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Kultur- och fritidsnämnden

Startbidrag till nystartad kulturförening
KFN 2022/1

Sammanfattning
South Sweden Tamil Association är en nybildad förening med säte i Älmhults
kommun. Föreningen verkar för att bevara och lyfta fram skriftspråket Tamil
och den tamilska kulturen.
Som stöd vid uppstarten söker föreningen startbidrag från Älmhults kommun.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07.
• Ansökan om startbidrag för föreningen South Sweden Tamil Association.
Inkommen 2019-11-08 inklusive erforderliga handlingar.

Ärendet
South Sweden Tamil Association är en nybildad fristående, partipolitiskt och
religiöst obunden förening. Föreningen söker kommunalt startbidrag om 2 000
kr. Föreningens ändamål är att främja Tamil och den tamilska kulturen konsten, musiken och litteraturen mm. Föreningen planerar såväl kulturella
evenemang som idrotts- och fritidsaktiviteter. Bland annat avser föreningen att
anordna evenemang som syftar till firandet av tamilska traditioner och högtider.
Föreningen är hemmahörande i kommunen, registrerad hos Skatteverket och
bedriver en verksamhet som riktar sig till och gagnar boende i Älmhults
kommun. Föreningen uppfyller sålunda villkoren under rubriken ”Allmänna
bestämmelser” (sid 3–6) i Bidragsbestämmelser för föreningar i Älmhults
kommun och bör beviljas kommunalt startbidrag.
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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner South Sweden Tamil Association
ansökan om startbidrag om 2000 kr enligt gällande bidragsregler.

Helen Carlsson

Jörn Engkvist

Kultur- och fritidschef

Kultur- och fritidschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kulturstrategen
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Kultur- och fritidsnämnden

Årsanalys 2021
Ärendenummer KFN 2020/18

Sammanfattning av ärendet
Årsanalysen innehåller periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling,
covid-19, resultatmål, årsbokslut samt arbetsmiljö.
Av resultatmålen är det målen:
”I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär
ett minskat stödbehov” med sex kopplade aktiviteter där två av dessa aktiviteter
inte anses uppfyllda, och
”I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen
sker i kommunens olika delar” med två kopplade aktiviteter där ingen av dem
anses uppfyllda. Dessutom anses inte detta resultatmål uppfyllas som helhet.
Resterande två resultatmål anses uppfyllda.
Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott gentemot budget på 1 595 tkr.
Resultatet är främst kopplat till att färre arrangemang och aktiviteter
genomfördes på grund av pandemin.
Investeringsbudgeten visar på ett överskott på 1 854 tkr. Av denna summa
önskar nämnden överföra 220 tkr för projekten ”Citat” och ”Mobil hörslinga”.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10
• Kultur- och fritidsnämndens årsanalys 2021 daterad 2022-02-09
• Nämndsuppgifter till Årsredovisningen 2021 daterad 2022-02-09
• Bilaga Investeringsredovisning ANSLAG
• Bilaga Investeringsredovisning RAM
• Bilaga Lämnade Bidrag Kultur- och Fritid 2021
• Bilaga Verksamheternas årsanalys med handlingsplaner 2022
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Kultur- och fritidsnämnden föreslås att godkänna årsanalysen.

-

Kultur- och fritidsnämnden föreslås att återlämna investeringsbudgeten för
projekten:
1. ” Bevattning Älmekulla” –865 tkr
2. ” Nytt underlag t ridhus” –140 tkr
3. ” Utegym” – 400 tkr

Oliver Östh Långström

Roger Johansson

Controller

Utbildningschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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1. Verksamhet
1.1. Periodens väsentliga händelser
Den mest väsentliga händelsen även under 2021 är att kultur- och fritidsnämndens verksamheter i allra högsta
grad varit präglat av Covid-19 och pandemins effekter. Nedstängda-, uteblivna-, inställda-, minskade- och
flyttade aktiviteter och verksamheter har varit en stor del av verksamheternas vardag under året.
Detta syns också tydligt i resultatet för nämndens ekonomiska utfall.
Trots pandemin har kultur- och fritidsverksamheterna lyckats bedriva en kvalitativ verksamhet utifrån de
förutsättningar som funnits. Nämnas bör till exempel att det för första gången i Älmhults kommun
genomfördes en regional utbudsdag för skapande skola. I samverkan med Region Kronoberg Bild och Form
medverkade Älmhults kommun i Bästa biennalens konstbiennal.
Biblioteksmiljön har moderniserats med ett nytt rum som inrymmer Digidelcenter med plats för undervisning
och workshops. För barn och unga har biblioteket haft Sommarhäng med pop-up aktiviteter på badstranden i
Bökhult och vid lekplatsen på Torget.
Fritidsavdelningen har gjort stora satsningar på att utveckla kommunens frilufts-, rekreationsområden och
fritidsanläggningar med invigning av metesplatserna vid Yttre Näset som en av höjdpunkterna. Vidare har
fritidsavdelningen initierat en renovering av B-planen på Älmekulla.
Kulturskolan medverkade som inspiratör, av väl genomförd digital undervisning, på Kulturskolerådets
årsdagar i Stockholm. Kulturskolan ansvarade och genomförde även 2021 – tillsammans med allmänkulturen
– en digital adventskalender.
Fritidsgården Fenix hade, första gången någonsin, öppet på jullovet där olika aktiviteter genomfördes med och
för ungdomarna. Fritidsgården gjorde också en satsning på att utveckla sommaraktiviteterna så som läger,
kanothajk, tävlingar och till och med en resa till sjukampsbanan i Bjejstorp
Förvaltningen sökte och fick medel av Socialstyrelsen för avgiftsfria- och smittsäkra lovaktiviteter. För dessa
extra medel, som det inte var budgeterat för, kunde kultur- och fritidsverksamheterna genomföra flera
lovaktiviteter. Dessa extra medel till budgeten har också påverkat resultatet för nämndens ekonomiska utfall.
De verksamheter som drabbats värst av pandemin och som därmed i större utsträckning påverkats av gällande
restriktioner och rekommendationer är Haganäsbadet, Fritidsgårdarna och Allmänkulturen.
• Haganäsbadet hade under 2021 endast öppet för allmänheten i tre månader men kunde ändå genomföra
simundervisning under året inom ramen för idrott och hälsa i läroplanen. Tyvärr tvingades Haganäsbadet
också ställa in den mycket populära sommarsimskolan för kommunens 7-åringar.
• Fritidsgårdsverksamheten fick under vissa delar av året stänga verksamheterna helt och tänka om genom
att bedriva verksamheten utomhus och sedan också med begränsat antal besökare. I samband med
uppstarten av fritidsgårdarna i augusti, uppstod tyvärr ett akut lokalproblem för fritidsgården Freja
(ungdomar mellan 16-20år). Den lokal de lånat av bordtennisklubben på Haganässkolan var inte längre
lämplig. Både ur ett verksamhets- som ur ett arbetsmiljöperspektiv. Detta är ännu inte ordnat.
• Allmänkulturen fick bland annat ställa in Älmhultsfestivalen, ordinarie programverksamhet med publika
familjeföreställningar och kultur i vården.
Kulturskolans-, Bibliotekets och Fritidsavdelningens verksamheter har inte i lika hög grad påverkats av
pandemin.
• Dock kan det konstateras att Biblioteket fått ställa om och också ställa in vissa aktiviteter och
arrangemang.
• Fritidsavdelningen tillsammans med berörda föreningar inte starta Idrottsskolan under våren.
Avslutningen av Idrottsskolan fick också ställas in.
• Kulturskolan ställde om till digital undervisning i kombination med undervisning på plats samt att vissa
av Kulturskolans elevkonserter tyvärr inte kunde genomföras.
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1.2 Förväntad utveckling, övergripande
Förväntningarna är stora på kultur- och fritidsnämndens verksamheter när de kan öppna upp igen i sin helhet
efter pandemin. Många av de stora arrangemangen kommer återigen att se dagens ljus vilket kräver
gemensamma insatser från verksamheterna. I detta sammanhang ska speciellt nämnas avslutningen för
Idrottsskolan, Mångfaldsfestivalen, Älmhultsfestivalen, firande av Nationaldagen, Midsommarfirande samt
lovaktiviteter för barn och unga.
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer det närmsta året att utveckla olika former av samarbeten
och samverkan. Både internt och externt tillsammans med civilsamhället, föreningar, övriga ideella krafter,
regionala organisationer, högskolor/universitet och näringslivet för att främja engagemang, mångfald,
jämlikhet, trygghet och social hållbarhet.
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för alla kultur- och fritidsverksamheterna vilket innebär att
satsningar kommer att genomföras för att öka barn och ungdomars möjlighet till kunskapsinhämtning,
bildning, delaktighet och gemenskap genom en bred tillgång av kultur- och fritidsutbud, kulturell verksamhet
och ett varierat utbud av idrott och fysiska aktiviteter.
Flera av nämndens verksamheter i samarbete med andra kommunala instanser har i uppdrag att under året ta
fram olika styrande dokument så som ny biblioteksplan, kulturpolicy, policy och riktlinjer för kommunens
arbete med offentlig konst, fritidspolicy, riktlinjer för social hållbarhet och arbetsformer för att stärka
civilsamhället i Älmhult.
Fritidsgården Freja – som har verksamhet för de äldre ungdomarna – måste snarast och akut erbjudas en
anpassad lokal/plats för till exempel ett Ungdomens Hus eller ett Ungdomscafé. I samband med att nya
riktlinjer för social hållbarhet tas fram kan och bör fritidsgårdsverksamheten också vara en viktig resurs.
Med de ökade krav och uppdrag som kultur- och fritidsnämnden fått ser förvaltningen det som en absolut
nödvändighet att antalet tjänster inom administrationen och kultur- och fritidsavdelningarna utökas.

