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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Intern kontrollplan 2023  
Ärendenummer KFN 2023/1 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen.  Den 
övergripande verksamhetsplanen reglerar arbetet närmare.  
Kommunstyrelsen antog 2022 kommunövergripande mål för intern kontroll 
2023. 

 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-01-17 

• Intern kontrollplan 2023 kultur- och fritidsnämnden, daterad 2022-12-15 
 
Ärendeberedning 
Internkontrollarbetet i Älmhult ska utgå ifrån övergripande riskbedömningar på 
olika områden. Genom att hålla fokus på osäkerheter och risker ska intern-
kontrollarbetet bidra till att kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna.  
Utgångsläge för interna kontrollplanen 2023 har varit riskanalysen för 2022. 
Ny bedömning har gjorts av sannolikhet och konsekvens, och nya åtgärder har 
tagits fram. Utifrån den bruttolistan har en prioritering gjorts kring vilka risker 
som ska ingå och följas upp inom ramen för intern kontroll 2023, se tabell 
nedan. 
Riskkategori Risk 
Kultur- och fritidsnämndens bidrag Betalar kultur- och fritidsnämnden ut rätt 

bidrag till föreningarna. Både när det gäller 
storlek på bidragen och i rätt form. 
Bidragsansökan-bidragsbestämmelser 

Redovisning av delegeringsbeslut Om inte delegationsbesluten registreras 
digitalt – är beredningen och registreringen 
av besluten tillräckligt tydliga i annan form. 

Dataskyddsförordningen Följer verksamheterna lagen om GDPR 
Ny förvaltningsorganisation Får den nya förvaltningen med sig allt 

gällande dokumentation och annat 
administrativt arbete 
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I nedanstående matris redovisas bedömning av riskkategorier i interna 
kontrollplanen utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Kursiverade riskkategorier är kommungemensamma. 

 
 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar riskanalys och plan för intern kontroll 2023, 
daterad 2022-12-15 
 
 
 
Jörn Engkvist Jörn Engkvist 
Tf förvaltningschef Tf förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
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: Intern kontrollplan 

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   
  
Jörn Engkvist 
0476-551 30 
jorn.engkvist@almhult.se 

 

 

 

 

 

  

 

 

Intern kontrollplan 2023 
kultur- och fritidsnämnden 
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1. Inledning ......................................................................................................... 3 
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1. Inledning 
Intern kontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden bygger på en genomförd 

riskanalys på utbildningsförvaltningen. Arbetet utgår från kommunens övergripande 

verksamhetsplan för intern kontroll1. 

Deltagare i arbetsgruppen har varit verksamhetschef kultur och fritid, bibliotekschef, 

badchef, rektor kulturskolan, fritidsgårdschef och kulturstrateg.  

Utgångsläge har varit riskanalysen för 2022. Ny bedömning har gjorts av sannolikhet 

och konsekvens, och nya åtgärder tagits fram.  

Utifrån den bruttolistan har en prioritering gjorts kring vilka risker som ska ingå och 

följas upp inom ramen för intern kontroll 2023. 

 

2. Riskanalys 
Inom intern kontroll används följande bedömningsskala för att värdera potentiella 

risker: 

 

1-3 (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större 

konsekvenser om den inträffar 

4-8 (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller 

kännbara konsekvenser om den gör det 

9-16 (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få 

kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det. 

  

 
1 KS 2017/135, Övergripande verksamhetsplan för intern kontroll 
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3. Kultur- och fritidsnämndens Riskanalys 2023 
      
Riskanalys / Bedömning Plan för intern kontroll / Bedömning 

Riskkategori Risk Sannolikhet Konse-

kvens 

Risk-

värde 

Åtgärd Kontrollmoment/ 

Åtgärd 

Kontrollmoment/ 

Åtgärd metod 

Klart Ansvarig 

Kultur- och 

fritidsnämndens bidrag 

Betalar kultur- och 

fritidsnämnden ut rätt 

bidrag till 

föreningarna. Både 

när det gäller storlek 

på bidragen och i rätt 

form. 

 

Bidragsansökan 

4 Sannolikt 4 Allvarlig 16 Granskning Genomgång av samtliga 

bidrag och anläggnings- 

och driftavtal kopplade 

till detta. 

 

Genomgång, förändring 

och tydliggörande ang 

nämndens 

bidragsbestämmelser 

Rapport över de bidrag 

som finns, kopplat till 

eventuella bidragsavtal, 

samt vilka förändringar 

som skulle kunna 

genomföras. 

 

Löpande kontroll och 

redovisning 

 

Löpande 

redovisning 

under året 

av olika 

kategorier av 

bidrag när de är 

kontrollerade  

Förvaltningschef 

Redovisning av 

delegationsbeslut 

Om inte delegations-

besluten registreras 

digitalt –  

är beredningen och 

registreringen av 

besluten tillräckligt 

tydliga i annan form 

3 Möjlig 4 Kännbar 12 Granskning Arbeta fram tydlig 

dokumentation och 

redovisningsform av 

delegationsbesluten. 

 

Göra om delegations-

ordningen snarast 

Vid delegations-

redovisning i samband 

med nämndsmöten 

utvärdera formerna för 

redovisningen 

Våren 2023 

 

 

 

 

Februari 2023 

Förvaltningschef/ 

Nämndsekreterare 

Barnkonventionen Att alla beslut inte 

fattas med stöd av 

barnkonventionen 

3 möjlig 2 Lindrig 6 Granskning Utbilda 

verksamheternas 

tjänstepersoner 

Stickprov av beslut i 

verksamheterna och 

belysa 

barnkonventionen i alla 

beslut som tas i 

nämnden 

  

Dataskyddsför-

ordningen 

Följer 

verksamheterna lagen 

om GDPR 

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Informera och utbilda 

verksamhetsansvariga 

inom GDPR 

Nya mallar för 

dokumentation gällande 

GDPR kommer att tas 

fram 

Stickprov och kontroll/ 

information 

Genomgång av alla 

register i våra 

verksamheter 

Våren 2023 Fritidshandläggare/ 

enhetschefer 
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Riskanalys / Bedömning  Plan för intern kontroll / Bedömning 

Riskkategori Risk Sannolikhet Konse-

kvens 

Risk-

värde 

Åtgärd Kontrollmoment/ 

Åtgärd 

Kontrollmoment/ 

Åtgärd metod 

Klart Ansvarig 

Regelefterlevnad utdrag 

ur belastningsregistret 

vid anställning 

Personal anställs utan 

att ha lämnat 

registerutdrag. 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Stickprovskontroll.  

