandemin. Personalen startade upp flera kurser i 

simkunskap för vuxna men också kurser som till exempel babysim. Sommarsimskolan slog rekord i antal 

deltagare. Anmälan till denna genomfördes dessutom för första gången genom digital anmälan. Haganäsbadets 

personal har under året kommit ifatt med simundervisningen för eleverna i åk 2-åk 4. Resultatet av 

Haganäsbadets satsningar tillsammans med skolorna gällande simkunskapen i åk 6 och åk 9 har visat löna sig 

då betygen i idrott har förbättrats. 

Fritidsgården startade upp ”Fenixhallen” v 9 på fredagskvällar tillsammans med RF-SISU och fyra 

idrottsföreningar i Älmhult. Två hallar (Linnéhallarna) med fotboll och en annan sport varje vecka, vart tredje 

vecka (basket, volleyboll, innebandy). Vidare har fritidsgården vidareutvecklat Ungdomsappen där du som 

medlem på fritidsgården får tillgång och möjlighet att låna, spela och få koll på aktiviteter genom 

fritidsgården. En stor nyhet är att beslut togs 2022 för att Freja ska få egna lokaler med eget fik i Blohmésalen. 

Lov- och sommaraktiviteterna har utvecklats på Fenix. Där framförallt Såganäslägret blev en succé. 

Kulturskolan tog under året ett stort ansvar, tillsammans med fritidsgården och fritidsavdelningen, för 

genomförandet av Älmhults- och Mångfaldsfestivalen. Sommaraktiviteter med gratis workshops har genomförts 

och samarbeten med framförallt Fenix har utvecklats med till exempel musikalresa.  Kulturskolan har i ett 

samarbete med Musikkåren fått Musikkåren att lyfta tillsammans med Kulturskolans elever. 
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1.2 Förväntad utveckling  

Allmänkulturen/Kulturavdelningen har tillsammans med Kulturskolan startat upp tvåornas kör som inkluderar 

alla barn i åk 2 i hela kommunen. Projektet avslutas med en konsert 3 maj där alla medverkande åk 2-elever 

bildar en stor kör och sjunger låtar för anhöriga och offentligheten. Detta är både ett bra sätt för kulturskolan 

att visa sin verksamhet med framför allt är det ett väldigt fint integrationsprojekt där alla åk två elever är med 

och sjunger. Alla tillsammans! 

Utifrån framtagen kulturpolicy tas en kulturplan tas fram. Vidare kommer Älmhults konstförening flytta sin 

verksamhet till nya lokaler ”Älmhults Art Center” i centralt läge, med möjlighet till ökad exponering av 

utställningar. Ett kulturmiljöprogram för Älmhults tätort tas fram. Dessutom ska utredningen om samverkan 

med civilsamhället färdigställs i samarbete och dialog med kommunledningsförvaltning, nämnder, 

föreningsliv med flera.  

I Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023-2026 har bibliotekens utvecklingsområden formulerats. Under 

kommande fyra år ska biblioteken arbeta med Demokrati och delaktighet, Läsning och berättande samt Barn 

och unga. Arbetet ska genomsyras av hållbarhet, tillgänglighet och mångfald. De strategiska målen och 

riktningen kommer att utveckla verksamheten i positiv riktning och ge en långsiktigt hållbar och attraktiv 

verksamhet förutsatt att nödvändiga förändringar blir genomförda. 

Den förväntade utvecklingen för Haganäsbadet- och fritidsavdelningen är bland annat att en friluftsplan ska tas 

fram i samarbete med kommunstyrelsen, miljöstrategen och kommunikationsavdelningen. Dessutom förväntas 

fritidsavdelningen planera och ansvara för en omläggning av  

B-planen på Älmekulla och konstgräsplanen på Haganäs samt slutföra projekten om två utomhusanläggningar 

på Klöxhults- och Linnéskolorna. En fortsatt satsning på friluftsleder, badplatser och rekreationsområden ska 

genomföras i samråd med näringslivssamordnaren. Uppstart av fritidsbanken tillsammans med Återbruket och 

tillsammans med tekniska förvaltningen arbeta fram ett skyltprogram för att kunna hitta till kommunens 

kultur-, fritids- och rekreations-anläggningar. Haganäsbadet kommer att erbjuda skolans personal, inklusive 

idrottslärarna, kunskap i att lära barnen simma och kunskap om livräddning. Vidare kommer Haganäsbadet att 

fortsätta utvecklingen av simundervisningen för eleverna och också simkunskapen med nya och fler kurser för 

allmänheten. 

Fritidsgården fortsätter utveckla ”Fenixhallen” tillsammans med föreningar och RF-SISU. Med ny lokal för 

Freja i Blohméhuset ska denna inredas i samråd med kommunens ungdomar och anpassas efter verksamhet för 

de äldre ungdomarna. Vidare ska lov- och sommarlovsaktiviteterna utvecklas och informeras om så att de 

kommer fler barn- och ungdomar till aktiviteterna. De nya sommaröppettiderna permanentas vilket innebär att 

fritidsgården endast stänger två veckor under sommaren. 

Kulturskolan genomför tvåornas kör-projektet under våren och utvecklar förutsättningar att permanenta 

projektet som en del i barn- och ungdomars möjlighet att utvecklas estetiskt och som ett innovativt 

integrationsprojekt. Vidare arbetar Kulturskolan för en utveckling av kursutbud och verksamhet som passar 

alla efter förmåga och intresse. 
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2. Resultatmål – uppföljning 
Nämndens sammanvägda bedömning av resultatmålen utifrån utfall av indikatorer och aktiviteter framgår i 

tabellen nedan. För detaljerad redovisning, se bilaga Resultatmål KFN.  

 

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Måluppfyllelse helår 

Välfärdsprocess                                           

Syftet är att varje invånare ska 

erbjudas möjlighet till effektivt 

och hållbart stöd för att utveckla, 

bibehålla eller återvinna sin 

förmåga.  

I Älmhults kommun arbetar vi 

hälsofrämjande och förebyggande 

vilket innebär ett minskat stödbehov. 

SN, UN, KFN, TN 

Målet bedöms uppfyllas 

Samhällsutvecklingsprocess                     

Syftet är att skapa en attraktiv 

kommun genom effektiv och 

hållbar planering, utveckling och 

förvaltning av infrastruktur. 

I Älmhults kommun skapar vi 

förutsättningar för ett rikt och varierat 

fritids- och kulturutbud och trygga 

mötesplatser. 

KFN, KS 

Målet bedöms uppfyllas 

  

I Älmhults kommun ökar befolkningen 

med 1% årligen. Befolkningsökningen 

sker i kommunens olika delar.   

KS, UN, SN, TN, 

MBN, KFN 

Målet bedöms uppfyllas 

  
I Älmhults kommun får du snabb och 

effektiv service dygnets alla timmar. 
KS, UN, SN, TN, 

MBN, KFN, ÖF, GN 

Målet bedöms delvis 
uppfyllas 
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3. Nämndens drift 
Nedan framgår nämndens driftbudget dels fördelat på intäkter, personalkostnader och övriga kostnader samt 

dels enligt den ansvarsstruktur (organisation) som nämnden beslutat om 

 

3.1 Övergripande analys av utfall intäkter och kostnader 
 

 
 

Analys av årets budgetavvikelse  

Kultur och fritidsnämnden har haft ett tufft år med många oförutsedda utgifter som nämnden inte budgeterat 

för vilket gör att nämnden redovisar ett underskott på 2 355 tkr. Underskottet kan till största delen förklaras av 

en påtvingad avskrivning av Haganäs konstgräsplan på 1 238 tkr + 300 tkr där de 1 238 tkr fick godkännas 

som icke åtgärdbara. Detta betyder att nämnden i realiteten visar ett underskott på 1 117 tkr. 

Intäkter:  

Intäkterna blev högre än vad nämnden budgeterat för om 1 189 tkr. Dessa beror till största delen av ett tillskott 

i budgeten för Älmhultsfestivalen genom extra bidrag från kommunstyrelsen och IKEA om 650 tkr. Dessutom 

har nämnden erhållit 200 tkr genom en god slutredovisning av LONA-projektet Helge-å. 

Därutöver överfördes ett överskott om cirka 600 tkr som avser statsbidrag som inte budgeterades för då 

slutredovisningen av dessa medel inte var genomförd då beslut om budget för 2022 togs. Däremot visar det sig 

att Haganäsbadet haft cirka 200 tkr färre intäkter än budgeterat.  

Personalkostnad: 

Personalkostnaden visar ett underskott på 293 tkr för alla nämndens verksamheter.  

Övriga kostnader: 

De övriga kostnaderna visar ett underskott på ca 3 250 tkr. Här slår direktavskrivningen av Haganäs 

konstgräsplan igenom och blir tydlig om sammanlagd summa om 1 538 tkr. I redovisningen ses att intäkterna 

av Älmhultsfestivalen ökade men utgifterna för densamma var 800 tkr mer än beräknat. 

Utöver detta ökade el-kostnaderna med över 700 tkr varav cirka 400 tkr för Diö-ishall, 70 tkr för Bockatorp 

och de övriga 230 tkr för diverse fritidsområden, motionsspår och idrottsplatser. 