1.3 Covid-19
De verksamheter som drabbats värst av pandemin och som därmed i större utsträckning påverkats av gällande
restriktioner och rekommendationer är Haganäsbadet, Fritidsgårdarna och Allmänkulturen.
- Haganäsbadet hade under 2021 endast öppet för allmänheten i tre månader men kunde ändå genomföra
simundervisning under året inom ramen för idrott och hälsa i läroplanen. Tyvärr tvingades
Haganäsbadet också ställa in den mycket populära sommarsimskolan för kommunens 7-åringar.
- Fritidsgårdsverksamheten fick under vissa delar av året stänga verksamheterna helt, till viss del tänka
om genom att bedriva verksamheten utomhus och dessutom med begränsat antal besökare. I samband
med uppstarten av fritidsgårdarna i augusti, uppstod tyvärr ett akut lokalproblem för fritidsgården Freja
(ungdomar mellan 16-20år). Den lokal de lånat av bordtennisklubben på Haganässkolan var inte längre
lämplig. Både ur ett verksamhets- som ett arbetsmiljöperspektiv Detta är ännu inte ordnat.
- Allmänkulturen fick bland annat ställa in Älmhultsfestivalen, ordinarie programverksamhet med publika
familjeföreställningar samt kultur i vården.
Kulturskolans-, Bibliotekets och Fritidsavdelningens verksamheter har inte i lika hög grad påverkats av
pandemin.
- Det kan dock konstateras att Biblioteket fått ställa om och också ställa in vissa aktiviteter och
arrangemang.
- Fritidsavdelningen tillsammans med berörda föreningar hade inte Idrottsskolan igång under våren och
tvingades också ställa in Idrottsskolans avslutning.
- Kulturskolan ställde om till digital undervisning i kombination med undervisning på plats. Kulturskolan
tvingades också ställa in vissa av verksamhetens elevkonserter.
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2. Resultatmål – uppföljning
2.1 Utfall måluppfyllelse övergripande
Uppföljningen av resultatmålen och med bedömningen utifrån nämndens satta aktiviteter visar resultatet att
bara två av de fyra målen har uppfyllts under året.
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

Välfärdsprocess
Syftet är att varje
invånare ska erbjudas
möjlighet till effektivt
och hållbart stöd för
att utveckla, bibehålla
eller återvinna sin
förmåga.

I Älmhults
SN, UN, Andel elever som uppger att
kommun arbetar vi KFN, TN de har en bra studiero (enkät)
hälsofrämjande och
Minskat antal hushåll med
förebyggande
ekonomiskt bistånd
vilket innebär ett
minskat stödbehov

Öppettider och program Målet är inte uppfyllt
för särskilda målgrupper.
Öka nyttjandetiden i
idrotts- och
gymnastikhallar.
Nyttjandegraden av
simhallen ska öka.
Antalet besökare ska
öka.
Identifiera idrottshallar
som kan användas på
dagtid, då de inte
används för
skolverksamheten.
Ta fram någon form av
övergripande
utvärderingsmodell.

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
mötesplatser.

KFN, KS Nöjd Medborgar-Index Kultur (Kolada U09401)
Nöjd Medborgar-Index Idrott- och
motionsanläggningar
(U09406)
Mätning av antalet deltagare
i föreningssammankomster
(via LOK).
Antalet boklån per invånare

I Älmhults
kommun ökar
befolkningen med
1% årligen.
Befolkningsökning
en sker i
kommunens olika
delar.
I Älmhults
kommun får du
snabb och effektiv
service dygnets
alla timmar

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN

SCB befolkningsstatistik.

Föreningsstöd och
service.
Aktivt ansöka om extern
finansiering och
samprojekt med andra
kommuner och aktörer.
Planera för mötesplatser
inom ramen för nya och
gamla områden.
Arbeta fram gemensam
definition av
mötesplatser.
Fler kulturarrangemang.
Ta fram en aktivitetsoch fritidskalender
(pamflett) för att lyfta
fram och tydliggöra
intressanta platser i
Älmhults kommun.

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index Utveckla e-tjänster för
(Kolada U00400)
bokning och
Andel som får svar på e-post bidragsansökan.
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)
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2.2 Fördjupade kommentarer till resultatmålen
För resultatmålet, ”I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär ett minskat
stödbehov”, konstateras att med utgångspunkt från aktiviteterna:
-

Öppettider och program för särskilda målgrupper, har förvaltningen lyckats uppnå målet.
Öka nyttjandetiden i idrotts- och gymnastikhallar, har förvaltningen lyckats uppnå målet
Nyttjandegraden av simhallen ska öka, har förvaltningen lyckats uppnå målet
Antalet besökare ska öka, har förvaltningen lyckats uppnå målet
Identifiera idrottshallar som kan användas på dagtid, då de inte används för skolverksamheten, har
inte förvaltningen uppnått målet. Fritidsavdelningen gör bedömningen att det inte går att identifiera någon
idrottshall då dessa hallar dagtid inte ligger inom avdelningens ansvar. Det är skolorna själva som dagtid
ansvarar för och styr över hur idrottshallarna ska användas och fritidsavdelningen kan därför inte
identifiera någon hall för en presumtiv uthyrning dagtid till föreningar.
- Ta fram någon form av övergripande utvärderingsmodell, har inte förvaltningen uppnått målet.
Fritidsavdelningen menar att det inte går hitta någon form av övergripande utvärderingsmodell då
avdelningen inte fått klarhet i till vad det är som ska utvärderas.
För resultatmålet, ”I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och
kulturutbud och mötesplatser”, konstateras att med utgångspunkt från aktiviteterna:
- Föreningsstöd och service, har förvaltningen lyckats uppnå målet
- Aktivt ansöka om extern finansiering och samprojekt med andra kommuner och aktörer, har
förvaltningen lyckats uppnå målet
- Planera för mötesplatser inom ramen för nya och gamla områden, har förvaltningen lyckats uppnå
målet
- Arbeta fram gemensam definition av mötesplatser, har förvaltningen lyckats uppnå målet.
För resultatmålet, ” I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen sker i
kommunens olika delar ”, konstateras att med utgångspunkt från aktiviteterna:
- Fler kulturarrangemang, har inte förvaltningen lyckats uppnå målet
Förvaltningen menar att det under 2021 och utifrån pandemiläget har denna aktivitet varit omöjlig at
klara.
- Ta fram en fritidskalender (pamflett) för att lyfta fram och tydliggöra platser i Älmhults kommun,
har inte förvaltningen lyckats uppnå målet
Förvaltningen har tyvärr inte haft tid och möjlighet att ta fram en fritidskalender.
Totalt sett för detta resultatmål har inte kommunen lyckats uppnå målet
För resultatmålet, ” I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla timmar ”, konstateras att
med utgångspunkt från aktiviteten:

- Utveckla e-tjänster för bokning och bidragsansökan, har förvaltningen lyckats uppnå målet
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3. Nämndens drift
Driftredovisning

Verksamhet (tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa
100 Nämnd och styrelseverksamhet
300 Allmän fritidsverksamhet
310 Stöd till studieorganisationer
315 Allmän kulturverksamhet, övrigt
320 Bibliotek
330 Kulturskola
340 Idrott o fritidsanläggningar
344 Friluftsområden
350 Ungdomsverksamhet
920 Gemensam verksamhet
Summa

2020
-3 342
15 682
27 008
39 348
189
2 687
710
2 448
9 049
4 168
14 264
12
3 268
2 553
39 348

Budget
2021
-3 915
18 430
27 189
41 704
443
2 040
680
2 153
8 980
4 296
16 563
0
3 545
3 004
41 704

Prognos
Dr2 2021
-3 150
17 818
27 036
41 704
413
2 040
612
2 032
9 114
4 296
16 984
0
3 345
2 868
41 704

Utfall
2021
-4 414
17 579
26 944
40 109
425
2 183
610
1 898
8 967
4 163
16 222
123
2 894
2 624
40 109

Avvikelse
Avvikelse
bokslut/
budget/ utfall prognos DR2
2021
2021
-499
-1 264
-851
-239
-245
-92
-1 595
-1 595
-18
12
143
143
-71
-3
-255
-134
-13
-147
-133
-133
-341
-762
123
123
-651
-451
-380
-244
-1 595
-1 595

Driftredovisning på ansvarsnivå

Verksamhet (tkr)
40000 Kultur och Fritidsnämnd
40100 Fritidschef
40200 Fritidsgårdsföreståndare
40300 Badchef
40400 Bibliotekschef
40600 Rektor kulturskolan
40700 Kulturstrateg
41000 Kultur och fritidsnämnd gemens
Summa

2020

Budget
2021

Prognos
Dr2 2021

189
14 566
3 268
4 309
9 049
4 168
2 861
939
39 348

443
14 789
3 545
6 141
8 980
4 296
2 624
886
41 704

413
14 954
3 345
6 599
9 114
4 296
2 192
791
41 704

Avvikelse
Avvikelse
bokslut/
Utfall budget/ utfall prognos DR2
2021
2021
2021
425
14 600
2 894
6 251
8 967
4 163
2 033
776
40 109