Översyn av rutin i 

samband med införande 

av digitala 

anställningsbeslut. 

Stickprovskontroll, 

registrering av 

registerutdrag för 

nyanställda i 

personalsystemet. 

Dec 2022 Verksamhetschef

/ HR-specialist 

Förtroende Bristande följsamhet 

av representations-  

och resepolicy samt 

redovisning av 

underlag 

2 Mindre  

   sannolik 

2 Lindrig 4 Granskning Informera cheferna om 

hur och varför 

redovisningen ska göras 

Samtliga konton 

avseende resor och 

representation för 

viss period anges. 

Agenda och syfte 

samt deltagare ska 

anges. Belopp och 

moms kontrolleras. 

Kontrollera så rätt 

person attesterar 

  

Ny förvaltnings-

organisation 

Får den nya 

förvaltningen med sig 

allt gällande 

dokumentation och 

annat administrativt 

arbete 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning 

och 

uppföljning 

Kontrollera moment 

som berör den nya 

förvaltnings-

organisationen gällande: 

- Administration 

- Dokumentation 

- Samarbeten 

- Ekonomi 

 Avstämning våren 

2023 

Efter ett år Förvaltningschef 

Barnkonvention 1 januari 2020 blir 

barnkonventionen 

svensk lag.  Risk inte 

lever upp till 

barnkonventionens 

principer och krav 

samt risk fördröjda 

beslut på grund av att 

barnkonsekvensanalys 

saknas.  

2 Mindre  

   sannolik 

3 Kännbar 6 Befintliga 

åtgärder/ 

Inbyggda 

kontroller 

bedöms 

tillräckliga 

Checklista i mallen för 

tjänsteskrivelse. 
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4. Kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll 2023 
Bedömning av riskkategorier i interna kontrollplanen utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Kursiverade riskkategorier är kommunövergripande.  
S

a
n

n
o
li

k
h

et
 

Sannolik 

4 
   

Kultur- och fritidsnämndens 

bidrag 

Möjlig 

3 
  

Dataskyddsförordningen 

Redovisning 

delegationsbeslut 

Otillåten upphandling 

Barnkonsekvensanalys 

uteblir 

Ny förvaltningsorganisation 

 

Brister i upphandlingsprocessen 

Digitalt utanförskap 

Mindre 

sannolik 

2 

    

Osannolik 

1 
    

  Försumbar 

1 

Lindrig 

2 

Kännbar 

3 

Allvarlig 

4 

  Konsekvens 
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Riskanalys 2023 Plan för intern kontroll 2023 

Riskkategori Risk Sannolikhet Konse-

kvens 

Risk-

värde 

Åtgärd Kontrollmoment / Åtgärd Kontrollmoment / 

Åtgärd metod 

Klart Ansvarig 

Kultur- och 

fritidsnämndens 

bidrag 

Betalar kultur- och 

fritidsnämnden ut rätt 

bidrag till föreningarna. 

Både när det gäller 

storlek på bidragen och i 

rätt form. 

 

Bidragsansökan 

4 Sannolikt 4 Allvarlig 16 Granskning a) Genomgång av samtliga 

bidrag och anläggnings- 

och driftavtal kopplade 

till detta. 

 

b) Genomgång, förändring 

och tydliggörande ang 

nämndens bidrags-

bestämmelser 

Rapport över de 

bidrag som finns, 

kopplat till 

eventuella 

bidragsavtal, samt 

vilka förändringar 

som skulle kunna 

genomföras. 

 

 

Löpande 

redovisning 

under året 

 

 

 

Februari 2023 

Förvaltningschef 

Redovisning av 

delegationsbeslut 

Om inte delegations-

besluten registreras 

digitalt –  

är beredningen och 

registreringen av 

besluten tillräckligt 

tydliga i annan form 

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Arbeta fram tydlig 

dokumentation och 

redovisningsform av 

delegationsbesluten. 

 

Göra om delegations-

ordningen snarast 

Vid delegations-

redovisning i 

samband med 

nämndsmöten 

utvärdera formerna 

för redovisningen 

Våren 2023 

 

 

 

 

Januari 2023 

Förvaltningschef/ 

Nämndsekreterare 

Ny förvaltnings-

organisation 

Får den nya 

förvaltningen med sig 

allt gällande 

dokumentation och 

annat administrativt 

arbete 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning 

och 

uppföljning 

Kontrollera moment som 

berör den nya förvaltnings-

organisationen gällande t ex 

administration, ekonomi, 

dokumentation, samarbeten 

Avstämning våren 

2023 

Helår Förvaltningschef 

Dataskyddsför-

ordningen 

Följer verksamheterna 

lagen om GDPR 

3 Möjlig 3 Kännbar 9 Granskning Informera och utbilda 

verksamhetsansvariga inom 

GDPR 

Nya mallar gällande 

dokumentation för 

GDPR tas fram 

Stickprov och 

kontroll/ 

information 

Genomgång av alla 

register i våra 

verksamheter 

Våren 2023 Fritidshandläggare/ 

enhetschefer 
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Kommunövergripande mål  

Kommunstyrelsen beslutade anta nedanstående kommunövergripande mål för intern kontroll 2023.  
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Oliver Öst Långström   
oliver.ost-langstrom@almhult.se 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Verksamhetsplan 2023  
Ärendenummer KFN 2022/4 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsplan enligt anvisningar.  
Verksamhetsplanen innehåller nämndens uppdrag, resultatmål med därtill 
kopplade aktiviteter och indikatorer, driftbudget för åren 2023-2025, 
investeringsbudget för åren 2023-2032 samt arbetsmiljö.  
Nämndens driftbudget för åren 2023 uppgår till 49 960 tkr, 2024 till 50 960 tkr 
och 2025 till 51 960 tkr. 
Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 5 350 tkr, 2024 till 2 410 tkr och 2025 
till 2 500 tkr. För hela perioden 2023-2032 uppgår investeringsbudgeten till 
totalt 10 260 tkr. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-16 

• Verksamhetsplan 2023 Kultur- och fritidsnämnd, daterad 2023-01-16 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta framlagd verksamhetsplan. 
 