Kulturskolan visar också på ett underskott på 237 tkr som avser 100 tkr i högre lokalhyra samt att ett redovisat 

stadsbidrag inte återbetalats 2021 som belastade budgeten för 2022.  

Nämnden redovisar därmed ökade kostnader om 3 544 tkr mer än budgeterat. Samtidigt redovisar nämnden 

ökade intäkter om 1 189 tkr. Dessa ökade intäkter plus direktavskrivningen om 1 238 tkr visar då ett 

underskott i budgeten om 1 117 tkr. Detta underskott beror på ökad el-kostnad om cirka 700 tkr, extra 

direktavskrivning av Haganäs konstgräsplan om 300 tkr. Resterande 117 tkr kan redovisas som ökade 

kostnader för Älmhultsfestivalen, ökade personalkostnader, ökade lokalhyror och städkostnader. 

 

  

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Intäkter/kostnader (tkr)                             
kostnad=minus , intäkt=plus Utfall Budget

Budget-

avvikelse 

Prognos 

budget-

avvikelse 

per 

augusti

Utfall

Intäkter 5 425 4 236 1 189 4 303 4 414

Personalkostnader -19 212 -18 919 -293 -18 934 -17 579

Övriga kostnader -31 757 -28 506 -3 251 -29 955 -26 944

Summa -45 544 -43 189 -2 355 -44 586 -40 109

Helår 2022
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Analys av större förändringar mellan årets utfall föregående års utfall  

Årets största skillnad jämfört med 2021 är att i år har nämnden gjort ett underskott. Nämnden och 

verksamheterna hade under 2021 präglats av pandemin som inte hade samma effekt på 2022. 

Vidare har nämnden belastats med en direktavskrivningskostnad på totalt ca 1 500 tkr 2022. Även om 

elkostnaderna var dyrare 2021 har denna kostnad för 2022 varit betydligt dyrare för 2022, ca 500 tkr mer.   

 

Analys av större förändringar mellan årets utfall och helårsprognos i delår augusti 

Avvikelsen mellan utfallet och prognosen visar ett underskott på 1 000 tkr. Avvikelsen kan härröras till en 

avvikelse på cirka 1 100 tkr större intäkter, cirka 300 tkr högre personalkostnader och cirka 1 800 tkr på övriga 

utgifter. På intäktssidan om 1 100 tkr ligger den stora differensen på att Älmhultsfestivalen cirka 700 tkr mer 

än prognosen. Övriga kostnader visar en avvikelse om 1 800 tkr där direktavskrivningen av 

Haganäskonstgräsplan förklarar cirka 1 200 tkr. Resterande belopp som avviker från prognosen är ökade 

elkostnader och fastighetskostnader (städ) som blev högre än beräknat. I budget- och prognosarbetet var det 

känt att elkostnaderna skulle bli dyrare vilket togs i beaktning vid prognostillfället men effekten av ökade 

driftkostnader blev större än prognostiserat.  

 

 

3.2 Fördjupad analys av utfall och helårsprognos  

 

  
 

Driftredovisningen per ansvar och verksamhet visar att den största avvikelsen är fritidschefens 

(fritidsavdelningen) som visar ett underskott om närmare 1 900 tkr. Haganäsbadet och Kulturskolan visar 

också ett mindre underskott om cirka 200 tkr vardera. Resterande budgetansvar och verksamheter ligger 

relativt nära sin budget.  

Ansvaret 40100, fritidschefen och fritidsavdelningen, redovisar ett underskott om 1 867 tkr. Underskottet beror 

till största delen på den påtvingade direktavskrivningen av Haganäs konstgräsplan om 1 238 tkr + 300 tkr som 

inte fanns med i budgeten från början. Resterande underskott om 329 tkr är bland annat ökade elkostnader (cirka 

700 tkr totalt sätt). Intäkterna blev högre än beräknat vilket kan härröras till 200 tkr för slutredovisningen av 

LONA-projekt Helge å. Dessutom höll fritidsavdelningen igen på vissa budgetposter. Till exempel finns det 

cirka 150 tkr kvar av budgeten för ”inköp av anlägg/underhåll”. Detta totalt ger ansvaret 40100 en avvikelse på 

cirka 1 900 tkr i underskott.  

Avvikelsen för Kulturskolan, ansvar 40600, om 237 tkr härrörs till 100 tkr i högre lokalhyra för Folkets Hus och 

ett nytt förråd eftersom Kulturskolan tvingades flytta instrument- och materialförrådet från ett skyddsrum på 

DRIFTREDOVISNING Helår 2021 

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus Utfall Budget

Budget-

avvikelse 

Prognos 

budget-

avvikelse 

per 

augusti

Utfall

40000 Kultur och Fritidsnämnd -537 -543 6 -521 -425

40100 Fritidschef -17 701 -15 834 -1 867 -16 439 -14 600

40200 Fritidsgårdsföreståndare -3 442 -3 469 27 -3 478 -2 894

40300 Badchef -5 469 -5 245 -224 -5 739 -6 251

40400 Bibliotekschef -9 323 -9 313 -10 -9 301 -8 967

40600 Rektor kulturskolan -4 937 -4 700 -237 -4 739 -4 163

40700 Kulturstrateg -3 139 -3 099 -40 -3 255 -2 033

41000 Kultur och fritidsnämnd gemens -996 -986 -10 -1 114 -776

Summa nämndens nettokostnader -45 544 -43 189 -2 355 -44 586 -40 109

Helår 2022
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grund av oroligheterna i Europa. Dessutom blev redovisningen av ett stadsbidrag från 2021 försenat och fick 

därför belasta budgeten för 2022 vilket inte var medräknat i de tidigare prognoserna.  

Avvikelsen för Haganäsbadet/Badchefens om 224 tkr grundar sig i mindre intäkter än budgeterat. Haganäsbadet 

har hela tiden beskrivit att det på grund av nytt badhus och att pandemin slog till är det inte förrän efter 2023 

som det eventuellt går att göra en rättvis bedömning av de förväntade intäkterna. 

Det totala utfallet jämfört med prognosen från augusti per ansvarsnivå är väldigt snarlik. Det ansvar som sticker 

ut i jämförelse är 40100, fritidsavdelningen, då det redan i augusti bedömdes att det skulle bli dyrare än budget 

men det visade sig bli ännu dyrare än vad som prognostiserades. Detta har framför allt att göra med de högre 

elkostnaderna som uppstod under hösten. Totalt sett är avvikelsen från prognosen på cirka 1 250 tkr mer i 

underskott.  

Den andra stora avvikelsen ligger hos ansvar 40300, haganäsbadet, där avvikelsen visar 270 tkr mer än vad 

utfallet blev. Vid prognostillfället uppskattades att intäkterna skulle bli betydligt mindre än vad som det 

budgeterats för. I slutet av året var det många som köpte årskort och därmed ökade intäkterna jämfört med 

prognosen i augusti.  

 
4. Nämndens investeringar 

Investeringsredovisning 

 

 

Nämnden har haft budget för två anslagsinvesteringar som följt med från tidigare år, ”Citat” och ”Mobil 

Hörslinga”.  

Under 2022 tillkom ytterligare tre anslagsinvesteringar som skulle registrerats som raminvesteringar. Dessa 

anslagsinvesteringar var ”Nytt Sagorum”, ”Ljudanläggning Haganäshallen” och ”Digital resursverkstad”. Det 

sistnämnda, ”Digital resursverkstad”, skulle dessutom aldrig registrerats som ett aktuellt investeringsprojekt. 

Dessa tre investeringsprojekt inom investeringsanslag kommer att tas bort då de inte är genomförda.  

Nämnden var beviljades totalt sätt en investeringsram om 1 500 tkr samt investeringsanslag om 220 tkr. Med 

ovan beskrivning och redovisning visar investeringsbudgeten, om begärda medel för investeringar skulle 

genomförts ett överskott om 1 115 tkr vilket benämndes ”Diverse investeringar”.  

Nämnden har endast genomfört en investering under året vilket är Mobil hörslinga. Denna fick ett utfall på 

108 tkr och hade en budget på 120 tkr, denna investering är nu avslutad. Ljudanläggningen till Haganäs 

sporthall är dock införskaffad och installerad men kostnaden för den har konterats inom driftbudgeten.  

Alla ”investeringsanslag” kommer hädanefter att tas bort i investeringsbudgeten. Investeringsanslagen 

fungerade som så att investeringarnas budget, anslagsinvesteringarna, följde med över till nästa år per 

automatik om dessa inte utnyttjats under året. Detta sker inte mellan 2022 och 2023. Detta innebär att anslagen 

som finns för 2022 och deras budget kommer att avslutas efter 2022, och de utfall som skett på dessa 

investeringsprojekt för 2022 blir också deras slutsumma. Nämnden kommer att få hantera de investeringarna 

framöver med den årliga rambudgeten för investeringar.  

INVESTERINGAR

Skattekollektivet 

(tkr)

Utfall 

2022

Budget 

2022

Avvikelse 

budget 

2022

Ack utfall 

tom            

2022-08-31

Total 

budget

Slut-

prognos 

Avvikelse 

budget/ 

prognos 

Investeringsanslag Netto 108 755 647 108 755 108 647

Investeringsram Netto 0 1 115 1 115

Summa 108 1 870 1 762 108 755 108 647

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga

PROJEKT UNDER 2022 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Ej tillämplig på investeringsram=ettårig
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  Årsanalys 

 2023-02-21  9(9) 

 

 

Alltså har alla anslagsinvesteringar avslutats för 2022 och för nämndens räkning har endast 

investeringsprojektet Mobil hörslinga har fått utfall på sig.   