-18
-189
-651
110
-13
-133
-591
-110
-1 595

12
-354
-451
-348
-147
-133
-159
-15
-1 595

3.1 Analys av budgetavvikelse
Samtliga av nämndens verksamheter har även detta år varit mycket påverkade av pandemin. Verksamheter har
både fått ändra öppettider och anpassat verksamheten genom att antingen verka digitalt eller begränsa
besökarantalet, eller till och med fått stänga ner verksamheten periodvis där simhallen är ett bra exempel som
har varit stängt fram tills september.
Fritidsgårdsverksamheten visar ett överskott på: 651 tkr.
Avvikelsen på -651tkr förklaras både med att intäkterna blev högre än budgeterat på 138tkr samtidigt som
kostnaderna för både personal- och övriga kostnader var lägre än budgeterat, 448tkr och 65tkr.
Fritidsgårdarna har under året varit stängda eller tvingats minska verksamheten i perioder vilket inneburit att
verksamheten inte använt timanställda i samma utsträckning och inte heller behövt ersätta tjänstledig personal.
Samtidigt erhöll fritidsgården en del av bidraget för ”Smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter” som
verksamheten inte budgeterat för.
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Kulturavdelningen/Allmänkulturen, ”Kulturstrateg”, visar ett överskott på: 591tkr.
Avvikelsen på -591tkr kan härledas till inställd Älmhultsfestival (500tkr) och övriga inställda eller icke
genomförda kulturarrangemang (91tkr).
Gällande fritidsavdelningens/fritidschefens utfall visar utfallet ett överskott på: 189 tkr.
Avvikelsen -189 tkr grundar sig i att intäkterna blev större genom erhållet statsbidrag för ”Smittsäkra och
avgiftsfria lovaktiviteter” om 100tkr. Övrig avvikelse på 89tkr kan härledas till inställd avslutning av
Idrottsskolan.
Kulturskolan visar ett överskott på: 133 tkr
Intäkternas utfall visade på ett överskott om 102 tkr, samtidigt som personalkostnaden varit 316 tkr lägre.
Utfallet på övriga kostnader visade 286 tkr mer än budgeterat. Kulturskolan har använt vissa delar av erhållna
statsbidrag till personalkostnader och dessutom användes vissa delar av statsbidragen till övriga kostnader.
Utfallet för Kultur och fritidsnämnd gemensamt visade ett överskott på: 110 tkr.
Detta överskott kan förklaras med en extra intäkt för sjuklöneersättning på 63tkr, samtidigt har de övriga
kostnaderna blivit 60tkr mindre än budgeterat. Den resterande differensen ligger på att personalkostnaden
översteg budgeten med 13tkr.
På ansvaret Kultur och fritidsnämnd blev utfallet ett överskott på: 18 tkr.
Överskottet förklaras med att en lägre personalkostnad och en lägre övrig kostnad.
Bibliotekschefen har efter utfallet fått ett överskott på: 13 tkr.
Biblioteket har erhållit stadsbidrag som har resulterat i att intäkterna på biblioteket blev 783 tkr mer än
budgeterat. Dessa bidrag har under året kunnat användas till övriga kostnader vilket följaktligen då visar på ett
större utfall än budgeterat till 673 tkr. Resterande 96 tkr av de ökade intäkterna har biblioteket använt till
personalkostnader.
Utfallet hos Badchefen/haganäsbadet visar ett underskott på: 110 tkr
Intäkterna visar på 170 tkr mindre än budgeterat vilket beror på att simhallen endast varit öppen för
allmänheten september, oktober och november. Personalkostnaderna blev därför 155 tkr mindre samtidigt som
de övriga kostnaderna blev 96 tkr mer än budgeterat.

3.2 Analys av avvikelse mellan utfall och prognos i DR2
Driftredovisningen redovisar en avvikelse på både prognos och budget med -1 595 tkr, anledningen till att
dessa visar samma avvikelse är att vid delårsrapport två prognostiserades ett noll resultat. Avvikelsen på
intäkterna blev 1 264 tkr som förklaras med att intäkterna på Haganäsbadet återhämtade sig i större marginal
än vad som prognostiserades under den period som Haganäsbadet höll öppet. Intäkterna på biblioteket blev
också mycket större än prognostiserats som förklaras av erhållna stadsbidrag som inte prognostiserats för.
Förvaltningen prognostiserade också för en minskning av personalkostnaderna men det visade sig inte vara
tillräckligt då utfallet blev ännu lägre.
Fritidsverksamheten prognostiserade att använda 354 tkr mer än vad utfallet blev. Anledningen till att
avvikelsen beror på pandemin som gjort att vissa planerade aktiviteter inte gick att genomföra samt att vissa
budgeterade bidrag för utlämning till föreningar inte användes fullt ut.
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Fritidsgårdsverksamheten prognostiserade att använda 451 tkr mer än vad utfallet blev. På grund av pandemin
kunde inte fritidsgårdsverksamheten hålla verksamheten i gång som det var tänkt vilket resulterade i att
behovet av timanställda inte behövdes samt att verksamheten inte heller hade behov av att ersätta vakanta
tjänster. Samtidigt fick verksamheten ta del av ett oplanerat stadsbidrag vilket resulterade i en felprognos på
451 tkr.
Badchefen/Haganäsbadet prognostiserade att använda 348 tkr mer än vad utfallet blev. Prognosen av
intäkterna för Haganäsbadet sänktes vid delårsrapport två men blev dock för stor då verksamheten fick mer
intäkter än prognostiserats under sista delen av året. Haganäsbadet tvingades hålla stängt under en stor del av
året vilket innebar att behovet av timanställningar minskade.
Biblioteket, kulturavdelning/kulturstrateg och kulturskolan prognostiserade att använda cirkaa 150 tkr mer per
verksamhet än vad utfallet visade. Pandemin har genomsyrat alla dessa verksamheter med inställda aktiviteter
och arrangemang även under senare delen av året.

4. Nämndens investeringar
Investeringsredovisning
I delårsrapport två klargjordes det att budgeten för investeringarna ”Bevattning Älmekulla”, ”Nytt underlag till
ridhus” och ”Utegym” inte skulle användas 2021. Dessa anslag kommer inte heller att skjutas över till nästa år
utan avslutas. Det har inte heller tillkommit några kostnader, till skillnad från vad förvaltningen ansåg i
delårsrapport två, med prognostiserade kostnader på anslagsinvesteringarna för ”Citat” och ”Mobil hörslinga”
för 2021. Dessa anslag skjuts däremot över till nästa år.
Av investeringsramen på 1 500 tkr har 1 271 tkr använts vilket innebär att det ligger kvar oanvända medel på
229 tkr som ospecificerade och 60 tkr på ett projekt som skulle använts för ”Kulturskolan utrustning och
lokaler”. Raminvesteringsmedel kan inte överflyttas till nästa år.

PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)

Utfall
2021

Investeringsanslag Netto
Investeringsram
Summa

Netto

Avvikelse
budget/
Budget
utfall
2021
2021

0

1 625

1 271

1 500

1 271

3 125

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
Ack utfall
tom
2021-12

Total
budget

Slutprognos

Avvikelse
budget/
prognos

135

1 760

355

1 405

1 625

229 Ej tillämplig på investeringsram=ettårig
1 854

135

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga

20

1 760

355

1 405
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5. Arbetsmiljö
6.1 Arbetsmiljö övergripande
Kultur- och fritidsverksamheterna följer upprättad handlingsplan och har genomfört åtgärder så att chefer och
medarbetare aktivt har kunnat delta i planering och planeringsprocesserna för enheternas och nämndens
arbetsmiljömål. Bland annat har alla enheter svarat på de enkäter som lämnats ut och utifrån dem har
enheterna/verksamheterna gjort egna handlingsplaner.
Det har också skapats en verksamhetsövergripande samverkansgrupp (VÖS) med representanter från berörda
fackförbund. VÖS har haft möte en gång per månad inför kultur- och fritidsnämndens sammanträde med något
undantag då det inte funnits behov på grund av att nämnden inte haft ett beslutsärende som påverkar arbetseller personalorganisationen.
Sjuktalen för året ligger väldigt lågt jämfört med både förvaltningens övriga verksamheter samt i jämförelse
med förra året för kultur- och fritidsverksamheterna.
Förvaltningen och kultur- och fritidsverksamheterna har inte behövt ta fram ett gemensamt årshjul för
arbetssätt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Kultur- och fritidsverksamheterna följer det årshjul som är
framtaget av HR-avdelningen i kommunen.
Verksamheterna/enheterna beaktar alltid en jämställdhet och mångfald vid eventuella rekryteringar som
behöver göras. Kultur- och fritidsverksamheterna följer också kommunens jämställdhets- och mångfaldspolicy
som kommunen har tagit fram.
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati.
I Älmhults kommun har en resa startat mot ett mer tillitsbaserat ledarskap för att bättre ta till vara på den
motivation och kunskap som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper.
Med tillitsbaserat ledarskap i fokus har verksamheterna utvecklats. Det goda resultatet från årets
medarbetarenkät visar också på en positiv utveckling av verksamheternas arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö tabell

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Öka medarbetarnas
Bibehålla en fortsatt
Fokus det kommande året delaktighet i
låg sjuknivå.
planeringsprocessen.