 
Oliver Öst Långström Jörn Engkvist 
Controller Tf Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsförvaltningen   
  
 

 

 

 

 

 

  

Verksamhetsplan 2023 

 

Kultur och fritidsnämnden 
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1 Nämndens uppdrag 
Nämnden leder och samordnar kultur- och fritidsverksamheten i kommunen varvid det 

särskilt åligger kultur- och fritidsnämnden att ansvara för: 

• kommunens allmänna biblioteksverksamhet och en samordning med skolbiblioteken, 

• kommunens förenings- och kulturverksamhet, 

• kommunens samlingar och konstverk, 

• kommunens kulturskola, 

• kommunens öppna ungdomsverksamhet (fritidsgården), 

• kommunens simskoleverksamhet i samråd med grundskolan, 

• vissa av kommunens idrotts- och rekreationsanläggningar, enligt dokumenterade  

  överenskommelser, 

• kommunens uppgifter enligt spellagen (2018:1138). 

Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, 

inklusive informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina verksamheter.  
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2.1 Resultatmål  
Resultatmålen fastställs av kommunfullmäktige och är riktade uppdrag till respektive nämnd. Aktiviteter 

för att uppnå resultatmålen fastställs av nämnd och ska framgå av verksamhetsplanerna. Aktiviteterna 

som utförs är ett sätt för nämnden att styra huvudprocesserna mot resultatmålet. 
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2.2 Förtydligande av aktiviteterna 
Biblioteket 

Folkbibliotekets arbete utgår från biblioteksplanen som innehåller tre strategiska områden. Allt arbete 

ska genomsyras av hållbarhet, tillgänglighet och mångfald. Inom område 1 Demokrati och delaktighet 

utvecklas biblioteket som mötesplats och invånarnas möjligheter att delta i programverksamhet, studera 

och vara digitalt delaktiga. Inom område 2 Läsning och berättande ska det läsfrämjande arbetet stärkas 

för prioriterade grupper och kvalitetsarbetet inom medieförsörjningen fortsättas. Inom område 3 Barn 

och unga ska läsfrämjande utvecklas och barn- och ungdomsavdelningarna moderniseras i dialog med 

barnen. De strategiska förflyttningarna omfattar ombyggnadsprojekt och ett utvecklingsprojekt med 

Agenda 2030 som utgångspunkt.  

Fritidsavdelningen 

Fritidsavdelningens arbete fortsätter med att utveckla Idrottsskolan, tillsammans med deltagande 

föreningar, för elever i åk 1 och åk 2. En digital mötesplats utvecklas också genom Teams för detta 

ändamål. Vidare ska fritidsavdelningen under året prioritera möten och utbildning med och för 

föreningarna för att skapa största möjliga samsyn för en gemensam utveckling av kommunens 

fritidsanläggningar. Arbetet med att rusta upp kommunens vandringsleder, badplatser och kanotleder 

fortsätter genom att bland annat placera ut fler mulltoaletter, grillplatser och sopsorteringskärl. 

Fritidsgårdarna 

Fritidsgårdens arbete utgår i allra högsta grad från barnkonventionen och uppdraget att skapa de bästa 

förutsättningarna för att ungdomarna i Älmhults kommun ska få en god uppväxt med möjlighet till en 

utvecklande fritid. Prioriterade målsättningar är att samarbeta med skolorna för att skapa trygghet både 

på fritid och i skolan. Vidare ska fritidsgården motivera ungdomarna att aktivt deltaga i planering av 

aktiviteter och olika projekt där lärdomar om demokrati och hur samhället fungerar och är uppbyggt ska 

genomsyra arbetet. Under våren 2023 ska fritidsgården, tillsammans med de äldre ungdomarna, skapa, 

renovera, utveckla och sedan öppna nya lokaler i Blohméhuset för de äldre ungdomarna, Freja. 

Haganäsbadet 

Haganäsbadet arbetar för att hjälpa ung som gammal med simkunnighet och ge trygghet i vattnet. Detta 

görs genom att Haganäsbadet erbjuder ett brett utbud av kurser, allt från babysim till vattengympa för 

pensionärer. I uppdraget har Haganäsbadet också ansvaret, tillsammans med skolan, att bibehålla en hög 

simkunnighet till barn, unga och vuxna. Med den unika satsningen som Haganäsbadet gör där alla åk 2-

elever får extra simskola och att Haganäsbadet erbjuder en unik och välrenommerad sommarsimskola. 

Kulturavdelningen 

En kulturpolicy för Älmhults kommun beslutas politiskt. Utifrån antagen kulturpolicy tas en treårig 

kulturplan fram, i vilken beskrivs prioriterade strategiska utvecklingsområden och aktiviteter för de 

kommande tre åren. Inom ramen för Skapande skola genomförs två större projekt för första gången: 

”Tvåornas kör” med Älmhults kulturskola och ett samverkansprojekt med IKEA Museum, omfattande 

alla elever från förskoleklass och årskurs 1. Ett kulturmiljöprogram för Älmhults tätort tas fram och 

kommunens konstförening flyttar till nya lokaler invid stationsbyggnaden. 

Kulturskolan 

Kulturskolan ska aktivt arbeta för en likvärdighet där alla barn i Älmhults kommun ska få chansen att 

möta Kulturskolan någon gång under sin skoltid och få ta del av dess verksamhet genom bland annat 

2ornas kör och med andra gratisaktiviteter. Kulturskolan ska också arbeta för goda samarbeten mellan 

Kulturskolan och olika aktörer inom och utanför kommunen. Vidare ska också Kulturskolan aktivt söka 

efter möjligheter att söka bidrag, både för den egna verksamheten och för samarbete med andra 

kommuner eller för länsöverskridande projekt. Kulturskolan ska erbjuda vissa kurser på distans (digitalt). 
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3 Driftbudget år 2023–2025 
Nedan framgår nämndens driftbudget dels fördelat på intäkter, personalkostnader och övriga kostnader 

samt dels enligt den ansvarsstruktur (organisation) som nämnden beslutat om. 

 

 

Den totala budgeten för kultur- och fritidsnämnden 2023 hamnar på 49 960 tkr. Jämfört med 2022 är det 

en stor ökning med ca 6 771 tkr mer. Denna ökning beror främst på att lokalhyrorna, el-, VVS- och 

städkostnaderna har höjts.  

I samband med framtagandet av budgetramen för 2023 genomfördes ett stort arbete tillsammans med 

fastighetsavdelningen där fördelningen av de gemensamma lokalerna mellan utbildnings- och kultur- 

och fritidsnämndens gemensamma lokaler, framförallt idrotts- och gymnastiklokaler, blivit mer korrekt. 