Avvikelsen på investeringarna uppgår till 1 762 tkr i överskott.  

 

5. Arbetsmiljö 
Avsnittet om handlingsplan för arbetsmiljö kommer utifrån ett politiskt beslut hösten 2019. 

Arbetsmiljö Arbetsmiljö-

utveckling 

Sjuktal Arbetssätt 

systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

Jämställdhet och mångfald 

Fokus det 

kommande året 

Medarbetarnas 

arbetsbelastning och 

deras möjlighet till 

rimlig återhämtning 

och utvärdering av 

och efter utfört arbete 

 

Bibehålla en 

fortsatt låg 

sjuknivå 

Arbetsplatsernas 

APT och  

plan för årlig 

uppföljning 

Jämställd rekrytering 

Handlingsplan 

och åtgärder 

• Medarbetarna deltager aktivt i 

arbets- och verksamhetsplaneringen  

 

• Alla medarbetare har 

medarbetarsamtal 

 

• Arbetsplatsens mål följs upp på ett 

strukturerat sätt 

 

• Arbetsplatserna 

arbetar med 

handlingsplaner 

till årliga 

uppföljningen 

av SAM 

• Se över annonstexter för 

att inkludera alla sökande 

 

• Positiv särbehandling 

 

• Följa statistik över hur 

många kvinnor och män 

som söker och sedan 

anställs 

 

 

  
Under 2022 har det vid ett flertal tillfällen konstaterats att medarbetarna upplevt en stor stress i sitt arbete 

och att de inte hunnit med att genomföra sitt arbete och uppdrag. Detta gäller i första hand kultur- och 

fritidsnämndens enhetschefer och verksamhetsansvariga. Att vara chef över en relativt liten verksamhet 

innebär oftast att chefen i detta sammanhang också arbetar mycket operativt vilket i sin tur kan innebära en 

stress att hinna med det administrativa arbetet. Detta har i sin tur inneburit att alla enheterna inte tagit fram 

handlingsplaner för den årliga uppföljningen av SAM. 

Arbetsbelastningen har under året varit hög och det har stundtals varit svårt för medarbetarna att ha en 

rimlig återhämtning. Trots detta har sjukfrånvaron varit väldigt låg, vilket visar sig i de återkommande 

undersökningarna som presenteras i nämnden tre gånger per år.  

Alla medarbetare, utifrån behov och önskemål, har deltagit aktivt i arbets- och verksamhetsplaneringen 

liksom att alla medarbetare haft medarbetarsamtal. Däremot har inte arbetsplatsernas mål följts upp på ett 

strukturerat och kvalitativt sätt. Detta beror till största delen på den arbetsbelastning som nämndens 

enhetschefer har och upplever och att kultur- och fritidsverksamheten inte har tillräcklig administrativ 

personal som i detta fall skulle varit en utvecklingsledare för att mer kontinuerligt och systematiskt kunnat 

arbeta med kvalitets- och utvärderingar tillsammans med enhetscheferna och verksamhetsansvariga. 

Arbetet med en jämställd rekrytering genomförs ständigt. 
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Huvud-

process
Resultatmål Indikatorer

Utfall 

indikatorer
Aktivitet i verksamhetsplan Utfall aktiviteter

Bedömd mål-

uppfyllelse 

V
äl

fä
rd

Resultatmål 1

I Älmhults kommun 

arbetar vi 

hälsofrämjande och 

förebyggande vilket 

innebär ett minskat 

stödbehov

Andel elever som 

uppger att de har en 

bra studioero (enkät)                                        

UN Aktivitet 1

Öka barn och ungdomars 

möjlighet till kunskaps-

inhämtning, bildning, 

delaktighet och gemenskap 

genom en bred tillgång av 

kultur- och fritidsutbud, 

kulturell verksamhet, och ett 

varierat utbud av idrott och 

fysiska aktiviteter.                                                                                                                                    

Minskat antal hushåll 

med ekonomiskt 

bistånd

SN Aktivitet 2

Samverka med civilsamhället, 

föreningar och övriga ideella 

krafter för att främja 

engagemang, mångfald, 

jämlikhet och trygghet.

Kultur- och fritidsnämndens detaljerade resultatuppföljning 2022

Alla nämndens enheter och verksamheter har på 

ett utomordentligt sätt visat goda resultat genom 

de insatser, aktiviteter och arbetssätt som 

genomförs för att nå upp till det övergripande 

resultatmålet.

Till exempel (se också verksamheternas egna 

årsredovisningar i bilaga): 

- genomförda lovaktiviteter

- fritidsgårdens Fenixhall

- samarbeten med föreningar

- utökad satsning på simundervisning 

   ihop med grund- och gymnasieskolan

- simkurser för vuxna

- läsfrämjande insatser

- utveckling av idrottsskolan

- samarbete med grund- och särskola

- utveckling av nya friluftsområden

- genomförandet av Mångfalds- och 

   Älmhultsfestivalen

- konstnärlig gestaltning på 

   Paradisskolan

- genomförda projekt och samarbeten  

  med föreningar, grund- och särskola 

  som t ex: Glädjerevyn, Konst- och 

   musikfestival, bibliotekets program-

   aktiviteter, relationsbyggande 

   verksamhet, metesbryggor, Helge-å 

   projektet.

Målet bedöms 

uppfyllas
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Huvud-

process
Resultatmål Indikatorer

Utfall 

indikatorer
Aktivitet i verksamhetsplan Utfall aktiviteter

Bedömd mål-

uppfyllelse 

Aktivitet 3

Utveckla de demokratiska 

möjligheterna för invånarna att 

påverka kultur- och 

fritidsutbudet som anpassas till 

allas förmåga och 

förutsättningar. 

Till exempel (se också verksamheternas egna 

årsredovisningar i bilaga): 

- Biblioteksplanens framtagande

- utökade studieplatser och boklån

- start av 2ornas kör med koppling till 

   läro- och kursplaner

- Fenixhallen, med påverkan av 

   deltagarna

- vidareutveckling av Älmhults 

  evenemangskultur och evenemangs-

  kalender

Sa
m

h
äl

ls
u

tv
ec

kl
in

g

Resultatmål 2

I Älmhults kommun 

skapar vi 

förutsättningar för ett 

rikt och varierat 

fritids- och 

kulturutbud och 

trygga mötesplatser

Nöjd Medborgarindex- 

Kultur (Kolada 

U09401)

Utgått ur Colada 

och Evolution
Aktivitet 4

Upprusta kommunens kultur- 

och fritidsanläggningar, konst, 

friluftsområden, leder, 

badplatser och motionsspår och 

därmed utveckla utbudet av 

kvalitativa och attraktiva fysiska 

mötesplatser för fritid, lek, 

upplevelser, uttryck, skapande 

och idrott för alla.                                                                           

Till exempel (se också verksamheternas egna 

årsredovisningar i bilaga):

- samverkansformer för gestaltande 

  livsmiljöer utvecklas

- ny lokal för fritidsgården Freja

- ny barn- och ungaavdelning utvecklas 

  och planeras för på biblioteket

- förstärka Stortorget som en mötesplats 

   för krativitet, kultur och lek

- upprustning kommunens bad- och 

  kanotplatser samt utveckling av ny ströv- 

  och vandringsleder

- hjälpa föreningar genom bidrag till nya 

  mötesplatser så som utegym, 

  aktivitets-, verksamhetsplatser och 

  allaktivitesbanor

- upprustning av B-planen på Älmekulla

- nyinköpt Trackbana till simhallen

Nöjd Medborgarindex- 

Idrott- och 

motionsanläggningar 

(U09406)

Utgått ur Colada 

och Evolution
Aktivitet 5

Med samprojekt och genom 

extern finansiering med staten, 

regionen, andra kommuner och 

aktörer skapa förutsättningar 

för nya och gemensamma 

projekt, aktiviteter och 

arrangemang.

Till exempel (se också verksamheternas egna 

årsredovisningar i bilaga):

- Beviljade medel från Kulturrådets 

  "Stärkta bibliotek" med syfte att 

  modernisera och utveckla bibliotekets 

  barnavdelningar

- Genomföra/avsluta LONA-projekten 

   som t ex Helge-å projektet

- gemensamma aktiviteter inom KFN 

   egna verksamheter

Målet bedöms 

uppfyllas
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Huvud-

process
Resultatmål Indikatorer

Utfall 

indikatorer
Aktivitet i verksamhetsplan Utfall aktiviteter

Bedömd mål-

uppfyllelse 

Mätning av antalet 

deltagare i förenings-

sammankomster 

(via LOK)  

Antal boklån per 

invånare

6,2 lån per 

invånare

- 93 000 besökare till biblioteken i 

    Älmhult varav 1 900 besökare till 

    filialbiblioteken 

- lånen uppgick till 116 900 eller 6,2 lån 

   per invånare

- antal aktiva låntagare ökade med 8%

SCB 

befolkningsstatistik

Prognosen i dagsläget 

är att målet om 1 % 

inte kommer att 

uppfyllas.