Handlingsplan/åtgärder

Se till att samtliga
medarbetare aktivt
deltar i arbetet med
planeringen.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Årlig uppföljning

Jämställd rekrytering

Särksilt beakta
Öka medarbetarnas
jämställdhet/mångfald
Ta fram ett årshjul för
delaktighet i
vid rekrytering utan att
förvaltningen.
planeringsprocessen.
ge avkall på
kvalifikationer.
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Kultur- och fritidsverksamheternas hela Årsanalys 2021
Biblioteksverksamhetens viktiga händelser 2021
Biblioteket har haft 72 000 besök under året, en minskning med 26 procent sedan föregående år.
Bortfallet skedde till övervägande delen under våren när hela samhället var påverkat av pandemin.
Det gjordes 112 000 lån på Älmhults bibliotek under året, av dessa var 6000 e-boklån, totalt
minskade lånen med 6 procent. Antalet aktiva låntagare har sjunkit mer än lånen, från 5 450 år 2020
till 4 450 år 2021 vilket är 20 procent. Bibliotekets digitala plattform Arena har fått ny attraktiv
grafisk form under året och den besöktes 54 000 gånger vilket är en ökning med 8 procent sedan
föregående år.
Bibliotekets besöks- och utlåningssiffror är goda med tanke på hur pandemin påverkat samhälle
och människor. I början av året lämnades medier genom bibliotekets entrédörr och kontakt med
besökarna skedde via telefon, e-post och besök utanför bibliotekets entré. Den relativt sett låga
minskningen av lån och besök visar att biblioteket är en viktig resurs för invånarna trots
samhälleliga förändringar som påverkar medborgarnas vardag. Målsättningen att hålla biblioteket
öppet och ge biblioteksservice trots det svåra smittläget har sannolikt också bidragit till de goda
besöks- och utlåningssiffrorna. Under sommar och höst har besökarna succesivt kommit tillbaka
till biblioteket.
Biblioteksmiljön har moderniserats och fått nya och förbättrade funktioner. Ett nytt rum med
glaspartier inrymmer Digidelcenter med plats för undervisning och workshops. Tidningar och
tidskrifter har samlats i en annan del av biblioteket och avdelningen har fått nya möblering.
Förändringarna är en del i arbetet med göra biblioteket till en attraktiv mötesplats för alla
invånare i kommunen. Biblioteksfilialerna i Virestad och Liatorp har delvis fått ny inredning och
därmed är arbetet med upprustning av biblioteksfilialerna avslutat.
Biblioteket har fått 120 000 kr från Biblioteksutveckling Blekinge Kronberg för att arbeta med
utveckling av biblioteksverksamheten som bygger på dialog med besökarna.
Biblioteket har fått 50 000 kr från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg för att arbeta med
kognitiv tillgänglighet i biblioteksrummet.
Nedan följer ett litet urval av de många aktiviteter och arrangemang som biblioteket har genomfört
under året:
• Biblioteket har kunnat genomföra mer än 200 läsfrämjande och kulturella aktiviteter under
året. Antalet deltagare var ca 4000 och 70 procent av dem var barn
• Under sport- och påsklov genomfördes digitala arrangemang, enstaka utomhus-aktiviteter
och utdelning av pysselpåsar för skollediga barn. Till sommaren kunde biblioteket
introducera Bibblans bokvagn.
• För barn och unga har biblioteket också haft Sommarhäng med pop-up aktiviteter på
badstranden i Bökhult och vid lekplatsen på Torget i Älmhult.
• Höstens program har innehållit aktiviteter för alla åldrar. För de yngre barnen så som
sagostunder med rim, ramsor och rytmik samt Storytelling in English.
• För de vuxna har programmet präglats av demokrati och delaktighet. Arrangemang som
genomförts har i flera fall skett på förslag från besökare, föreningar och bildningsförbund.
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Biblioteksverksamhetens förväntade utveckling
Den största utmaningen för Älmhults bibliotek är att lokalerna är för små för att möta invånarnas
behov av en modern mötesplats för information och kultur och som möjliggör livslångt lärande.
För detta behövs även fler medarbetare. Biblioteket har sedan flera år ett breddat uppdrag och
flera samhällsförändringar att arbeta med. Samhällsförändringar som påverkar bibliotekets
uppdrag är ökad digitalisering, minskad läsförståelse, behov av att lära för livet och krafter som
utmanar demokrati och yttrandefrihet.
Under 2022 kommer biblioteket att arbeta fram en ny biblioteksplan. Omvärldsbevakning,
enkäter och intervjuer med besökare och målgrupper ska ligga till grund för planens innehåll. Vi
kommer lägga stor vikt vid dialogen med barn och unga och deras tankar och idéer om biblioteket
i arbetet med att formulera planens innehåll.
Biblioteksplanearbetet ska ses som ett utvecklingsarbete som leder till ökad delaktighet och
inflytande över bibliotekets verksamhet. Folkbiblioteket ska vara en attraktiv mötesplats i
kommunen som väcker nyfikenhet, förmedlar kunskap och främjar delaktighet i kultur och
samhällsliv för alla grupper av människor. Utmaningen förblir de allt för små lokalerna som på
flera sätt hindrar utveckling.
Avdelningarna för barn- och unga, en prioriterad målgrupp, behöver rustas upp och utvecklas.
Ytorna är för små för alla barn som besöker biblioteket på eftermiddagarna. Bidrag söks från
Kulturrådet och arbetet inleds under hösten.
Utvecklingen av Digidelcenter fortsätter och antalet studieplatser ska bli fler. Den kognitiva
tillgängligheten i biblioteket kommer att ses över under året. Arbetet syftar till att göra det lättare
för människor med kognitiv funktionsnedsättning att hitta i och använda biblioteket och
tillgodogöra sig den information som finns. Anpassningarna gynnar alla besökare. Arbetet
omfattar både biblioteksmiljön och informationsmaterial.
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Biblioteksverksamhetens handlingsplan 2022
(Utifrån nämndens verksamhetsplan och aktiviteter/mål)

1. Öka barn och ungdomars möjlighet till kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en
bred tillgång av kultur- och fritidsutbud, kulturell verksamhet, och ett varierat utbud av idrott och fysiska
aktiviteter.

- 60 procent av bibliotekets kulturaktiviteter ska rikta sig till barn och deras närstående
vuxna.
- Inleda arbetet med att utveckla nya barnavdelningar på biblioteket.
2. Samverka med civilsamhället, föreningar och övriga ideella krafter för att främja engagemang, mångfald,
jämlikhet och trygghet.

- Hälften av bibliotekets programaktiviteter genomförs i samarbete med föreningar,
bildningsförbund och ideella krafter.
3. Utveckla de demokratiska möjligheterna för invånarna att påverka kultur- och fritidsutbudet som anpassas
till allas förmåga och förutsättningar.

- I arbetet med biblioteksplanen arbeta med enkäter, intervjuer och observationer för att
inhämta Älmhultsbornas idéer och tankar om folkbibliotekets framtida utbud och
aktiviteter.
- Utveckla den kognitiva tillgängligheten på biblioteket för att öka allas möjligheter att
upptäcka bibliotekets utbud av medier och kultur.
- Öka antalet studieplatser på biblioteket.
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.

5. Med samprojekt och genom extern finansiering med staten, regionen, andra kommuner och aktörer skapa
förutsättningar för nya och gemensamma projekt, aktiviteter och arrangemang.

- En ansökan till Kulturrådets Stärkta bibliotek med syfte att modernisera och utveckla
bibliotekets barnavdelningar.
6. Digitala mötesplatser skapas och utvecklas för information, inspiration, arrangemang, aktiviteter och
delaktighet.

7. Fortsätta utveckla verksamheternas e-tjänster och digitala tjänster.
- E-biljetter till bibliotekets program skapas
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Fritidsgårdsverksamhetens väsentliga händelser
Liksom för många andra verksamheter fick fritidsgården Fenix genomföra sin verksamhet
utomhus under delar av våren på grund av restriktioner och rekommendationer. Freja hade helt
stängt delar av våren. I april kunde Fenix öppna upp inomhus men med ett begränsat antal
besökare. Efter skolstarten i augusti var fritidsgårdarna öppna som tidigare utan begränsningar.
Antalet besökare till Fenix och de verksamheter som fritidsgården anordnat uppskattas
besökarantalet till cirka 136 ungdomar per vecka.
Freja flyttades under senare av våren tillfälligt till Fenix som ett led i planen att flytta in bägge
verksamheterna i Blohméhuset för gott. Detta visade sig tyvärr vara en icke passande åtgärd på
grund av för stor åldersskillnad mellan elevgrupperna.
Efter sommaren startade Freja upp verksamheten på Haganässkolan vilket till början var ett bra
drag. Freja blev populärt med många besökare. Dock var det skolelever från främst IMprogrammen som kom till Freja då öppettiderna var mellan 12.00-17.00.
I genomsnitt har besökarantalet varit cirka 103 elever per vecka men väldigt få elever efter
skoltid.
Under våren genomfördes all fritidsgårdsverksamhet utomhus i Bråthult på grund av de
restriktioner och rekommendationer folkhälsomyndigheten satte upp. Ansvariga fritidsledare
körde inte heller till Virestad skola och hämtade elever på grund av samma anledning. Under
våren var det ett lågt besöksantal med ca 4-5 barn per tillfälle.
I augusti, i samband med skolstart, öppnades verksamheten i Bråthult upp igen som vanligt på
måndagarna. Besökarantalet minskade drastiskt och var i slutet av terminen endast 1-2 barn på
måndagarna i Bråthult.
Under året har fritidsgårdsverksamheten genomfört många aktiviteter och en del av dem var:
• Fenixfotbollen varje fredagskväll med ett stort deltagarantal på cirka 30 ungdomar varje
gång.
• Sommaröppet med Fenix som, förutom fyra veckor i juli, haft öppet hela sommaren.
Speciella aktiviteter genomfördes under sommaren så som läger i Såganäs med
övernattning, fisketävling, kanothajk, resa till sjukampsbanan i Bejstorp mm
• För första året någonsin har fritidsgården haft öppet under jullovet med olika aktiviteter.
Det har erbjudits bland annat ett LAN, en fotbollsturnering och ett biobesök.
I samband med uppstarten av fritidsgårdarna i augusti, uppstod tyvärr ett akut lokalproblem för
fritidsgården Freja (ungdomar mellan 16-20år). Den lokal de lånat av bordtennisklubben på
Haganässkolan var inte längre lämplig. Både ur ett verksamhets- som ett arbetsmiljöperspektiv.
Fritidsgårdsverksamheten har under året haft en del personalomsättningar vilket naturligtvis
påverkat kontinuiteten i verksamheterna. Trots detta har det gått bra och de nya har kommit väl,
och bra in i verksamheten och tillför verksamheten också nya och värdefulla kunskaper.
Under hösten har fritidsgårdspersonalen varit aktiva varje vecka ute i skolorna för att möta
eleverna, rektorer och haft samtalat med kuratorer