Samtidigt har verksamheternas och därmed nämndens övriga lokalkostnader generellt sätt också blivit 

högre på samma grund. Den nya fördelningen har baserats på hur mycket varje verksamhet (nämnd) 

ansvarar för och använder lokalerna. Efter uträkningen har lokalkostnaden nu fått uppdelningen 60/40 

procent, där kultur- och fritidsnämnden står för 60 % och utbildningsnämnden 40% av kostnaderna.  

 

Nedan visas budgeten på ansvars- och verksamhetsnivå.  

 

 

Kultur- och fritidsnämnden har nu fått tilldelat sig en egen förvaltning, kultur- och fritidsförvaltningen, 

genom beslut i kommunfullmäktige. I samband med detta har viss strukturell förändring behövt 

genomföras inom organisationen gällande bland annat ansvaret för verksamheter och för att skapa en 

tydligare struktur för nämndens- och enheternas budget.   

DRIFTREDOVISNING

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

Bokslut 

2021

Budget 

2022

Prognos 

2022

Budget 

2023

Plan           

2024

Plan      

2025

(senaste)

Intäkter 4 414 4 236 4 303 4 762 4 857 4 953

Personalkostnader -17 579 -18 919 -18 934 -20 041 -20 442 -20 843

Övriga kostnader -26 944 -28 506 -29 955 -34 681 -35 375 -36 069

Summa -40 109 -43 189 -44 586 -49 960 -50 960 -51 960

DRIFTREDOVISNING

Ansvar/organisation (tkr) 
nettokostnad=minus

Bokslut 

2021

Budget 

2022

Prognos 

2022

Budget 

2023

Plan           

2024

Plan      

2025

(senaste)

40000 Kultur och Fritidsnämnd -425 -543 -521 -550 -561 -572

40100 Fritidsavdelning -14600 -15834 -16439 -18 363 -18 731 -19 098

40200 Fritidsgård -2894 -3469 -3478 -3 768 -3 844 -3 919

40300 Haganäsbadet -6251 -5245 -5739 -7 120 -7 263 -7 405

40400 Bibliotek -8967 -9313 -9301 -9 505 -9 695 -9 886

40600 Kulturskola -4163 -4700 -4739 -5 183 -5 287 -5 391

40700 Kulturavdelning -2033 -3099 -3255 -3 075 -3 137 -3 198

41000 Kultur och fritidsnämnd gemens -776 -986 -1114 -2 395 -2 443 -2 491

Summa nämndens nettokostnader 40 109-   43 189-      44 586-      -49 960 -50 960 -51 960
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Omstruktureringen sker inom nämndens totala budgetram. Bland annat har kostnaden för 

förvaltningschefen lagts under ansvar 41000 (kultur och fritidsnämnd gemensamt) liksom att vissa 

verksamheter och därmed budget omfördelats från fritidsavdelningen till ansvar 41000. Kostnaden och 

ansvaret för Älmhultsfestivalen flyttas också till 41000 från kulturavdelningens budgetram. 

En ny tjänst, kulturhandläggare, inrättas också inom budgetram. Tjänsten är en 50% administrations-

tjänst och 50% med ansvar att handlägga förvaltningens kulturfrågor och hjälpa kultursamordnaren i 

hens arbete. Gällande det administrativa arbetet behövs tjänsten för att förvaltningen ska kunna arbeta 

mer effektivt och för att arbetsmiljön och arbetsbelastningen för förvaltningen ska vara mer acceptabel. 

En annan viktig del gällande budgeten för 2023 är att personalomkostnadspålägget (PO) har höjts. 

Denna höjning är 3,5% vilket påverkat personalkostnaderna för kultur- och fritidsnämnden kraftigt. 

I beslutet för kultur- och fritidsnämndens internbudget ska det varje år tydligt framgå vad den totala 

summan för aktivitetsbidraget till föreningarna och verksamhetsbidraget till studieförbunden är. 

- Aktivitetsbidraget till föreningarna; totala budget 2023:  .................... 1 300 tkr. 

- Verksamhetsbidraget till studieförbunden; totala budget 2023:  .........    680 tkr. 

Fördelningen av ovanstående bidrag utdelas enligt kultur- och fritidsnämndens fastslagna 

bidragsbestämmelser och riktlinjer. 

 

4.1 Investeringsbudget år 2023-2032 
Investeringsbudgeten delas in i strategiska investeringar och raminvesteringar.  

Med strategiska investeringar menas investeringar som är riktade mot tillväxt, utökade funktioner eller 

på annat sätt är viktiga för Älmhults kommuns utveckling. En strategisk investering har ett investerings-

anslag som är beslutat av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom eller ändra. Ett 

investeringsanslag är oftast flerårigt. Inför varje budgetår gör ansvarig nämnd en ny bedömning om det 

finns behov av justerad budget för de större strategiska investeringsprojekten år 2023-2032.  

För strategiska investeringar och exploatering krävs ytterligare kommunfullmäktigebeslut för de 

enskilda objekten innan start. För vissa strategiska investeringar gällande lokaler finns medel avsatta 

centralt för att finansiera tillhörande nya driftkostnader. För aktuell planperiod avser det hyreskostnader 

för Linnéskolan. 

En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv gör prioritering inom. Den är 

ettårig och när året är slut så förs den inte med automatik över till nästa år. Huvudprincipen är också att 

varje nämnd ska finansiera sina kapitalkostnader inom sin tilldelad driftbudgetram. 

 

 

 

Kultur- och Fritidsnämnden har tilldelats en investeringsbudget inom endast investeringsram (årlig). 

Investeringsbudgeten sträcker sig över tre år. 2023 har nämnden fått 5 350 tkr tilldelat sig.  

2024 är tilldelningen 2 410 tkr och 2025 är den 2 500 tkr.  

Kultur- och fritidsnämnd                            

Investeringstyp/tkr
Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Plan 

2028

Plan 

2029

Plan 

2030

Plan 

2031

Plan 

2032

Summa 

0

Total investering exploateringar (KS) 0

5 350 2 410 2 500 Investeringsram endast för åren 2023-2025 10 260

5 350 2 410 2 500 0 0 0 0 0 0 0 10 260

Totalt strategiska investeringar

Total investeringsram (årlig)

Totalt investeringsbehov

20



  Verksamhetsplan 2023 

 2023-01-16  8(8) 

 

 

Av de 5 350 tkr för 2023 har förvaltningen planerat för och visat att ett flertal investeringar behöver 

genomföras. Dessa är bland annat ”Lånemaskiner/filialer”, ”Nytt Sagorum lokalförbättringar”, och ”Ny 

barn- och unga avdelning” till biblioteket. Fritidsgården behöver investera i ”Inredning för ny lokal för 

Freja”. Haganäsbadet önskar investera i en ”Fasadskylt” och ”projektor/kanon + duk”.  