(Se aktiviteter 1-7): Alla nämndens enheter och verksamheter har på 

ett utomordentligt sätt visat goda resultat genom 

de insatser, aktiviteter och arbetssätt som 

genomförs för att nå upp till det övergripande 

resultatmålet. 

Resultatmål 5

I Älmhults kommun 

får du snabb och 

effektiv  service 

dygnets alla timmar

Andel som tar kontakt 

med kommunen via 

telefon som får ett 

direkt svar på en 

enkel fråga (%) 

(Kolada U00413)                          

Inga uppgifter 

2022.
Aktivitet 6: 

Digitala mötesplatser skapas 

och utvecklas för information, 

inspiration, arrangemang, 

aktiviteter och delaktighet.

- En teamsapp skapades för  

   föreningsinformation gällande 

   idrottsskolan (digital mötesplattform)

- Kultur- och fritidsenheterna och 

  verksamheterna kan inte ge service 

  dygnets alla timmar mer än genom 

  möjligheten den digitala världen där 

  det går att anmäla sig till aktiviteter, 

  göra bokningsförfrågan eller söka 

  information eller kontakt via t ex mail.

Andelen e-tjänster ska 

öka (IT-avd)

KS Aktivitet 7: 

Fortsätta utveckla 

verksamheternas e-tjänster och 

digitala tjänster.

- E-biljetter till bibliotekens arragemang 

   skapades

-  Digitala anmälningsförfarande kunde 

   genomföras till idrottskolan och 

   sommarsimskolan

*  År 2020 redovisade föreningarna 75 086 deltagare i deras aktiviteter 

    vilket innebar en utbetalning om drygt 1 200 tkr i aktivitetsstöd

*  År 2021 redovisade föreningarna 67 960 deltagare i deras aktiviteter 

    vilket innebar en utbetalning om drygt 1 080 tkr i aktivitetsstöd

*  År 2022 redovisade föreningarna 91 348 deltagare i deras aktiviteter 

    vilket var en ökning av antalet deltagare med ca 15 000. Detta innebar 

    att höstens utbetalaning endast kunde ske genom en sänkning av 

    aktivitetsstödet till 11kr istället för 16kr vilket i sin tur innebar en 

    utbetalning om drygt 1 203 tkr

Målet bedöms 

uppfyllas

Målet bedöms 

delvis uppfyllas

Resultatmål 3

I Älmhults kommun 

ökar befolkningen 

med 1% årligen. 

Befolknings-ökningen 

sker i kommunens 

olika delar

Sa
m

h
äl

ls
u

tv
ec

kl
in

g
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INVESTERINGSPROJEKT ANSLAG 2022 BILAGA

NÄMND:

OBS! Alla investeringsanslag (PROTYP I) som har utfall eller budget ska redovisas i nedan tabell. Avstämning ska göras mot Raindance. Investeringsprojekten redovisas netto.

OBS! Investeringsutfallet/budget anges med plustecken!

Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom.

INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN

INVESTERINGSPROJEKT ANSLAG 2022

Projekt-

nummer Projektnamn Startår Slutår

Utfall 

2022

24011 Citat 2018 2022 0 100 100 0 100 0 100

24023 Mobil Hörslinga 2020 2022 108 120 12 108 120 108 12

24026 Digital resursverkstad 2022 2022 0 150 150 0 150 0 150

24029 Nytt Sagorum 2022 2022 0 310 310 0 310 0 310

24030 Ljudanl. Haganäshallen 2022 2022 0 75 75 0 75 0 75

Summa Investeringsanslag 108 755 647 108 755 108 647

Slut-

prognos 

Avvikelse 

total budget/ 

slutprognos 

PROJEKTET UNDER 2022 FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Budget 

2022

Avvikelse 

budget 

2022

Ack utfall 

t.o.m.            

221231

Total 

budget
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Lämnade bidrag 
Nedan visas de bidrag som lämnats ut under 2022: 

 

  

Aktivitets- Studie- Anläggnings- Drift- Arrange- Investerings- Förenings- Skötsel- Lov- Övriga Totalt

stöd vår & höst förbund bidrag bidrag mang bidrag lönebidrag bidrag aktivitet bidrag

Älmhults Teaterförening 100 000 100 000

Älmhults Thaiboxningsklubb    2 000,00 2 000

Älmhults tamil a 2 000 2 000

Älmhults Skytteförening 8 808 15 000 23 808

Älmhults Simsällskap 120 260 700 120 960

Älmhults Rödakorskrets 0

Älmhults Pistolklubb 15 000 15 000

Älmhults Kung Fu 20 243 800 21 043

Älmhults korpförening 0

Älmhults konstförening 30 000 33 000 63 000

Älmhults Judoklubb 21 368 21 368

Älmhults jaktskytteförening 5 000 5 000

Älmhults Innebandyklubb 79 649 2 300 81 949

Älmhult International Cricket 6 677 7 000 13 677

Älmhults Idrottsförening 307 448 270 583 578 031

Älmhults Hembygdsförening 14 000 17 000 31 000

Älmhults Gymnastikförening 31 312 31 312

Älmhults Golfklubb 15 534 230 000 63 466 309 000

Älmhults Flygklubb 5 000 5 000

Älmhults Badmintonklubb 0

Älmhult Linnebygdens ridklubb 80 010 364 038 33 403 43 600 521 051

Älmhult Handbollsklubb 11 744 11 744

Älmhult Discgolf 14 251 6 000 20 251

Älmhult Beasts  73 103 73 103

Väglasjöarnas FVO 3 500 3 500

Virestads samhällsförening 15 500 15 500

Virestads Idrottsförening 42 623 75 561 118 184

Virestads hembygdsförening 0

Virestad Skytteförening 0

Uranias byggnadsförening 40 000 61 797 101 797

Södra 4H        4 704 5 000 9 704

SV Kronoberg 0

Pro Älmhult 2 000 2 000

Studieförbundet Vuxenskolan 76 134 76 134

Studiefrämjandet 22 594 22 594

Spjutare bygd 6 000 6 000

Sitinsens vävstuga 6 000 6 000

Sisu 80 000 80 000

Sensus Studieförbund 19 496 19 496

Pjätteryds hembygdsförening 15 000 15 000

Pjätteryds Gymnastikförening 3 712 50 154 53 866

Panhard 5000 2500 7 500

Orienteringsklubben 6 018 20 000 5 300 31 318

NBV 166 134 166 134

Möckelsnäs vänförening 50 000 50 000

Möckelns FVO 0

Medborgarskolan 340 340

Magic scope 0

Linnébygdens hundägarförening 0

Linné Hembygdsförening 0

Lions 5 000 5 000

Liatorps Medborgarhusförening 60 000 60 000

Liatorps jaktskytteklubb 22 000 40 000 62 000

Liatorps Idrottsförening 81 546 84 114 25 052 190 712

Korpen 3 000 3 000

Kurd Älmhult Fotbollsförening 20 544 16 335 16 000 52 879

Kulturföreningen Alma 0

Kulturens Bildningsförbund 2 569 2 569

Kronobergs länsförbund 4H 0

Förening/mottagare
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Aktivitets- Studie- Anläggnings- Drift- Arrange- Investerings- Förenings- Skötsel- Lov- Övriga Totalt

stöd vår & höst förbund bidrag bidrag mang bidrag lönebidrag bidrag aktivitet bidrag

JUDHULTS BYGDEGÅRDSFÖRENING 40 000 40 000

IF Älmhult Kyokushinkai 0

IF Friskis & Svettis 4 375 80 000 84 375

Idrottsförening Älmhult Kyokus 0

Härlunda intresseförening 15 000 3 000 18 000

Häradsbäcks Idrottsförening 6 189 19 548 27 285 53 022

Hallaryds sockenråd 7 000 7 000

Hallaryds IF 72 440 34 400 106 840

Hembygdsförening 10 000 10 000

Hallaryds hembygdsgård 30 000 30 000

Göteryds hembygdsförening 30 000 30 000

Göteryds Bollklubb 8 325 37 964 5 000 8 500 59 789

Föreningen Stenbrohults konstisbana 200 000 200 000 400 000

Föreningen Eneryda Volley 55 642 5 000 2 900 63 542

Frimärksklubben 1 138 1 138

Folkuniversitet 76 76

Felaktig motbokning/uppbokning 0

Eneryda Volley 0

Eneryda NSF scouter 10 327 35 000 45 327

Eneryda Idrottsförening 14 270 58 403 4 000 76 673

Eneryda Gymnastikförening 4 565 4 565

Elmhults Sportsclub 10 000 10 000

Diö Samhällsförening 150 000 150 000

Diö GOIF Hockey    32 439,00 34 100 66 539

Diö båtklubb 0

Demensföreninge 2 000 2 000

Delarybygdens Byråd 40 000 50 000 90 000

Delary Idrottsförening 57 578 6 500 64 078

Båtklubben Näset 10 000 10 000

Byggnadsföreningen Hallaborg 40 000 40 000

Byggnadsföreningen Folkets hus 310 000 310 000

Bygdegårdsföreningen Viljan 40 000 40 000

Boulesällskapet 16 Älmhult 1 925 34 920 36 845

Bollklubben Dacke 1 000 1 000

Bilda 5 101 5 101

Berättarnätet Kronoberg 100 000 100 000

Berättarkväll 9 000 9 000

Artister Festival 1 800 1 800

ABF             307 557 307 557

2Enjoy 15 000 15 000

Summa 1 088 749 680 001 2 489 638 300 000 224 000 305 797 121 922 30 500 0 260 185 5 500 792