Antalet besökare till Fenix och de verksamheter samt aktiviteter som fritidsgården
anordnat uppskattas till cirka 136st per vecka.
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Fritidsgårdsverksamhetens förväntade utveckling
Fritidsgårdspersonalen planerar för att under 2022 finnas på och besöka skolorna för att fortsätta
bygga relationer till ungdomarna och presentera fritidsgårdarna. Personalen deltar också i
mentorsmöte tillsammans med rektorer, kuratorer och polisen.
En stor satsning kommer att ske på kill- och tjejkvällar, varannan måndag. Här ska ungdomarna
själva vara delaktiga i utvecklingen av kvällarna tillsammans med fritidsledarna.
En ny aktivitet som planeras för i nära samarbete med föreningslivet i Älmhult och med
Riksförbundet SISU anordnas under våren. En organiserad spontanfritidssysselsättning för
ungdomar mellan 12 år – 19 år med namnet FENIXHALLEN. Det är en fortsättning på den
tidigare Fredagsfotbollen i Linnéhallen Nu utökas platsen till två hallar där det kommer att
erbjudas olika sporter och aktiviteter. Inledningsvis startar samarbetet med fyra föreningar. ÄIBK
(innebandy), (vollyboll), Beast basket och ÄIF eller Kurd FF (fotboll), Invigning av aktiviteten
sker 4 mars. Fenixhallen kommer att utvecklas tillsammans med olika organisationer som kan
vara till hjälp i det gemensamma arbetet, att få fler ungdomar sysselsatta och känna gemenskap
och delaktighet på sin fritid.
Samarbete med fältgruppen kommer att fortsätta och utvecklas ytterligare under 2022 som en del i
säkerhetsarbetet i kommunen.
Såganäslägret – kommer att genomföras som ett dagläger med möjlighet till övernattning vissa
nätter. Här utvecklas verksamheten enligt ungdomarnas önskemål.
Samarbetet med Kulturskolan för gemensamma aktiviteter kommer att fortsätta.
Utveckla Ungdomsappen som en del i arbetet för att möta ungdomarna och kunna informera om
aktiviteter. Ungdomsappen är en App som många fritidsgårdar i Sverige använder för att skapa en
tryggare, mer delaktig & meningsfull fritid för alla Sveriges barn & unga.
Fritidsgårdsverksamheten i Bråthult pausas under våren på grund av för få deltagare. Personalen
kommer dock att jobba med och mot olika skolor i ytterområden så som, Ryfors skola och
Virestads friskola till att börja med. Undersökning kommer att ske för att eventuellt kunna
utveckla en ambulerande fritidsgård i samverkan med rektorerna på skolorna och orterna.
Den mest akuta och viktigaste frågan för fritidsgården Freja just nu är lokalfrågan. Att ha en
fritidsgård, eller i detta fall en ungdomsgård, på Haganässkolan och dessutom på skoltid är inte
lämpligt. Dessutom delar Freja lokal med bordtennisföreningen vilket gör att fritidsledarna måste
plocka undan möbler och material efter var eftermiddag. Detta är på det sättet också en
arbetsmiljöfråga.
Utifrån kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ska fritidsgårdsverksamheten möta barn- och
ungdomars behov till en meningsfull fritid. Fritidsgårdsverksamhet ska alltså ske och bedrivas
efter skoltid men naturligtvis ska fritidsgården samarbeta med skolorna.
Fritidsgårdspersonalen har startat en utredning med frågor till barnen och ungdomarna om vad de
önskar sig för lokal och med vilken verksamhet de tycker att det ska finnas. Det ser naturligtvis
olika ut för Fenixungdomarna och för Frejaungdomarna. Denna kartläggning och utredning ska
vara klart under våren.
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Fritidsgårdsverksamhetens handlingsplan 2022
(Utifrån nämndens verksamhetsplan och aktiviteter/mål)

1. Öka barn och ungdomars möjlighet till kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en
bred tillgång av kultur- och fritidsutbud, kulturell verksamhet, och ett varierat utbud av idrott och fysiska
aktiviteter.

- Starta upp kill- och tjejkvällar varannan måndag på Fenix
- Arbeta aktivt för mer verksamhet och aktiviteter under loven i samråd med besökarna.
Bland annat utveckling av Såganäslägret
2. Samverka med civilsamhället, föreningar och övriga ideella krafter för att främja engagemang, mångfald,
jämlikhet och trygghet.
- Fenixhallen, som aktivitet, utvecklas i samarbete med föreningslivet
- Arbeta med relationsbyggande verksamhet i samarbete med skolorna
- Samarbetet med fältgruppen utvecklas ytterligare under 2022 som en

i kommunen
del i

säkerhetsarbetet i kommunen.
3. Utveckla de demokratiska möjligheterna för invånarna att påverka kultur- och fritidsutbudet som anpassas
till allas förmåga och förutsättningar.

- Undersöka möjligheter att starta upp en fritidsgård, inom ramen för rätt åldersgrupp, i
någon av kommunens ytterområden.
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.

- Ett akutarbete för att Freja ska erbjudas en lokal, egen fritidsgård, att verka i för de
äldre ungdomarna, 16 till 20år. (Ett Ungdomens Hus eller ett Ungdomscafé med
möjlighet till anpassad verksamhet)
5. Med samprojekt och genom extern finansiering med staten, regionen, andra kommuner och aktörer skapa
förutsättningar för nya och gemensamma projekt, aktiviteter och arrangemang.

- Samarbetet med Kulturskolan för gemensamma aktiviteter utvecklas.
6. Digitala mötesplatser skapas och utvecklas för information, inspiration, arrangemang, aktiviteter och
delaktighet.

- Utveckla Ungdomsappen
7. Fortsätta utveckla verksamheternas e-tjänster och digitala tjänster.
- Utveckla Ungdomsappen
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Fritidsavdelningens väsentliga händelser
Under våren och senare också under hösten har fritidsavdelningen fått använda mycket tid att
hantera pandemin och tolka lagar, förordningar, restriktioner och rekommendationer med
information till kommunens föreningar.

Vidare har avdelningen, när tid funnits, arbetat med uppdraget från nämnden gällande
avtals- och bidragsutredningen. Tekniska förvaltningen genomför parallellt också en
utredning gällande berörda fastigheter som kultur- och fritid hyr och sedan används av
föreningar. För tekniska avdelningens räkning gäller deras utredning ansvar kopplat till
säkerhet.
Under senare delen av hösten har arbetet med LONA-projekten kopplade till Helge-å, Södra
Möckeln och vandringsleden Östra Möckeln intensifierats med planering och med en ytterligare
bidragsansökan från staten gällande Östra Möckeln.
Vidare har fritidsavdelningen initierat en renovering av B-planen på Älmekulla och Idrottsskolan
kunde äntligen starta upp igen i september månad efter 1,5 års uppehåll.
Genom satsningen på friluftslivets år har bland annat följande genomförts under året:
• Grillplatser och bänkar har bytts ut och installerats på flera platser. Bland annat vid
Gustavsfors.
• Metesbryggor har sjösatts vid yttre näset i samarbete med Naturskyddsföreningen och
Haganässkolan. Invigningen av bryggorna skedde 26 november.
• Nya mulltoor har installerats ute på Sikareveln
• Sandörens badplats har rustats upp med nya sittbänkar och markbeläggning för
parkeringsplatser
• Vid Möckelns badplats, har en 100-meterslina lagts ut för de som vill motionssimma och
för att veta hur långt man simmar
I samband med beviljande av äskade medel från Socialstyrelsen gällande avgiftsfria och
smittsäkra lovaktiviteter fick kultur- och fritid möjlighet att skriva kontrakt med 4H från Växjö
som genomförde djurhållning vid Älmhults hembygdsgård under hela sommaren. Ett välbesökt
arrangemang framförallt av barnfamiljer
Installationen av nytt taggsystem och taggläsare var klart under sommaren på Haganässkolan. I
uppstarten av systemet fanns en del tekniska problem men de flesta av dem är nu lösta.
I samband med att föreningarna kunde starta sina aktiviteter under våren, när färre restriktioner
och rekommendationer presenterades, har fritidsavdelningen bland annat hjälpt till med:
•
•
•