Kulturskolan behöver mer instrument till undervisningen; ”Blåsinstrument” och ”Akustiskt piano”.  

För kulturavdelningen finns ”Citat” kvar som ett investeringsönskemål. För ”Konstgräsplanen Haganäs” 

behöver investering ske för att lägga om mattan vilket både fritidsavdelningen och föreningarna 

konstaterat.  

 

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

 

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

arbete och att de inte hinner med. 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. 

Här i ligger problematiken som ska genomsyra arbetet med strategier och åtgärder för att minska 

stressen. Sjuknivån för kultur- och fritidsnämndens medarbetare är väldigt låg trots den upplevda 

stressen.  

En fortsatt tydlig handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska tas fram likaså ska en 

kartläggning genomföras för att tydliggöra om arbetsförhållandena passar alla oavsett 

diskrimineringsgrund. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Reviderad delegeringsordning för kultur- och 
fritidsnämnden  
Ärendenummer KFN 2019/48 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde i november 2019 en policy för delegering med 
syfte att underlätta för en enhetlig och effektiv delegering i hela 
kommunorganisationen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-09-24 § 80 
om den senaste delegeringsordningen.  
I och med att kultur- och fritidsnämnden från och med 1 januari 2023 har en 
egen förvaltning, kultur- och fritidsförvaltning, har denna delegeringsordning nu 
reviderats och uppdaterats, varpå ett nytt nämndbeslut behöver fattas. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2023-01-18 

• Förslag till delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden daterad  
2023-01-17 

 
Ärendeberedning 
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § delegera åt presidiet, ett utskott, 
en ledamot, ersättare eller anställd at besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. Kommunfullmäktige har i november 2019 
beslutat om en policy för delegering med syfte att underlätta för en enhetlig och 
effektiv delegering i hela kommunorganisationen. 
I samband med att kultur- och fritidsnämnden från och med 1 januari har en 
egen förvaltning, kultur- och fritidsförvaltning - vilket beslutades av 
kommunfullmäktige 28 mars 2022, har behov funnits att revidera och uppdatera 
nu gällande delegeringsordning, beslutad 2020-09-24 § 80.  
I samråd med kommunjuristen har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram 
förslag till ny delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta förslag till ny delegeringsordning, 

daterad 2023-01-17. Delegeringsordningen gäller från och med 2023-02-01. 
 
 
 
Jörn Engkvist Jörn Engkvist 
Tf förvaltningschef Tf förvaltningschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen 
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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: Kultur- och fritidsnämndens styrdokument 

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 
 

 

 

 

 

 

  

Styrdokument 

 

Delegeringsordning för kultur- 
och fritidsnämnden 
Ärendenummer KFN 2019/48 

 

 

Dokumentinformation 

Fastställt av Kultur- och fritidsnämnden, 2023-01-24  

Gäller från och med 2023-02-01 

Implementeras av Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen 

Ersätter Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden beslutad 2020-09-24 § 80 

Framtaget av Jörn Engkvist, Kultur- och fritidschef  
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Om dokumentet 
Detta dokument innehåller både arbetsordning för kultur- och fritidsnämnden 

och kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning. Medan arbetsordningen 

fastställer nämndens uppgifter och arbetsformer beskriver delegerings-

ordningen huvudsakligen vilken beslutsrätt som nämnden överlåter till 

anställda, presidiet, enskilda förtroendevalda med flera.  

Av praktiska skäl har bestämmelserna samlats i samma dokument, då de alla 

handlar om kommunstyrelsens generella uppgiftsfördelning. 

Delegeringsordningen behandlar i huvudsak ren beslutsrätt, men innehåller 

även delegering av vissa andra uppgifter – i första hand undertecknande av 

handlingar. 
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Lagar och förordningar 

AB 08 Allmänna bestämmelser 2008 

AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 

BIBL Bibliotekslagen (2013:801) 

DL Diskrimineringslag (2008:567) 

FBL Fastighetbildningslag (1970:988) 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

GDPR General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen) 

KL Kommunallag (2017:725) 

JB Jordbalken (1970:994) 

LAS Lag om anställningsskydd (1992:80) 

LEH 
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) 

LOA Lag om offentlig anställning (1994:260) 

LOU Lag om offentlig upphandling (2016:1145) 

LUF Lag om upphandling inom försörjningssektorn (2016:1146) 

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PBL Plan och bygglagen (2010:900) 

PBB Prisbasbelopp 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
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1. Arbetsordning för presidiet 
Kultur- och fritidsnämndens reglemente fastställer att nämnden ska ha ett 

presidium. Denna arbetsordning gäller utöver bestämmelserna i reglementet. 

Presidiets beslutsrätt regleras i delegeringsordningen. 

 

1.1 Ordförande och presidium 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande är tillika ordförande i presidiet.  

Nämndens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande utgör 

nämndens presidium. Ordföranden i presidiet ska: 

• leda presidiets arbete och sammanträden 

• kalla till sammanträde i enlighet med fastställda regler 

• inför sammanträdena se till att underlag finns tillgängligt för ärendenas 

beredning 

• ansvara för att nya och redan aktiva ledamöter och ersättare får relevant 

utbildning inom presidiets beredningsområden 

• främja samverkan mellan olika aktörer och organ inom kommunen 

  

2. Delegeringsordning 
En delegeringsordning är en förteckning över de ärendegrupper där nämnden 

beslutat att delegera sin beslutanderätt. De beslut som fattas på delegation sker 

på nämndens vägnar och det är nämnden som är juridiskt ansvarig för de beslut 

som fattas av någon annan genom delegation. 

En nämnd får enligt kommunallagen1 delegera åt presidiet, ett utskott, en 

ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Kommunfullmäktige har fastställt policy för delegering2. Bestämmelserna i 

kommunallagen och policyn ligger till grund för denna delegeringsordnings 

övergripande struktur.  

Policyn innehåller även bestämmelser om hur delegeringsbeslut ska hanteras 

och administreras. 

Nämnden kan inte ändra ett beslut fattat av delegat, men kan återkalla 

delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett 

delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själva ta över ärendet och fatta 

beslut 

Delegat ska överlämna delegerat ärende till nämnden för avgörande om 

ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. 