Förening/mottagare
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-02-16  1(1) 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Linda Lörincz  
linda.lorincz@almhult.se 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

  
 

 Anläggningsbidrag Älmhults motorklubb 
Ärendenummer KFN 2023/6 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults Motorklubb har ansökt om ett anläggningsbidrag gällande 
Millebygden 2:1 som är föreningens samlingslokal.  
Föreningen söker ett bidrag på 74130: -  
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-16 

• Ansökan med ansöknings nr 4719 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om ett anläggnings bidrag på 30 000kr för 
2023  
 
 
 
Linda Lörincz Jörn Engkvist 
Fritidssamordnare Tf Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till  
Fritidssamordnare 
 

21



2023-02-20ÄLMHULTS KOMMUN

Kultur-Fritid, tel 0476-550 00 vx

 

Ansökningsuppgifter för 
Allmänna bidrag/ Anläggningsbidrag

Ansökningsdata
Ansökningsnr.: 4719
Status:

Diarienummer:

Ansökningsdat.: 2022-05-02
Verksamhetsår: 2022
Beslut:

Övriga uppl.:  

Kunddata
Kortnamn: ÄLM-MOT
Kundnummer: F 210
Namn: Älmhults Motorklubb
C/O

Adress: Millebygden 8
Postnr. ort: 343 93  Älmhult
Tel. arbete:

Tel. bostad:

Telefax:

Organisationsnr.: 829000-5928
Kontotyp/konto: Bankgiro nr: 

Beräkning
Förslagsbelopp:  1
Avdrag %: 0
Beslutat belopp:  1
Signatur:

Avslag/Bevakning
Avlagsdatum: -
Meddelande:  

Ansökningsdata
Rubrik Registrerat ansökningsvärde

Anläggningens namn Millebygden 2:1 
Ekonomi  
Kostnader - föregående år  
Hyra 72000 
Konsumtionsavgifter 0 
Försäkring 2130 
Energi 0 
Arrende 0 
Sotning 0 
Övrigt  
Specificera  
S:a 74130 
Intäkter - föregående år  
Hyra -1 
Övrigt  
Specificera  
S:a  
Netto 74130 
Beräkning  
Avtalat bidrag 1/1-31/12 

1Rapportnamn BIDRAG-ANSÖKAN
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Helen Karlsson   
helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Kulturstöd till Älmhults Teaterförening  
Ärendenummer KFN 2023/3 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults teaterförening ansöker om 195 000 kr i kommunalt kulturstöd 
(arrangemangsbidrag) för scenkonstverksamhet 2023. Föreningen uppbär 
långsiktigt kulturstöd. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, dateras 2023.02.20 

• Älmhults teaterförening: ansökan om arrangemangsbidrag, daterad 
2022.10.23 

• Älmhults teaterförening: Verksamhetsberättelse 2021, daterad 2022.02.20 

• Älmhults teaterförening: Resultaträkning 2021 års årsstämma, daterad 
2022.02.20 
 

 
Ärendeberedning 
Älmhults teaterförening ansöker om ett arrangemangsbidrag (långsiktigt 
kulturstöd) på 195 000 kr för 10 föreställningar 2023. Det sedan tidigare 
beslutade kulturstödet ligger på 100 000 kr.  
Älmhults teaterförening är en lokalförening under Riksteaterns tak med cirka 
120 medlemmar. Föreningen uppbär långsiktigt kulturstöd och kan med hjälp av 
detta arrangera och visa publika scenkonstföreställningar under hela året. Syftet 
med nämndens kulturbidrag är att stödja arrangemang, projekt eller verksamhet 
som är av ett allmänintresse i Älmhult, samt bidrar till ett attraktivt och varierat 
kulturliv och kulturutbud. Långsiktigt kulturstöd avser att ge goda 
planeringsförutsättningar och skapa stabilitet för föreningsliv och andra 
kulturaktörer och härigenom möjliggöra ett rikt och varierat kulturliv präglat av 
kvalitet och allmänintresse. Verksamhet som omfattas av långsiktigt bidrag 
utgör basen för kommunens kulturliv. 
Älmhults teaterförening samarbetar med såväl andra lokala föreningar som det 
lokala näringslivet. Föreställningarna ges både i centralorten med scener på 
Folkets Hus eller Aktivitetshuset, och runtom i kommunen. Föreningen har även 
en ambition att samarbeta med Älmhults grundskola och gymnasium, vilket sker 
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våren 2023 med en föreställning för Linnéskolans elever. Teaterföreningens 
program över åren omfattar flera olika teatergenrer och också danskonst.  
Älmhults teaterförening fattade 2014 beslut om en höjning av det långsiktiga 
kulturstödet, från 90 000 kr till 100 000, ett belopp som fortfarande gäller. 
Samtliga kostnader kopplade till arrangerandet av publika teaterföreställningar 
har ökat sedan 2014: arvoden, lokalhyra, bygg- och bärhjälp med mera.  
För att föreningen även i år ska kunna erbjuda Älmhults invånare högkvalitativ 
scenkonst med viss frekvens föreslås att teaterföreningen beviljas ett 
arrangemangsbidrag på 130 000 kr för 2023. 
Med hänvisning till pågående bidragsutredning föreslås inte att höjningen av det 
långsiktiga kulturstödet beslutas tills vidare, utan endast gäller 2023 och att en 
ny bedömning görs inför 2024 års verksamhetsår. 
Ärendet ska vara analyserat och konsekvensbedömt utifrån: 

 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Älmhults teaterförening beviljas 130 000 kr i arrangemangsbidrag för 2023.  

 
 
 
 
Helen Karlsson Jörn Engkvist 
Kulturstrateg Tf Förvaltningschef  
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kulturstrateg 
 
 
 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
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lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Fler föreställningar för barn och unga. 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
ja 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Förslaget är positivt.  
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öo Älmhults
kommun

Utvecklingsenheten
Box 500
343 23 Älmhult
e-post Kultur@almhylt.se

Sökande
Förening/orpanisation/studieförbund

Adress

iq
Antal sammankomster

Arrangemang

Å--er ve
Plats

MedarTangör

Kostnader Kalkyl

Arvode (inkl soc kostnader) 8160 000

Traktamenten

Resor, transporter 00 000

Logi och kost lo 000

Annonser - reklamkostnader 5 000

Lokalkostnader as 000
Film- och utställningshyra

Övriga kostnader 25 on
10 000

Summa: Bruttokostnader 2 5000

Avgår. Summa intäkter

Nettokostnader

Underskott/överskott f 000

ANSÖKAN OM
ARRANGEMANGSBIDRAG

Organisationsnummer Bankgiro

Telefon

A varig ledare

Datum

CB on 01- QB
Idersgrupp Publik/deltagare

KalkylIntäkter

Entréavgifter 000

Bidrag via Länsbildningsförbund

Statliga bidrag

Övriga bidrag

Deltagaravg# tvieeUe 000

Övriga intäkter ÅO 000

Summa: Intäkter 000

O Sökande ansvarar för att alla tillstånd som krävs är sökta.

Ansökan ska vara Älmhults kommun, Kulturstrategen, Box 500, 343 23 Älmhult, tillhanda senast den 1 november (för
kommande år) samt för kompletterande ansökningar även senast 1 månad före arrangemanget.

-22 CILduu ulu--Quvt--s
Ort och datum Av styrelsen utsedd firmatecknare

För ytterligare information använd bilaga!

Beslut om bidra
Dati-un Beviljat bidrag
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Verksamhetsberättelse för år 2021 

Styrelsen för Älmhults teaterförening Riksteatern avger här redovisning för år 2021. 

2021 blev ett år där pandemin fick oss att ställa om och testa nya sätt att förmedla 

scenkonst. Totalt gav vi sju föreställningar under året – allt från musikteater, nycirkus 

till komedi. Vårens båda föreställningar livesändes via Facebook i ett samarbete med 

över hundra andra Riksteaterföreningar över hela landet. Hösten 2021 fick vi för första 

gången på nästan 1,5 år möta vår publik på riktigt igen och under hösten kunde vi 

genomföra fem av sex planerade föreställningar trots rådande restriktioner.  

Styrelsen har haft 17 protokollförda sammanträden, de flesta digitalt. Antalet 

medlemmar var vid årets slut 105 stycken (112, 2020). Medlemsavgiften har varit 160 

kr för ordinarie medlem, 80 kr för familjemedlem och 50 kr för unga upp till 26 år. För 

att undvika köer vid kontanthantering och för att kunna garantera att gällande covid-

restriktioner har följts i salongen har vi under året endast erbjudit platsbokning och 

biljettförsäljning via Tickster.  

Under 2021 har vi uppdaterat vår verksamhetsplan, arbetat kontinuerligt med 

medlemsvärvning och att nå en bredare publik med ett varierat scenkonstutbud. Detta 

har skett bland annat genom samarbeten med Kommunens Kulturskola, IKEA 

Aktivitetshus och genom att bjuda in till programmingel på Folkets hus.  