utlåning av bänkar till ÄIF från Silverdalens utescen
lånat ut innebandysarg och mål till ÄIBK för den utomhusplan de anordnade på
handelsplatsen tillsammans med IKEA.
nyanskaffning av sand till volleybollplanen på Bökhults badplats
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Haganäsbadets väsentliga händelser
Haganäsbadet har under hela våren och delar av hösten hållit stängt för allmänheten. Detta har
naturligtvis medfört ett stort inkomstbortfall. Däremot har personalen fortsatt haft ett stort arbete
under hela våren med uppdraget att samarbeta med grundskolan och gymnasiet och till stor del
sköta simundervisningen inom ramen för kursplanerna för idrott och hälsa.
I avtal med grundskolan och gymnasiet genomfördes en stor satsning på prioriterade grupper
inför betygsättningen samt prioritering på åk 2 och elever som skulle ha betyg i idrott och hälsa.
Elever som inte klarat kunskapskraven inom ovan nämnda kursplaner erbjöds också att de första
två veckorna på sommarlovet komma till simhallen för extra simundervisning. Tre elever deltog
på dessa undervisningsdagar.
Älmhults simsällskap (ÄSS) hade sin verksamhet igång under våren med de begränsningar och
rekommendationer som folkhälsomyndigheten krävde utifrån pandemin. Älmhults simsällskap
har ökat sitt medlemsantal och har kö till sin simskola. De har under hösten haft 30 timmar/vecka
i vattnet.
Tyvärr kunde kommunen, genom personalen på Haganäsbadet, inte genomföra sin
sommarsimskola som traditionsmässigt hålls i tre veckor för kommunens 7-åringar år på grund av
ovan nämnda pandemilag, restriktioner och rekommendationer. ÄSS genomförde dock sin
simskola för barn i åldrarna 5 år och uppåt.
Haganäsbadets personal åkte mellan maj-augusti ut till kommunens åtta badplatser under tre
tillfällen för att ta vattenprover.
Hela simhallen storstädades inför semesterstängningen. Ett arbete som tyvärr till stora delar
behövde göras om igen efter semestern då det blivit rostfläckar på det rostfria materialet i
simhallen som måste putsas bort.
I augusti gjordes schemaläggning med alla skolor och klasser och buss-schema lades och bussar
bokades samt att planering inför hösten genomfördes av kurser så som babysim, crawlkurs och
bröstsimskurs för vuxna.
Även en ny personalrekrytering skedde inför hösten. Både vikariat och timanställning.
Konstateras att det är en stor utmaning att hitta rätt personal där kravet bland annat är att de ska
kunna simma och dyka till botten av bassängen.
Badet öppnade upp igen i september efter en längre period stängt på grund av
pandemirestriktioner. I samband med öppningen sattes mer tider för allmänheten både på
morgonen samt under lunchtid. 30 min mer på morgonen och 1 timmes lunch sim 4 dagar i
veckan. Detta fanns inte tidigare. Det var även öppet i multibassängen på morgonpassen.
Personalen har haft 4 grupper babysim under hösten, nybörjarkurs i crawl för vuxna och nybörjarkurs i bröstsim för vuxna. Vattengympa startade sedan i november och pågick under 5 måndagar.
Det har varit stort tryck på att fler grupper och fortsättningskurser ska startas.
Simkunnigheten sjönk något under sista mätningen. Resultatet kan kopplas till att badet hade
stängt en längre period för renoveringen. I den årliga undersökningen som genomförs i
Kronobergslän landade Älmhult på 94 % mot tidigare 97%.
Personalen räcker i nuläget inte till under dagtid för att kunna säkerställa säkerheten vid
simskolan för åk 3-4, klasserna är större än tidigare och de flesta dagarna är det endast 2 personal
som har ansvaret över alla barnen.

29

9(15)

Kultur- och fritidsverksamheternas hela Årsanalys 2021
Fritidsavdelningens och Haganäsbadets förväntade utveckling
Den så kallade B-planen på Älmekulla kommer under våren och sommaren 2022 att renoveras
vilket innebär att ÄIF´s representationslag kommer att ha en fullgod och bättre plan att spela på.
Detta innebär också att övriga planer i större utsträckning kan och ska användas till barn- och
ungdomslagen och att det finns mer plats för träningstider till höstsäsongen.
Med den nya naturvårdsplanen i ryggen kommer kultur- och fritid att fortsätta satsa på
friluftsleder och rekreationsområden i Älmhults kommun
De områden som ligger i pipeline just nu är: vandringsled Östra Möckeln och Södra Möckeln.
Vidare kommer fritidsavdelningen att fortsätta satsa på kommunens möjligheter till ett gott
friluftsliv genom att renovera och sätta upp grillplatser, bänkar och framförallt mulltoor på
kommunens badplatser och rekreationsområden.
Tack vare att Haganäsbadet fått tillskott i budgeten för en extra person för städ kan nu
badpersonalen mer ägna sig åt utvecklingen av simundervisning för skolorna och simkunskap
med kurser för allmänheten.
Simkunnigheten hos kommunens barn ska stärkas under året då vissa årskullar, under
ombyggnationen och utifrån pandemisituationen, inte fått den traditionella simundervisningen
genom bland annat inställd sommarsimskola under två år.

Kultur- och fritidsavdelningarna gemensamt
Med de nya och utökade uppdragen kultur- och fritidsavdelningen, inkluderat med Haganäsbadet,
får, fått och tar har kultur- och fritidsavdelningarna ett akut behov av personalförstärkning under
2022 med en eventuell omorganisation som resultat. Uppdraget och det huvudansvar som
tilldelats för Älmhultsfestivalen är det som påverkat arbetssituationen.
Personalförstärkningen och omorganisationen anser förvaltningen ska kunna ske inom ramen för
den ekonomiska budgettilldelningen.
Avtals- och bidragsutredningen som genomförs är nu inne i nästa fas där delredovisningar för
olika bidrag eller anläggningar ska presenteras efterhand och som sedan kan ligga till grund för
eventuella beslut om en ändring av avtal eller bidragsform.

Fritidsavdelningens-, Haganäsbadets- och delar av förvaltningens
gemensamma handlingsplan 2022
(Utifrån nämndens verksamhetsplan och aktiviteter/mål)

1. Öka barn och ungdomars möjlighet till kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en bred
tillgång av kultur- och fritidsutbud, kulturell verksamhet, och ett varierat utbud av idrott och fysiska aktiviteter.

- Friidrottssatsning för barn/ungdomar mellan 6-12 år genom Sportklubben
- I samarbete med RF-SISU ge möjligheter till utbildning inom planskötsel av konst- och
gräsplanerna för kommunens fotbollsföreningar
- Under 2022 planerar personalen på Haganäsbadet att starta fler kurser, både nybörjar och
fortsättningskurser, i bland annat babysim, vuxenkurser i crawl och bröstsim.
- Haganäsbadet arbetar också med och har lagt upp en plan för att komma ifatt med
simskolan för åk 2-eleverna.
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2.

Samverka med civilsamhället, föreningar och övriga ideella krafter för att främja engagemang, mångfald,
jämlikhet och trygghet.

- Stöd och utbildning till/för föreningarna angående värdegrundsarbete i samarbete med
RF-SISU
- Utveckla Idrottsskolans avslutning 18 maj tillsammans med berörda föreningar
- Kultur- och fritidsverksamheterna arbetar tillsammans för en Mångfaldsfestival, 19 maj
- Ansvara för och med gemensamma krafter från övriga förvaltningar, avdelningar i
kommunen och tillsammans med företag samt föreningar anordna Älmhultsfestivalen
20-21 maj i egen regi
- Bidragsutredningen fortlöper och delredovisningar till nämnden genomförs
- Civilsamhällets utredning fortskrider i samarbete med kommunkontoret, föreningar och
andra ideella krafter och aktörer i samhället
3.

Utveckla de demokratiska möjligheterna för invånarna att påverka kultur- och fritidsutbudet som anpassas till
allas förmåga och förutsättningar.

- Civilsamhällets utredning fortskrider i samarbete med kommunkontoret
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.

- I samarbete med ÄIF renoveras B-planen på Älmekulla
- Investering i basket- och innebandyplaner – utomhus (Linnéskolan och Klöxhultsskolan)
- Utveckling av föreningstider i kommunens idrottshallar. Bland annat genom att den nya
idrottshallen öppnar hösten 2022 vid Paradisskolan
- Den nyinköpta Trackbanan till Haganäsbadet ska börja användas under loven för att få
fler besökare, framförallt fler barn- och ungdomar, till simhallen.
- Upprusta badplatser, vandringsleder och rekreationsområden med bland annat fler
mulltoor, grillplatser och bänkar
5.

Med samprojekt och genom extern finansiering med staten, regionen, andra kommuner och aktörer skapa
förutsättningar för nya och gemensamma projekt, aktiviteter och arrangemang.

- Söka bidrag och stöd, bland annat genom IKEA och RF-SISU, för satsningen på
utomhusanläggningar till basket- och innebandy
- Avsluta LONA-projektet Helge-Å 2022
- Tillsammans med planavdelningen, tekniska förvaltningen, företag, föreningar och
markägare utveckla vandringsleden Östra Möckeln samt led- och rekreationsområdet
Södra Möckeln.
6.

Digitala mötesplatser skapas och utvecklas för information, inspiration, arrangemang, aktiviteter och
delaktighet.

- Ta fram och utveckla en teamsplattform för föreningar som är verksamma inom
Idrottsskolan
7.

Fortsätta utveckla verksamheternas e-tjänster och digitala tjänster.