____________________________________________ 

1 6 kap. 37–40 §§ och 7 kap. 5–8 §§ KL. 
2 Policy för delegering, antagen av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 199. 
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Nämnden delegerar beslutanderätt enligt följande: 

• beslut som delegerats till ordförande i nämnden handläggs vid förhinder av 

vice ordförande 

• där chef anges som delegat avser beslutanderätten ärenden inom chefens 

ansvarsområde 

• vid tjänstemannadelegation innebär detta att överordnad chef kan fatta 

beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteperson. 

 

2.1 Begränsning av delegering 

En delegats beslutanderätt är begränsad till det egna verksamhetsområdet och i 

detta fall kan delegationen aldrig omfatta något utanför nämndens verksamhet. 

Enligt kommunallagen3 får beslutsrätten inte delegeras i följande slag av 

ärenden: 

• Ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning och kvalitet 

• Framställningar eller yttranden till kommunstyrelsen eller fullmäktige 

liksom yttranden med anledning av att beslut i nämnden i sin helhet eller av 

kommunstyrelsen eller fullmäktige har överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Ärenden enligt lag eller annan författning som inte får delegeras. 

 

 

2.2  Vidaredelegering 

Vidaredelegering av beslutsrätt från kultur- och fritidsnämnden är enligt denna 

delegeringsordning inte tillåten. 

 

2.3 Skillnaden mellan delegering och verkställighet 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och beslut som 

innebär ren verkställighet. Kännetecknande för beslut är att beslutsfattaren 

måste göra vissa överväganden och bedömningar inför beslutsalternativ. En 

enskild kan ha ett intresse av att överklaga beslutet till högre instans.  

Ren verkställighet rör sig om åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att 

verksamheten ska kunna bedrivas. Vid verkställighet saknas utrymme för 

självständiga bedömningar och innebär endast tillämpning eller genomförande 

av tidigare fattade beslut. De besluten styrs av redan fastställda regler, 

riktlinjer, direktiv och arbets- och rutinbeskrivningar och innebär åtgärder som 

normalt finns inom tjänstepersonens område. Detta kan exempelvis vara vid 

avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller vid inköp till den egna 

verksamheten inom beslutad budget (under förutsättning att upphandling enligt 

LOU inte måste ske).  

 

__________________________ 
3 6 kap. 38 § KL.  

30



  Styrdokument 

 2023-01-17  7(13) 

 

 

Som verkställande åtgärder räknas även beslut som rör myndighetens rent 

interna förhållanden, t.ex. fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, och övrig 

personaladministration.  

Verkställighetsbeslut omfattas inte av delegeringsordningen, då sådana beslut 

fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande 

verksamheten. Verkställighet behöver inte anmälas till kommunstyrelsen. 

 

2.4 Jäv 

Delegat får inte fatta beslut i eller delta i handläggningen av ärenden där hen är 

jävig. I sådana fall ska delegaten överlämna ärendet till annan delegat, 

överordnad delegat eller nämnden. 

 

2.5 Anmälan av delegeringsbeslut 

Alla delegeringsbeslut ska dokumenteras/protokollföras och anmälas till 

nämnden snarast. Nämnden har inte rätt, att i samband med anmälan, göra 

ändringar i besluten 

 

2.6 Dokumentering av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut ska dokumenteras skriftligt så att följande framgår: 

• ärendemening som beskriver ärendets huvudsakliga innehåll 

• beslutsmening som beskriver beslutets innebörd 

• ärendenummer eller motsvarande som identifierar ärendet och möjliggör 

återsökning 

• vilken nämnd/styrelse som har delegerat beslutsrätten, samt hänvisning till 

aktuell punkt i delegationsordningen eller särskilt delegationsbeslut. 

• vem som har fattat beslut med stöd av delegationen 

• datum för beslut 

Ovanstående gäller endast då det inte finns någon annan handling, exempelvis 

ett avtal, där beslut går att utläsa. 

För att underlätta anmälan och återsökning ska delegeringsbeslut registreras i 

ärende- eller verksamhetssystem enligt de rutiner som gäller för respektive 

system. 

 

2.7 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 

undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice 

ordförande och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser med 

kontrasignering av sekreteraren. 
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 

handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 

beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.4  

För presidiets skrivelser, avtal och andra handlingar undertecknar respektive 

ordförande. 

 

 

2.9 Överklagande av delegeringsbeslut 

Delegeringsbeslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut, men 

först efter att de anmälts till delegerande nämnd. Av rättssäkerhetsskäl är det 

därför viktigt att besluten anmäls till nämnden så snart det är möjligt, det vill 

säga normalt vid närmast följande ordinarie nämndsammanträde.  

Tiden för överklagande av delegeringsbeslut (genom laglighetsprövning enligt 

kommunallagen) räknas från den tidpunkt då tillkännagivande om justering av 

protokollet, från det sammanträde vid vilket delegationsbeslutet anmäldes, 

gjorts på kommunens anslagstavla.  

För beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär, till exempel beslut om 

bygglov eller ekonomiskt bistånd räknas dock klagotiden från den tidpunkt 

som den sökande/klagande tagit del av beslutet. 

______________________________________________ 

4 
Detta regleras i nämndens reglemente § 24, antagen av kommunfullmäktige 2020-02-24, § 22

 

5 
6 kap. 38 § KL. 
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3. Delegerade ärendetyper 
 

1. Allmänna ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 

1.1 Besluta i ärenden av så brådskande 

karaktär att nämndens beslut inte 

kan inväntas. 

Ordförande 6 kap 39 § KL Vid frånvaro eller förfall för 

nämndens ordförande övergår den 

delegerande beslutsrätten till 

nämndens förste vice ordförande. 

Beslut ska anmälas till nämnden nästa 

sammanträde. 

1.2 Beslut att inte lämna ut en allmän 

handling, att inte lämna ut en uppgift 

ur en handling samt att lämna ut en 

allmän handling med förbehåll. 

Kommunjurist 

Förvaltningschef 

Nämndsekreterare 

Enhetschef 

6 kap 3 § OSL Formellt beslut behöver endast fattas 

vid vägran eller utlämnande med 

förbehåll.1 Hänvisning till lämpligt 

lagrum ska alltid anges. 

1.3 Pröva att överklagande skett i rätt tid 

samt avvisa klagoskrift som har 

kommit in för sent till besluts-

myndigheten. 

Kommunjurist 

Förvaltningschef 

Nämndsekreterare 

Enhetschef 

Flera lagrum, 

bland annat: 

45 § FL 

Gäller överklagande enligt 

förvaltningslagen. 