Årsmöte hölls via Teams (digitalt) den 15 mars 2021 med sedvanliga förhandlingar och 

val. Vid årsmötet avgick Gunnel Murdin, Anne-Christin Andersson, Britt-Marie Gard och 

Ditte Rasmussen som ordinarie styrelseledamöter och avtackades med en trevlig middag 

på Sjöstugans camping i juni.  

 

Föreställningar 

Under 2021 planerade vi nio föreställningar. 

Av dessa visades (”streamades”) två digitalt via Facebook; 123 Schtunk och Carl Einar 

Häckner. En planerad digital föreställning med Fröken Elvis ställdes tyvärr in pga. 

sjukdom i ensemblen. 

Av de sex planerade fysiska föreställningarna ställdes även en av dessa in (Kalasa med 

Vasa) på grund av sjukdom i ensemblen. De fem fysiska föreställningar som visades var: 

• Drömmen om Folkparken (45 sålda biljetter) 

• Som ett jävla solsken   (49 sålda biljetter)  

• Rampfeber    (30 sålda biljetter) 

• Play 3.0     (101 sålda biljetter) 

• Tage & Monica    (66 sålda biljetter) 

 

De fysiska föreställningarna spelades på Folkets hus och på IKEA aktivitetshus för en 

publik av totalt 291 personer.  

Hösten två första föreställningar, Drömmen om Folkparken och Som ett jävla solsken, 

var ursprungligen planerade att visas redan 2020 men fick då senareläggas på grund av 

pandemin. Nu var det äntligen dags att få se de mycket trevliga och av publiken 

omtyckta föreställningarna.  
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Föreställningen Rampfeber spelades på svenskt teckenspråk och (talad) svenska. I vår 

marknadsföring riktade vi oss brett, men särskilt roligt var det att efter föreställningen 

träffa de döva personer som rest ända från Köpenhamn för att se vår föreställning i 

Älmhult! 

Inför föreställningen Play 3.0 startade vi upp ett samarbete med Kulturskolan för att nå 

målgruppen skolbarn i mellanstadieåldern och uppåt. Samarbetet föll mycket väl ut och 

föreställningen sågs av över 50 mycket nöjda elever från Kulturskolan och deras lärare. 

Folkets Hus var i princip fullsatt med de begränsningar i besökarantal som Covid 

innebar. 

Kalasa med Vasa som var planerad att bli en höstlovsteater med ungdomar och unga 

vuxna som målgrupp blev tyvärr inställd på grund av sjukdom i ensemblen.  

Årets sista föreställning, Tage & Monica, visades som lunchteater, ett för oss nytt format. 

Föreställningen samarrangerades med IKEA Aktivitetshus och blev en fullsatt succé som 

vi gärna upprepar.  

 

Möten, medlemsträffar och utskick 

Utöver styrelsens 17 protokollförda sammanträden har vi under 2021 bjudit in till ett 

medlemsmöten och deltagit i flera digitala möten med Riksteatern och andra Riks-

teaterföreningar.  

De flesta fysiska möten och träffar inplanerade under året blev inställda eller hölls 

digitalt på grund av Covid, så också Riksteaterns utbudsdagar som varje höst brukar 

arrangeras i Stockholm. Efter att ha sett presentationerna bjöd vi in våra medlemmar till 

en glöggfika i ABFs centrumlokal för att få input på vad våra de vill se under hösten 

2022 och våren 2023. Utkomsten av detta möte blev en, vad vi tycker, varierande och 

intressant repertoar för hösten 2022 och våren 2023.  

Under året har vi också hållit kontakten med våra medlemmar genom våra medlemsbrev 

och sociala medier.  

Under 2022 kommer vi att vidareutveckla vårt samarbete med Kulturskolan, Konst-

föreningen och andra kulturföreningar i och omkring Älmhult. Vi ser fram emot att 

fortsätta visa teater på det nyrenoverade Folkets hus och förhoppningsvis också på 

Älmhult Handelsplats Live!, IKEA aktivitetshus samt på andra orter i kommunen.  

Styrelsen tackar medlemmarna för det förtroende, stöd och intresse som ni alla har visat 

under detta speciella år. Vi hoppas förstås att ni även i fortsättningen vill stödja vår 

verksamhet.  

Styrelsen tackar även våra samarbetspartners, inte minst Folkets hus, ABF, IKEA och 

Älmhults kommun genom Kultur- och Fritid. 

 

Styrelsen har bestått av följande medlemmar: 

Lina Wilsson, tf. ordförande 

Ingemar Almkvist, ledamot 

Lotta Lind, vice ordförande 

Maria Malmros, kassör 

Karin Winnerholt, sekreterare 

Anne-Christin Andersson, suppleant  

Gunnel Murdin, suppleant 

Ditte Rasmussen, suppleant 

 

/Älmhult 2022-02-20 
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Älmhults Teaterförening Riksteatern

829000-8385

RESULTATRÄKNING

2021 2020

INTÄKTER

Verksamhetsintäkter

Biljettförsäljning 42 948 22 231

Summa verksamhetsintäkter 42 948 22 231

Övriga intäkter

Erhållna offentliga stöd 100 000 100 000

Erhållna medlemsavgifter 9 109 10 042

Övriga ersttningar och bidrag 29 060 1 410

Summa övriga intäkter 138 169 111 452

Summa intäkter 181 117 133 683

KOSTNADER

Verksamhetskostnader

Evenemangskostnad material -5 968 -775

Gage, logi, reskostnader -82 926 -40 181

Lokalhyra -10 500 -2 015

Summa verksamhetskostnader -99 394 -42 971

Övriga externa kostnader

Förbrukningsinventarier -1 950 -72

Programvaror -1 188 0

Resekostnader styrelse biljetter 0 -1 667

Annonsering -7 572 -1 437

Kontorsmateriel -208 -474

Möteskostnader styrelse & årsmöte -2 546 -353

Postbefordran -120 -330

Redovisningstjänster 0 0

Bankavgifter -983 -830

Tickster biljettförsäljningsavgift -1 793 -460

Föreningsavgifter -300 -200

Övriga externa kostnader, -356 -215

Summa övriga externa kostnader -17 016 -6 038

Personalkostnader

Löner för scenbygge -5 000 0

Arbetgivaravgifter -690 0

Skattefria bilersättningar styrelse 0 0

Utbildning styrelse 0 -450

Summa personalkostnader -5 690 -450

Summa kostnader -122 100 -49 459

Verksamhetens över-/underskott 59 017 84 224

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader -641 0

Summa finansiella kostnader -641 0

ÅRETS RESULTAT 58 376 84 224
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Älmhults Teaterförening Riksteatern

829000-8385

BALANSRÄKNING

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Övriga fordringar

Skattekonto 27 47

Momsfordran 19 633 138

Summa övriga fordringar 19 660 185

Kassa och Bank

Kassa 4 000 8 999

Företagskonto 179 894 129 304

Summa kassa och bank 183 894 138 303

Summa tillgångar 203 554 138 488

EGET KAPITAL

Balanserat över-/underskott

Eget kapital -54 264 -66 387

Vinst eller förlust från föregående år -84 224 12 123

Årets resultat -58 376 -84 224

Summa balanserat över-/underskott -196 864 -138 488

Summa eget kapital -196 864 -138 488

SKULDER

Upplupna sociala avgifter -690 0

förutbetalda intäkter -6 000 0

Summa kortfristiga skulder -6 690 0

Summa skulder -6 690 0

Summa eget kapital och skulder -203 554 -138 488
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Helen Karlsson   
helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Arrangemangsbidrag Möckelsnäs vänförening  
Ärendenummer KFN 2023/4 
 
Sammanfattning av ärendet 
Möckelsnäs ansöker om ett arrangemangsbidrag på 75 000 kr för publik 
konsertverksamhet 2023. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2023.02.21. 

• Möckelsnäs vänförening: Ansökan om arrangemangsbidrag för 2023, daterad 
2022.12.13.  

• Möckelsnäs vänförening: Konserter 2023, daterad 2022.12.13.  

• Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för föreningar i Älmhults 
kommun, daterat 2020.01.01. 
 

 
Ärendeberedning 
Möckelsnäs verksamhet vilar på tre ben: trädgård-natur, kultur och forskning. 
Verksamheten bedrivs och utvecklas i bred samverkan med olika lokala, 
regionala och nationella aktörer och organisationer. Det andra benet, kultur, har i 
sig inriktning konst och musik. Föreningen har ambitionen att utveckla platsen 
till ett centrum för operakonst i sydsverige, en satsning som görs i samarbete 
med bland annat Minopera. Utöver opera ges konserter inom även andra 
musikgenrer såsom blues, klassisk musik och populärmusik. Möckelsnäs 
vänförening ansöker om ett kommunalt arrangemangsbidrag på 75 000 kr för 
sammanlagt 14 publika musik- och scenkonstprogram, för en vuxen publik och 
familj, 2023. Programverksamheten domineras av konserter med huvudsakligt 
fokus på det klassiska, men omfattar även familjesöndagar.  
Planerad programverksamhet bidrar i hög grad till förnyelse av kommunens 
kulturliv, med arrangemang som präglas av kvalitet och allmänintresse för 
Älmhult och bidrar till ett rikt och varierat kulturutbud i Älmhults kommun.  
Ansökan uppfyller väl nämndens kriterier för Större publika kulturarrangemang, 
enligt beslutade bidragsregler. 
Diskussion om långsiktigt kulturstöd kan komma i fråga efter avslutad 
bidragsutredning.   
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Möckelsnäs vänförening ett 
arrangemangsbidrag på 60 000 kr för 2023 års konsert- och 
musikprogramverksamhet.  