- E-tjänst för anmälan till Idrottsskolan, inkl betalning vid anmälan
- E-tjänst för hallbokning av föreningar och privatpersoner, efter att säsongs- och
matchbokningar är klara, inkl betalning vid anmälan
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Kulturavdelningens (Allmänkulturen) väsentliga händelser
Planeringen av all slags kulturverksamhet försvårades starkt av restriktioner som deltagartak och
snabbt föränderliga förutsättningar kopplade till pandemin. På grund av rådande restriktioner
ställdes Älmhults stadsfestival in även 2021. Ordinarie programverksamhet med publika
familjeföreställningar och kultur i vården ställdes in, Musikriket-konserterna genomfördes med
mycket begränsad publik eller senarelades
Kopplat till samhällsutvecklingsprocessen fortsatte utvecklingsarbetet för ett starkare kulturutbud
i syfte att stärka kommunens attraktivitet för boende i kommunen, utmaningarna till trots. Fokus
låg bland annat på evenemang, bild och form samt muntligt berättande. Kopplat till såväl
välfärdsprocessen som samhällsutvecklingsprocessen erbjöd kommunen pandemianpassade
kulturprogram för de äldre och gjorde fortsatta satsningar riktade mot barn och unga för att öka
deras möjligheter att ta del av och skapa kultur i förskola, skola och på fritid. Upplägget för olika
projekt anpassades efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer.
Nedan följer ett litet urval av de många arrangemang och samarbeten med stöd av Älmhults
kommun som har genomförts under året:
• Ett samverkansprojekt med Region Kronoberg Bild och Form och anlitad lokal konstnär
Petra Lindholm genomfördes inom området Gestaltad livsmiljö
• En regional utbudsdag för Skapande skola arrangerades för första gången i Älmhults
kommun i samarbete med UNGA Musik i Syd, Gemöskolan och Folkets Hus.
• Folkets Hus startade upp en omfattande konsertverksamhet med bland annat en publik
jazzklubb och arrangerade tillsammans med Älmhults konstförening en första ”Art &
Music festival.”
• Möckelsnäs Trädgård & Kulturcentrum fortsatte och utökade sin satsning på natur, konst
och musik.
• Tre kulturaktiviteter riktade mot vård- och omsorgsboende genomfördes i samverkan
med såväl lokala som regionala kulturaktörer
• I förvaltningsöverskridande samverkan inleddes arbetet med konstnärlig gestaltning av
nya grundskolan, Paradisskolan, kopplat till enprocentregeln om konstnärlig gestaltning.
• Tillsammans med Sagobygden bjöd Virestads hembygdsförening på nyinvigning av
sägenplatsen Ingeborg i Mjärhult i samband med nationaldagsfirandet.
• Programverksamhet med muntligt berättande genomfördes som lovaktiviteter och inom
ramen för såväl skapande skola som skapande förskola.
• För andra året i följd genomfördes en digital adventskalender som ett samverkansprojekt
mellan Älmhults kulturskola och allmänkulturen. Såväl elever som anlitade
professionella musiker deltog.
• I förvaltningsöverskridande samverkan inleddes arbetet med konstnärlig gestaltning av
nya grundskolan, Paradisskolan, kopplat till enprocentregeln om konstnärlig gestaltning.
• Tre kulturaktiviteter riktade mot vård- och omsorgsboende genomfördes i samverkan
med såväl lokala som regionala kulturaktörer: Midsommarfirande med anlitande av
Virestads folkdanslag, musikprogram till minne av Christina Nilssons 100-årsjubileum i
samarbete med Musik i Syd samt digital julkonsert i samarbete med Destination
Möckelsnäs. Samtliga aktiviteter
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Kulturavdelningens (Allmänkulturen) förväntade utveckling
Förväntade hävda restriktioner kopplade till covid-19 innebär en lättnad för kultursektorn som
under lång tid varit begränsad. Fortsatt fokus på att hantera pandemins effekter på det lokala
kulturlivet jämte nytt fokus på att underlätta återstart av kulturverksamheter och vidareutveckla
samarbeten.
Fortsatt målinriktat arbete utifrån kommunens vision och nämndens beslutade resultatmål. En
kulturpolicy för Älmhults kommun, utgående från kulturpolitisk vision och formulerade
kulturpolitiska mål, beslutas politiskt och bidrar till måluppfyllelse avseende bland annat FN:s
globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.
Fortsatt utvecklingsarbete för ett starkare kulturutbud med tydligt syfte att stärka kommunens
attraktivitet för boende i kommunen. Fokus ligger bland annat på evenemang, bild och form samt
muntligt berättande. Arbetet med att ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram initieras.
Samverkansformerna för området gestaltade livsmiljöer vidareutvecklas och fördjupas. Med
utgångspunkt i barnkonventionen fortsätter arbetet med att öka barn och ungas möjligheter att ta
del av och skapa kultur i förskola, grundskola och på sin fritid.
Fortsatta strategiska satsningar sker i syfte att stärka den lokala konstscenen och kommunens
arbete med konst. Framtagande av och politiskt beslut om policy och riktlinjer för kommunens
arbete med offentlig konst tas. En uppföljning av 2021 års gröna skolprojekt planeras och
genomförs i samarbete med kommunens planeringsavdelning och Haganässkolan i syfte att stärka
barnperspektivet och involvera barn och unga i utvecklingen av miljön kring Haganässkolan.

Kulturavdelningens (Allmänkulturen) handlingsplan 2022
(Utifrån nämndens verksamhetsplan och aktiviteter/mål)

1. Öka barn och ungdomars möjlighet till kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en
bred tillgång av kultur- och fritidsutbud, kulturell verksamhet, och ett varierat utbud av idrott och fysiska
aktiviteter.

- Med utgångspunkt i barnkonventionen fortsätter arbetet med att öka barn och ungas
möjligheter att ta del av och skapa kultur i förskola, grundskola och på sin fritid.
- Samverkan med Regionteatern Blekinge Kronoberg och IKEA möjliggör att kommunens
barn och unga även får tillgång till större, tekniskt mer krävande, scenkonstupplevelser på
hemmaplan. Under våren får kommunens samtliga elever i åk 1-2 ta del av allkonstverket
”Guldet” på Live! Föreställningen ges även för allmänheten.
- Fortsatt samarbete med UNGA Musik i Syd möjliggör kulturupplevelser för alla äldre
förskolebarn, 2022 med fokus på sång på förskolan. Kulturaktiveter i grundskolan sker
bland annat inom ramen för Skapande skola med medel från Statens Kulturråd. Med stöd
av Filmregion Sydost återupptas Skolbio i Älmhults kommun.
- Invigning av konstnärlig gestaltning på Paradisskolan.
2. Samverka med civilsamhället, föreningar och övriga ideella krafter för att främja engagemang, mångfald,
jämlikhet och trygghet.

- Fortsatt stöd och samarbete med lokala kulturaktörer- och arrangörer för att främja
engagemang, mångfald och jämlikhet.
- Fortsatt strategiskt arbete med att vidareutveckla och stärka Älmhults evenemangskultur i
samverkan med civilsamhälle, föreningsliv och övriga ideella krafter med bland annat
genomförande av Älmhultsfestivalen. Konceptet med stadsfestival vidareutvecklas i syfte
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-

-

-

-

att tydligare använda festivalen som ett verktyg för att främja engagemang och vi-känsla
samt positionera Älmhult som en attraktiv och hållbar boendeort och besöksmål.
Scensommar med högkvalitativa familjeakter under bar himmel på okonventionella
platser och med fri entré arrangeras 2022 återigen publikt i nära samverkan med lokala
föreningar.
Förra årets nyhet, en Konst- och musikfestival, arrangeras på nytt som ett
samverkansprojekt mellan framför allt Folkets Hus och Älmhults konstförening som ett
led i Folkets Hus satsning på arrangörskap för scenkonst.
Älmhults konstförening arrangerar på nytt Konstrunda i bred samverkan med bland annat
det lokala förenings- och näringslivet.
Utvecklingsarbetet på Destination Möckelsnäs fortsätter med satsningar på kultur,
forskning och natur. I samverkan med regionala kulturaktörer görs fortsatta satsningar
görs för att etablera Möckelsnäs som ett centrum för opera i Sydsverige.
Konceptet med turnerande berättarfestival och musik i Sagobygd i samverkan med
Berättarnätet Kronoberg och lokala kulturarrangörer vidareutvecklas i syfte att stärka
engagemanget för och synliggöra det muntliga berättandet i hela Sagobygden.

3. Utveckla de demokratiska möjligheterna för invånarna att påverka kultur- och fritidsutbudet som anpassas till
allas förmåga och förutsättningar.

- Fortsatt strategiskt arbete med att vidareutveckla och stärka Älmhults evenemangskultur i
samverkan med civilsamhälle, föreningsliv och övriga ideella krafter med bland annat
genomförande av Älmhultsfestivalen. Konceptet med stadsfestival vidareutvecklas i syfte
att tydligare använda festivalen som ett verktyg för att främja engagemang, vi-känsla och
möjligheter till inflytande samt positionera Älmhult som en attraktiv och hållbar
boendeort och besöksmål.
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.

- Arbetet med att ta fram ett uppdaterat kommunalt kulturmiljöprogram inleds.
- Samverkansformerna för området gestaltade livsmiljöer vidareutvecklas och fördjupas.
5. Med samprojekt och genom extern finansiering med staten, regionen, andra kommuner och aktörer skapa
förutsättningar för nya och gemensamma projekt, aktiviteter och arrangemang.

- Samverkan med en rad nationella, regionala och lokala aktörer fortsätter eller
vidareutvecklas inom flera områden. Inte minst gäller detta bild- och formområdet, det
muntliga berättandet, evenemang och barn och unga.
6. Digitala mötesplatser skapas och utvecklas för information, inspiration, arrangemang, aktiviteter och
delaktighet.