1.4 Överklaga beslut från domstol eller 

annan myndighet 

Ordföranden   

1.5 Ge fullmakt åt ombud att föra 

kommunens talan inför domstol, 

andra myndigheter och 

rättsinstanser. 

Ordförande 

Förvaltningschef 

 

6 kap 15 § KL Gäller inom respektive nämnds i 

reglemente definierade ansvars- och 

verksamhetsområde. 

1.6 Ge fullmakt åt ombud att lämna 

yttrande i mål där någon begärt 

laglighetsprövning av nämndens 

beslut. 

Ordförande 

Förvaltningschef 

  

1.7 Ta emot delgivning på nämndens 

vägnar 

Ordföranden 

Förvaltningschef 

Nämndsekreterare 

 Nämndens reglemente § 11 anger att 

delgivning med nämnden sker med 

ordföranden, förvaltningschefen eller 

annan anställd som nämnden beslutar 

1.8 Yttranden i överklagnings-ärenden 

där ursprungsbeslut fattats av delegat 

Ursprungsdelegat   

1.9 Beslut om godkännande av yttrande 

vid remisser för nämndens 

verksamhet samt beslut att avstå från 

avlämnande av yttrande i dessa fall. 

Presidiet   

 
1 När en begäran om utlämnande av en handling inkommer är det i första hand den som har 

vården om handlingen – till exempel registrator, arkivarie eller handläggare – som ska pröva 

om handlingen ska lämnas ut. Om prövningen resulterar i att handlingen – delvis eller i sin 

helhet – inte ska lämnas ut ska den som begärt handlingen direkt meddelas om detta. Den som 

har begärt ut handlingen ska samtidigt få ett besked om sin rätt att få ett (formellt) skriftligt 

beslut och att ett sådant beslut krävs för att överklagande ska kunna göras. Ett sådant beslut 

fattas av myndigheten (delegerat enligt 1.2) och behöver alltså endast fattas om den sökande 

begär det. Vid sådan begäran måste det dock fattas utan onödigt dröjsmål, varför flera personer 

bör ges beslutsrätt. 
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Ärendegrupp Delegat Lagrum / stöd Notering 

1.10 Beslut om godkännande av yttrande 

vid remisser av mindre vikt för 

nämndens verksamhet samt beslut 

att avstå från avlämnande av 

yttrande i dessa fall. 

Förvaltningschef   

1.12 Omprövning/rättelse av 

delegationsbeslut. 

Delegat som fattat 

ursprungsbeslutet 

§§ 36–39 FL Gäller beslut som kan överklagas 

genom förvaltningsbesvär (2 § FL) 

1.13 Rättelse av skrivfel.2 Delegat som fattat 

ursprungsbeslut 

§ 36 FL Gäller beslut som kan överklagas 

genom förvaltningsbesvär (2 § FL) 

1.14 Göra framställningar och utfärda 

skrivelser i nämndens namn. 

Ordförande  Inskränks av bland annat  

6 kap 38 § KL 

1.15 Besluta om att skicka ärenden på 

remiss till nämnder, andra 

myndigheter med flera intressenter. 

Ordförande   

1.16 Organisationsförändring inom 

förvaltning  

Förvaltningschef  Större organisationsförändringar inom 

förvaltning bör godkännas av 

respektive nämnd.  

1.17 Godkänna deltagande i kurser och 

konferenser på nämndens bekostnad, 

samt kostnader i samband med detta:  

a) förtroendevalda  

b) ordförande 

 

 

 

a) Ordförande 

b) Vice ordförande 

 Generella regler om ersättningar till 

förtroendevalda regleras i särskilt 

reglemente 

1.18 Besluta om (och godkänna kostnader 

för) uppvaktningar. 

Ordförande 

Förvaltningschef 

 Utöver vad som finns fastställt i 

kommunens styrdokument 

1.19 Ge uppdrag och instruktioner till 

förvaltning, i den utsträckning 

reglementet medger detta. 

Presidium  Inom respektive ansvarsområde. 

 

 

 

2. Ekonomiska ärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum / 
stöd 

Notering 

2.1 Utse beslutsattestanter med 

ersättare. 

Ordförande 

Förvaltningschef 

 Nämnden beslutar om attesträtt för 

ordförande. 

Ordföranden beslutar om attesträtt för 

förvaltningschef. 

 

 

  

 
2 Tillämpas endast när felet har praktisk betydelse. Väldigt enkla och uppenbara skrivfel i 

justerade protokoll (som stavfel eller motsvarande) kan rättas genom att till exempel 

sekreteraren ändrar med bläckpenna i protokollet och sätter sin signatur intill rättelsen. 
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3. Personalärenden 

Ärendegrupp Delegat Lagrum / 
stöd 

Notering 

3.1 Inrättande av ny tjänst inom 

budgetram. 

Förvaltningschef   

3.2 Fördela3 arbetsuppgifter avseende 

arbetsmiljö och brandskydd till 

a) Förvaltningschef 

b) Chef 

 

 

a) Ordförande 

b) Närmast över- 

    ordnad chef 

AFS 2001:1, 

6 §4 

 

3.3 Besluta om anställning av: 

b) Chef  

 

 

c) Övrig personal 

 

b) Närmast över-  

     ordnad chef 

 

c) Närmast över- 

    ordnad chef 

 Anställning av kommunchef beslutas 

av kommunstyrelsen.  

Anställning av förvaltningschef 

beslutas av kommunchef. 

Beslut om anställning av förvaltnings-

chef ska föregås av samråd med 

kommunstyrelsens ordförande och 

presidiet i berörd nämnd. 

All personaltillsättning ska ske inom 

budgetram om inget annat är 

överenskommet. 

3.4 a) Förordna ersättare för 

förvaltningschef i samband med 

kortare frånvaro upp till 1 månad 

Förvaltningschef  Exempelvis vid semester 

3.5 Samråd och förhandlingar på 

kultur- och fritidsnämndens vägnar 

vad gäller §11–14 och 38§§ lagen 

om medbestämmande i arbetslivet. 

Förvaltningschef   Beslut enligt denna punkt avser i 

första hand att för arbetsgivarens 

räkning träffa överenskommelser och 

avtal i samband med förhandlingar 

och samråd. Får vidaredelegeras. 

3.6 Besluta om avslut med förmåner 

utöver lag eller avtal.  

Förvaltningschef  Beslut fattas i samråd med HR-chef. 