  
 
 
 
Helen Karlsson Jörn Engkvist 
Kulturstrateg Tf Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kulturstrateg  
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Planerad programverksamhet omfattar fyra familjesöndagar. Bidrar till 
måluppfyllelse avseende bland annat art 6 i Barnkonventionen. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Särskilt barnutbud. Scenkonst särskilt framtagen med barnen i åtanke. 
Pedagogiska aktiviteter kopplade till konsertupplevelse. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Positivt resultat. Barn kan finnas med som referensgrupp i framtagande av 
föreställningar för barn. 
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Sammanfattning av projektet/bakgrund

Föreningens ändamål är att främja och utveckla verksamheten vid Möckelsnäs
Trädgård och Kulturcentrum. Det görs bland annat genom att arrangera konserter och
operaföreställningar i en unik miljö oftast med matchande natur- och matkulturupplevelser.  

Efter förra årets framgångsrika konserter vill vi fortsätta med att etablera  en hållbar opera- och
konsertverksamhet på Möckelsnäs Trädgård och Kulturcentrum, där Möckelsnäs bland annat ska
utvecklas till Södra Smålands centrum för konstformen opera med tydlig koppling till natur och konst
med hållbarhetsfrågor i fokus. Som en av pelarna av verksamheten ska en pedagogisk verksamhet
på Möckelsnäs Trädgård och Kulturcentrum eftersträvas, där natur, konst och musik används både
som en metod och som medium för kunskapsförmedling till eleverna på Möckelsnäs. Detta kan
exempelvis ske i samarbete med den lokala kulturskolan eller annan skolkulturnära organisation
och genom våra familjesöndagar. Flera forskningar bevisar att kulturen har en otrolig positiv effekt
på barnens hjärnutveckling och det är även bevisat att man lever längre när man regelbunden tittar
på opera, konstutställningar eller lyssnar på klassisk musik. Genom ett breddat och mer varierat
utbud 2022 har vi nått nya målgrupper, därför vill vi igen blanda opera och klassiks musik med pop,
flamenco mm Vi försöker även ha en bra balans mellan nyskriven musik och "traditionell" musik, vi
har vanliga konserter men även singalong och konserter fram för allt med barn md aktiv deltagande.

Projektbeskrivning 

Vår ambition är att bjuda våra besökare på en upplevelse där besökare kan bli inspirerade av en
fantastisk trädgård, orangeri, professionell konst och kultur. I konsthallen har vi under året  haft
utställningar av konst från Hans Hedlund, Arne Persson, Ulrika Hydman Vallien, Bertil Vallien,
Roger Svensson och Fredrik Lidqvist. 

Vi hade familjesöndagar med barnopera kombinerat med workshops och konserter med bland
annat Smålandsoperan, Camerata Nordica, Minopera, Musik i Syd, Teater Femtinge mm Vi vill
skapa unika upplevelser på högsta nivå som annars inte finns i Kronobergs län genom att
kombinera konst, musik, natur och matkultur till en helhetsupplevelse. Vi spelar konserter oftast i
konsthallen i mitten av utställningen. Vi har även skapat en digital tipspromenad som kombinerar
konsten med naturen. 

I nuläget finansieras konsthallen genom försäljning av konst, musikutbudet genom projektbidrag,
sponsring och biljettintäkter. Projektet som vi söker för avser konsertverksamheten,  för att etablera
ett professionellt konsertutbud  och Möckelsnäs som spelplats för lokala professionella
verksamheter, sångare och musiker. Kombinationen av natur, konst, musik och matkultur är unik för
Småland. Vi  samarbetar  bland annat med Minopera, Smålandsoperan, Musik i Syd, Ikea, Stairway
Lights mm. 

Projektet innehåller opera/konsertutbud januari till december 2023. Möckelsnäs ska etableras som
en naturligt plats för konserter  och en spelplats för lokala och nationella befintliga och  nya aktörer
inom olika genrer. Bredvid konserterna finns även trubadurkvällar, konstutställningar och events och
andra evenemang på Möckelsnäs.
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Program April januari till december 2023 (alla datum är bara preliminära)

Viola Voice, 8/4: "Magdalena "
Magdalena handlar om Bibelns Maria Magdalena och Anna Magdalena Bach, Johann
Sebastians andra fru. Det är musik, föreläsning och teater i ett. Vi får lära känna två kvinnor
som levde i skuggan av två stora män. Detta är deras berättelse. Musik av J S Bach, G Holst
och arrangemang av Filip Runesson. Föreställningen är cirka 40 minuter lång och vill man kan
man boka en uppföljande föreläsning där man får veta mer om dessa två kvinnor. 
Paula Gårsjö, viola och Maria Sennvall, sång 

Familjesöndag 1, 14/5: "Unge Per Gynt", utbud Musik i Syd
Åldersgrupp: 6-10
Musiksaga med klassisk musik
En spännande och medryckande musiksaga inspirerad av Norges mest berömda folksaga
Peer Gynt. Sagan handlar om Peer och hans mamma Åse som bor i en stuga i skogen. En dag
hör Peer musik som kommer från en grotta och därinne upptäcker han att Bergakungen har
satt flickan Solveig i en bur. Bergakungen ska gifta bort henne med ett troll och nu kommer
alla trollen tågande. Hur ska det gå? Kommer Peer att lyckas rädda Solveig från trollen?
Lupuskvintetten:
Lovisa Stenberg, tvärflöjt, Britta Holger, oboe, Fredrik Stenberg, klarinett, Johanna Hedlund,
valthorn, Olivia Rydqvist, fagott

Operakonsert, 18/6
Bénédicte Haid ,piano och friends, Christina Nilsson stipendiater

Familjesöndag 2, 25/6: "Tandläkarmuseum och räven", barnteater med nyskriven
musik av Maria Walinder
Åldersgrupp:  3-7 år
Två möss driver en tandläkarmottagning och tar emot både stora och små djur – men inga
som äter möss.
Plötsligt en dag kommer en räv med fruktansvärd tandvärk...
På scen: Sandra Skavén och Maria Wallinder 

Timo Räisänen (Inidi pop), 8/7

Smålandsopera, 16/7: "Singalong"
På scen: Björn Elmgren mm
http://www.smop.se/
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Femtinge Teater, 22/7: "Stereo"
En nyskriven musikteater som utspelar sig mellan åren 1975 till 1985 då Stereon gjorde sin
stora debut i folkhemmet, föreställningen landar i musiken, populärkulturen, små och stora
händelser! 
På scen: Linda Elaine Byman och Hans-Åke Andersson, Jonas Thorell.
https://anderssonbyman.se/

Amanda Ginsburg (Jazz), 5/8

Divine Opera 16/9: "De svenska Näktergalarna"
Konserten handlar om Jenny Lind och Christina Nilssons spännande och dramatiska liv och
leverne.
Caroline Gentele and Gabriella Lambert-Olsson, sopraner plus piano
http://www.divineopera.se/

Familjesöndag 3: 17/9 med Divine Opera: "Operadivorna som behövde en paus!"
Åldersgrupp: 8-14
Två operadivor har gått in i väggen och behöver barnens hjälp att komma på fötter igen!
Mycket interagerande mellan artister och publik. Massor av underbar musik!
Caroline Gentele and Gabriella Lambert-Olsson, sopraner plus piano

Christofer Elgh och Pauline Pfeiffer, 21/10: Föreställning med sånger baserat på Nils Ferlins
dikter.

Anita Agnas, accordion
Pauline Pfeiffer, sopran
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Chicos Fritos, 19/11, "Barberaren i Sevilla" i kvartett-format
Chicos Fritos, en duo med flamencogitarr och munspel
Pia del Norte- dans
https://chicosfritos.com/home

Familjesöndag 4, 10/12, "Godiskantaten", barnopera med musik av J.S.Bach och
Christofer Elgh, urpremiär
Åldersgrupp: 6-12
Nytolkningen av Bachs kaffekantaten kommer belysa ämnet med nya glasögon och med ett
modernt grepp, där dagens samhälle med dess överkonsumtion och relationer mellan barn
och förälder kommer få stå i fokus för åhörarna. 
På scen: Julia Ojansivu, sopran
Joakim Bäckmark, tenor
Björn Elmgren, baryton
Benedicte Haid, piano
Sara Holmlund, fiol
Paula Gårsjö, viola
Lovisa Stenman, flöjt
(Besättningen kan ändras)

Julkonsert, 17/12
På scen: AnnaKarin Ranelf, sopran
Kerstin Jansson, piano
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Helen Karlsson   
helen.karlsson@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Arrangemangsbidrag Älmhults Folkets Hus  
Ärendenummer KFN 2023/2 
 
Sammanfattning av ärendet 
Älmhults Folkets ansöker om 327 000 kr i kommunalt arrangemangsbidrag för 
planerad programverksamhet och projekt 2023. Efter genomgripande renovering 
av Folkets Hus lokaler 2020 har verksamheten ändrat inriktning. Folkets Hus 
uppbär sedan tidigare långsiktigt kulturstöd från Älmhults kommun, ett beslut 
som grundar sig på tidigare verksamhetsinriktning. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023.02.21. 

• Älmhults Folkets Hus ansökan om arrangemangsbidrag omfattande fem 
delansökningar, daterade 2022.11.29 

• Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för föreningar i Älmhults 
kommun, KFN 2018/26, daterade 2019.10.15 

 
Ärendeberedning 
Älmhults Folkets Hus uppbär enligt Kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut 
långsiktigt kulturstöd från Älmhults kommun. Beslutet grundade sig på Folkets 
Hus tidigare bioverksamhet och direktsänd opera från Metropolitan. I samband 
med en genomgripande renovering av lokalerna har Folkets Hus ändrat och 
breddat inriktning för sin verksamhet och gjort stora satsningar i samverkan med 
lokalt kultur- och näringsliv samt regionala och nationella aktörer och 
organisationer. Utöver bioverksamhet och direktsänd opera från Metropolitan, 
New York omfattar den publika verksamheten idag även scenkonst av olika slag, 
såsom konsertserier, stand up och olika kulturevenemang. Vad gäller 
musikutbud intar jazz som musikgenre en särskild ställning hos Folkets Hus och 
föreningen har bland annat fått utmärkelsen Årets Jazzklubb 2021.  
Inför 2023 ansöker Folkets Hus om arrangemangsbidrag för fem delar: Livesänd 
opera, konsertserie med professionella musiker, föreläsningsserie, Art & Musik 
Festival samt konsertserie med lokala musiker. För samtliga fem delar ansöker 
föreningen om 327 000 kr, fördelat enligt nedan:  
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• Live på Bio – direktsänd opera. Ansöker om 9 000 kr (total budget: 
36 600 kr) 

• Konsertserie med professionella musiker (20 tillfällen). Ansöker om 
115 000 kr (total budget: 615 000 kr). 

• Föreläsningsserie om 4 föreläsningar. Ansöker om 38 000 kr (total 
budget: 108 000 kr).  

• Älmhult Music & Arts 2023. Ansöker om 130 000 kr (total budget: 
650 000 kr). 

• Konserter med lokala band (8 konserter). Ansöker om 35 000 kr (total 
budget: 65 000 kr).  

 
Folkets Hus planerade evenemangs- och programverksamhet för 2023 bidrar i 
hög grad till att förnya kulturlivet i Älmhults kommun. Föreningens publika 
arrangemang präglas av kvalitet och allmänintresse för Älmhult och bidrar till ett 
rikt och varierat kulturutbud i kommunen. Ansökan uppfyller väl Kultur- och 
fritidsnämndens kriterier för Större publika kulturarrangemang, enligt nämndens 
beslutade bidragsregler för föreningslivet.  
Med hänvisning till genomförda större ändringar av verksamhetens inriktning 
bör det långsiktiga stödet revideras. I avvaktan på bidragsutredningens utfall 
föreslår förvaltningen att nuvarande långsiktigt kulturstöd hävs till förmån för 
årliga ansökningar om arrangemangsbidrag, enligt gällande bidragsregler.   
Diskussion om eventuellt förnyande av långsiktigt kulturstöd för Älmhults 
Folkets Hus bör initieras efter avslutad bidragsutredning.  
 

 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden beviljar Älmhults Folkets Hus ett 
arrangemangsbidrag på 95 000 kr fördelat på Live på bio, konsertserie med 
professionella musiker, konsertserie med lokala musiker samt Älmhults 
Art&Music 2023.  
- Kultur- och fritidsnämnden upphäver Folkets Hus långsiktiga kulturstöd till 
förmån för årliga ansökningar om arrangemangsbidrag. 
 
 
Helen Karlsson Jörn Engkvist 
Kulturstrateg Tf Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kulturstrateg 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Barn och unga utgör en målgrupp. 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Barn planeras vara delaktiga i minst en konsert under 2023. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Positivt resultat 
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Kultur-och fritidsförvaltningen  
Anton Härder   
Anton.harder@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ordförandeskrivelse om läsrättigheter för kultur-
och fritidsnämndens handlingar i Netpublicator
  
Ärendenummer KFN 2023/5 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utökade läsrättigheter i Netpublicator till kultur-och fritidsnämndens 
sammanträdeshandlingar efterfrågas. Om någon annan än kultur-och 
fritidsnämnden har behörighet att se sammanträdeshandlingar i Netpublicator, 
innebär detta att handlingarna blir allmänna i samma stund som de publiceras i 
Netpublicator. Det vill säga, samtliga handlingar kan begäras ut och hamnar på 
postlistan innan kultur-och fritidsnämnden hanterat ärendet. 
 
Beslutsnivå 
Kultur-och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Ordförandeskrivelse daterad 2023-02-16 
 
 
Ordförandes förslag till beslut 
1. Följande ska ha läsrättigheter att se nämndens kallelse med tillhörande 

handlingar, med undantag av sekretess, som publiceras i Netpublicator: 
 

• Samtliga förtroendevalda politiker i Älmhults kommun som har sitt 
uppdrag via ett politiskt parti. 

 
Anton Härder  
Kultur-och fritidsnämndens ordförande 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☒ 

Förklara oavsett svar: 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Helena Strömqvist   
helena.stromqvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Nytt Sago- och aktivitetsrum på Älmhults bibliotek
  
Ärendenummer KFN 2022/8 
 
Sammanfattning av ärendet 
Obligatoriskt.  
Folkbiblioteket äskar 519 000 kr för inrättande av nytt Sago- och aktivitetsrum. 
Nuvarande lokaler är för små, omoderna och saknar tillräcklig ventilation.  
 
Beslutsnivå 
  
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

  

• Denna tjänsteskrivelse daterad 2023-02-20.  
 

 
Ärendeberedning 

 
Detta är ett förnyat äskande av medel till ett Sago- och aktivitetsrum då 
föregående investering inte kunnat genomföras. 
Älmhults bibliotek har för små lokaler för att möta invånarnas behov av en 
modern mötesplats för information och kultur. Besökarna är missnöjda med 
ljudnivån och bristen på plats. Nuvarande Sago- och aktivitetsrum uppfyller inte 
heller ventilationskraven för en sådan verksamhet. Biblioteket kan därmed inte 
utföra sitt läsfrämjande uppdrag till sin viktigaste målgrupp, barn och unga.  
För att förbättra lokalanvändningen och utveckla verksamheten behöver 
moderniseringar genomföras i flera steg på folkbiblioteket. Föreslagen 
ombyggnad av kontor till Sago- och aktivitetsrum är det första steget i en sådan 
modernisering. I steg två planeras renovering av nuvarande barn- och 
ungaavdelning.  
Inrättande av nytt Sago- och aktivitetsrum görs i nuvarande kontor, lokal 109 på 
bottenplan. Kontor och arbetsplatser flyttas till lokal 012 på sutterängplan. 
Sagorummet möjliggör större och bättre läsfrämjande- och kulturella aktiviteter 
för barn och är också en utökning av bibliotekets publika yta med 50 m2. 
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Här lämnas uppskattade byggkostnader gjorda av fastighetschef Lars Lund. 
Moderniseringen innehåller inga exklusiva möbler eller ombyggnader. Utöver 
dessa kostnader åtgärdar fastighetsavdelningen ommålning och vissa förbättringar 
i lokalerna till en uppskattad kostnad av 100 000 kr. 
Nytt kontor, sutterängplan 
Ny vägg    10 000 
Öppningsbart fönster   20 000 
Arbetsbord    14 000 
Summa    44 000 
 
Sagorum 
Nya väggar     85 000 
Ventilation, uppskattad   100 000  
Sittplatser i gradänger   80 000 
Armatur och elarbeten   40 000 
Gardiner, ridåer   50 000 
Stolar, bord och skåp, mattor  120 000 

     Summa    475 000 
 Totalt     519 000    

 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja investering om 519 000 kr för 
ombyggnation av kontor, lokal 109, på folkbiblioteket till nytt Sago- och 
aktivitetsrum. 
 

 
 
Helena Strömqvist Jörn Enqvist 
Bibliotekschef tf Förvaltningschef kultur- och 
fritid 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
För kännedom 
Jörn Enqvist, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Lars Lund, Tekniska förvaltningen 
 
För åtgärd 
Helena Strömqvist, Älmhults bibliotek 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Beslut om att inrätta ett nytt Sago- och aktivitetsrum utgör en del av 
folkbibliotekets uppdrag i arbetet för barn- och unga som är prioriterad målgrupp 
för verksamheten. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Genom utveckling av verksamheten för barn- och unga 
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3. Beskriv eventuella intressekonflikter 

Inga egentliga intresskonflikter. 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Moderniseringen är självklar utifrån vårt uppdrag att arbeta för barn- och unga. 
Vi har barnens behov som högsta prioritet i moderniseringen och kunskap om 
hur vi ska möta upp dem i förbättrade lokaler.  
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