3.7 Besluta om disciplinpåföljd, 

uppsägning, avsked. 

Förvaltningschef  Beslut fattas i samråd med HR-chef. 

Kommunchefen fattar beslut som rör 

annan förvaltningschef 

3.8 Beslut om avstängning med eller 

utan löneförmån 

Förvaltningschef  Samråd med HR-chef 

3.9 Besluta om förmåner vid 

tjänstledighet som inte är lag- eller 

avtalsreglerad. 

Förvaltningschef  Beslut fattas i samråd med HR-chef. 

Kommunchefen fattar beslut som rör 

annan förvaltningschef 

3.10 Besluta om förmåner vid 

fritidsstudier. 

Förvaltningschef  Riktlinjer finns  

3.11 Pröva bisyssla för personal Förvaltningschef  Riktlinjer för bisyssla finns 

 
3 Denna fördelning är inte delegering i kommunalrättslig mening, men ska av administrativa 

skäl redovisas som delegationsbeslut. 
4Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
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4. Upphandlingsärenden11 

Ärendegrupp Delegat 
Lagrum / 
stöd 

Notering 

4.1 Kommunövergripande och 

samordnade upphandlingar med 

tillhörande beslut: 

- Fastställa förfrågningsunderlag 

- Fatta tilldelningsbeslut 

- Underteckna avtal enligt 

tilldelningsbeslut 

- Avbryta upphandling 

- Ändring och tillägg i avtal 

- Utkrävande av vite enligt avtal 

- Uppsägning eller hävning av 

avtal 

Upphandlingschef LOU, LUF 

samt övrig 

upphand-

lingslag-

stiftning 

Inköps- och 

upphandlings-

policy för 

Älmhults kom-

munkoncern  

Riktlinjer för 

inköp och 

upphandling  

Övriga 

relevanta 

styrdokument 

Kommunövergripande upphandlingar 

avser upphandlingar där flera nämnder 

är delaktiga.  

Samordnade upphandlingar avser 

upphandlingar som sker tillsammans 

med andra kommuner, myndigheter 

eller upphandlingsorganisationer. 

Gäller inte i ärenden enligt  

6 kap. 38 § p.1 KL. 

4.2 Upphandling inom kultur- och 

fritidsnämndens verksamhets-

områden med tillhörande beslut:  

 

- Fastställa förfrågningsunderlag  

- Fatta tilldelningsbeslut  

- Underteckna avtal enligt  

   tilldelningsbeslut  

- Avbryta upphandling  

- Ändring och tillägg till avtal  

- Uppsägning eller hävning  

   av avtal 

Förvaltningschef 

Enhetschef 

Kultursamordnare 

Fritidssamordnare 

 

LOU, LUF 

samt övrig 

upphand-

lingslag-

stiftning 

Inköps- och 

upphandlings-

policy för 

Älmhults kom-

munkoncern  

Riktlinjer för 

inköp och 

upphandling  

Övriga 

relevanta 

styrdokument 

Beslutsrätten gäller inom sitt 

budgetansvar och ansvarsområde.  

För upphandlingar som avser flera 

avdelningar och enheter under kultur- 

och fritidsnämnden utgör delegaten 

den enhetschef vars verksamhet står 

för den största kostnaden.  

I samråd med upphandlingsenheten. 

 

 

___________________________ 
 11 Avrop/inköp från ramavtal utgör ren verkställighet 
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5. Kultur- och fritidsavdelningarna - Bidrag 

Ärendegrupp Delegat Lagrum /  
stöd 

Notering 

5.1 Besluta om bidrag upp till 100 tkr 

vid ett akut- eller annan speciell 

orsak till kulturarrangemang eller 

kulturprojekt. 

Presidiet Nämndens 

bidrags-

bestämmelser 

 

Beslutet ska fattas i enighet 

5.2 Besluta om bidrag till kultur-

arrangemang och kulturprojekt 

upp till 50 000 kr 12 

Kultursamordnare 

 

Nämndens 

bidrags-

bestämmelser 

För fasta och långsiktiga kultur- och 

arrangemangsbidrag, se12 

5.3 Besluta om verksamhetsbidrag till 

studieförbunden enligt framtagna 

riktlinjer, budgetbeslut och 

fördelning enligt SCB  

Kultursamordnare Nämndens 

bidrags-

bestämmelser 

 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer 

speciellt varje år det totala anslaget för 

verksamhetsbidraget till 

studieförbunden i internbudgeten 

5.4 Besluta om riktade projektbidrag 

till studieförbund upp till  

15 000 kr per projekt 

Kultursamordnare Nämndens 

bidrags-

bestämmelser 

 

 

5.5 Beslut i ärenden avseende 

kommunens uppgifter enligt 

Lotterilagen. 

Fritidshandläggare Nämndens 

bidrags-

bestämmelser 

44 § Lotterilagen (yttranden angående 

spel på värde-automater) ingår inte i 

kultur- och fritidsnämndens uppgifter 

5.6 Beslut om ledarutbildningsbidrag Fritidshandläggare Nämndens 

bidrags-

bestämmelser 

Gäller inom fastställd budget och 

framtagen rutin med uträkning. 

5.7 Besluta om aktivitetsstöd till 

föreningarna enligt framtagna 

riktlinjer, budget och fördelning 

enligt idrott online (RF) 

Fritidshandläggare Nämndens 

bidrags-

bestämmelser 

 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer 

speciellt varje år den totala summan 

för aktivitetsstödet i internbudgeten. 

Anslaget delas ut två gånger per år 

enligt beskriven fördelning och 

riktlinjer 

5.8 Besluta om skötselbidrag, med 

avtal, till föreningar upp till  

20 000 kr 12  

 

Fritidssamordnare Nämndens 

bidrags-

bestämmelser 

 

Schabloner och riktlinjer finns och 

gäller t ex:  

- Badplatser 

- Kanotrastplatser 

- Motions- och vandringsleder 

- Skötsel av övriga fritidsområden 

5.9 Besluta om investeringsbidrag upp 

till 50 000 kr 

Fritidssamordnare Nämndens 

bidrags-

bestämmelser 

 

 

__________________________________ 
12 Utbetalning av bidrag gällande fasta- och långsiktiga kulturarrangemang-, anläggnings- och skötselbidrag med  

  gällande avtal utgör ren verkställighet. När utbetalningar av dessa bidrag skett ska dessa redovisas och informeras om  

  till nämnden. Detta görs lämpligen tre gånger per år i samband med delårsrapporterna och vid årsbokslutet. 
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