7. Fortsätta utveckla verksamheternas e-tjänster och digitala tjänster.
- Inledd process. Hanteringen av årliga handlingar via e-tjänst.
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Kulturskolans väsentliga händelser
Kulturskolan har under våren och hösten haft cirka 380 unika elever i ämneskurser.
Ämneskurserna och utbudet av kurser har varit inom bild, teater, dans, foto och musik men
kompletterades med lovaktiviteter inom film, slöjd och textil under våren. För dessa lovaktiviteter
och ämnen fanns det ett ökat intresse.
Pedagogerna har undervisat antingen enbart digitalt eller mixat digital undervisning med vanlig
fysisk undervisning efter de restriktioner som varit.
Kulturskolan medverkade också som inspiratör, för väl genomförd digital undervisning, på
Kulturskolerådets årsdagar i Stockholm.
Kulturskolan ansvarade och genomförde även 2021 – i samarbete med allmänkulturen – en
digital adventskalender.

Kulturskolans rektor påbörjade hösten 2021 den chefs- och rektorsutbildning som finns
för kulturskoleledare i Sverige

Kulturskolan genomförde under året flera samarbeten, aktiviteter och konserter och några av dem
var:
• Med initiativ från Kulturskolan startade Musikkåren upp sin verksamhet igen efter paus i
många år och glädjande är att många av kulturskolans elever också börjat spela i
Musikkåren.
• för första gången genomförde Kulturskolan lovaktiviteter med gratis workshops för barn
och ungdomar vilket det visade sig finnas ett stort behov för dessa aktiviteter på loven.
• Kulturskolan har startat upp ett samarbete med KulturVerkstan i Tingsryd. Samarbetet
mynnade ut i ett kulturläger för 30 barn och ungdomar i Korrö tillsammans.
• Ett stort samarbetsprojekt genomfördes, i en Annika Herlitz konsert, i Stenbrohults kyrka
med Kulturskolans elever och lärare som musiker.
• Rytmikgruppen för särskoleelever utvecklades från 3 elever till cirka 10 elever under
hösten i ett nära samarbete med Särskolans fritidshem.
• På Handelsplats Älmhult ”småländsk julmarknad” medverkade Kulturskolan med
elevframträdande på LIVE-arena under två dagar.
• Kulturskolan har startat ett samarbete med Hemslöjden i Växjö.
• Kulturskolan ingår sedan i våren 2021 i ett länsnätverk med alla Kronobergs
Kulturskolechefer.
• Över 15 olika filminspelningar har gjorts med elever under våren. Det har varit allt från
teaterföreställningar, revyer, konserter, musikvideor och dansnummer. En del har hamnat
på youtube andra har begränsats till familjen.
• Tack vare de medel som kultur och fritid fick från Socialstyrelsen kunde det genomföras
en avgiftsfri- och smittsäker lovaktivitet (musikalresa – Sound of Music) i samarbete med
Fenix där 50 elever åkte till Göteborg
• Kulturskolan ansvarade och skapade Älmhults digitala nationaldagsfirande till den 6 juni.
• Kulturskolan har arrangerat två open stage på Folkets Hus med liveband från
Kulturskolan för personer med intellektuell funktionsvariation med över 50
medverkande.
• En blåsorkester för barn och ungdomar har startats upp
• Kulturskolans elever har varit förband åt olika artister på Folkets Hus
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Kulturskolans handlingsplan 2022
(Utifrån nämndens verksamhetsplan och aktiviteter/mål)

1. Öka barn och ungdomars möjlighet till kunskapsinhämtning, bildning, delaktighet och gemenskap genom en
bred tillgång av kultur- och fritidsutbud, kulturell verksamhet, och ett varierat utbud av idrott och fysiska
aktiviteter.

- Starta ämnet slöjd som kontinuerlig verksamhet på Kulturskolan.
- Utöka tjänsten i ämnena för gitarr, trummor, bas och ”spela i band” eftersom söktrycket
är stort till dessa ämnen
- Fortsätta med utvecklingen av lovaktiviteter för barn och unga.
2. Samverka med civilsamhället, föreningar och övriga ideella krafter för att främja engagemang, mångfald,
jämlikhet och trygghet.

- Fortsatt strategiskt arbete med att vidareutveckla och stärka Älmhults evenemangskultur i
samverkan med civilsamhälle, föreningsliv och övriga ideella krafter med bland annat
genomförande av Mångfalds- och Älmhultsfestivalen
- Utveckla ett samarbete med Linnéskolan i Älmhult för att få möjlighet att starta en
skolorkester med inriktning blås.
- Starta upp Kulturskolans teaterfestival igen.
3. Utveckla de demokratiska möjligheterna för invånarna att påverka kultur- och fritidsutbudet som anpassas till
allas förmåga och förutsättningar.

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.

5. Med samprojekt och genom extern finansiering med staten, regionen, andra kommuner och aktörer skapa
förutsättningar för nya och gemensamma projekt, aktiviteter och arrangemang.

- Tillsammans med Linnéuniversitet undersöka möjligheten att starta ett erfarenhetsutbyte
kopplat till specialpedagogik och Kulturskolans drama- och musikverksamhet
- Samarbetet med fritidsgården och biblioteket ska utvecklas ytterligare
- Undersöka möjligheten för Älmhults kulturskola att visa sin verksamhet utanför
kommunen och på så sätt göra reklam för hela kommunen
- Fortsätta att utveckla samarbetet med särskolans fritidshem och daglig verksamhet
- Samarbeta med sagomuseet i Ljungby och genomföra workshops i berättarskap
6. Digitala mötesplatser skapas och utvecklas för information, inspiration, arrangemang, aktiviteter och
delaktighet.

- Genomföra en digital adventskalender 2022 med elever från Kulturskolan och andra
kulturaktörer i Älmhult om budgeten tillåter
7. Fortsätta utveckla verksamheternas e-tjänster och digitala tjänster.
- Göra om och utveckla Kulturskolans hemsida till att vara mer lättöverskådlig
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Utbetalningar november-december
Förening/mottagare
ABF

Aktivitetsstöd Studie- Anläggningsvår & höst
förbund
bidrag
257 244

Driftbidrag

Bidragstyp
Arrange- Investeringsmang
bidrag

Förenings- SkötselLovÖvriga
lönebidrag bidrag aktivitet bidrag

100 000

Berättarnätet Kronoberg

4 095

Bilda
Byggnadsföreningen Folkets hus

210 000

Byggnadsföreningen Hallaborg

40 000

Bygdegårdsföreningen Viljan

40 000

Bollklubben Dacke

1 000

100 000

Boulesällskapet 16 Älmhult
Båtklubben Näset

10 000

Delarybygdens Byråd

40 000

Delary Idrottsförening

3 000

42 495

3 500

46 130

Diö båtklubb
Diö GOIF Hockey

45 920

46 580

1 000

10 000

Elmhults Sportsclub
Eneryda Gymnastikförening

3 504

Eneryda Idrottsförening

10 240

Eneryda NSF scouter

8 592

35 000

3 400

Eneryda Volley

48 592

5 000

1 000

11 929

300

Folkuniversitet
Frimärksklubben
Föreningen Eneryda Volley

400 000

Föreningen Stenbrohults konstisbana
Göteryds Bollklubb

9 504

30 000

43 173

5 000

Göteryds hembygdsförening
69 506

Hallaryds IF
Hallaryds sockenråd
30 000

Hallaryds hembygdsgård
Häradsbäcks Idrottsförening

11 216

20 483

10 000

Härlunda intresseförening
Idrottsförening Älmhult Kyokus
80 000

IF Friskis & Svettis
IF Älmhult Kyokushinkai

1 424
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Totalt
257 244
100 000
4 095
310 000
40 000
40 000
1 000
0
10 000
40 000
95 125
0
93 500
10 000
3 504
22 169
46 992
54 592
300
0
0
400 000
87 677
0
69 506
0
30 000
31 699
10 000
0
80 000
1 424

40 000

Judhults Bygdegårdsförening

100 000

Kronobergs länsförbund 4H
Kulturföreningen Alma
2 863

Kulturens Bildningsförbund
Kurd Älmhult Fotbollsförening

36 880

Liatorps Idrottsförening

66 992

794 832

Liatorps jaktskytteklubb

22 000

Liatorps Medborgarhusförening

60 000

Linnébygdens hundägarförening

5 000

Linné Hembygdsförening

10 000

86 800
34 000

36 558

16 000

Magic scope
11 685

Medborgarskolan

50 000

Möckelsnäs vänförening

5 000

Möckelns FVO
60 125

NBV
Orienteringsklubben

1 808

20 000

Pjätteryds Gymnastikförening

12 960

46 531

30 000

55 000

Pjätteryds hembygdsförening
Sisu

80 000

Sensus Studieförbund

24 336

2 500
2 500

Studieförbundet Vuxenskolan

22 339
149 013

Studiefrämjandet
SV Kronoberg
Södra 4H

2 944

5 000

Uranias byggnadsförening

40 000

Virestads hembygdsförening

15 000

Virestad Skytteförening
Virestads Idrottsförening

52 240

70 187
15 500

Virestads samhällsförening

3 500

Väglasjöarnas FVO
Älmhult Beasts

59 392

6 738

Älmhult Discgolf

13 584

Älmhult Handbollsklubb

29 872

5 000

Älmhult Linnebygdens ridklubb

94 688

150 000

Älmhults Badmintonklubb

28 144

6 000
54 412

38

1 000
33 403

1 000

40 000
100 000
0
2 863
36 880
985 182
56 000
60 000
5 000
10 000
16 000
11 685
50 000
5 000
60 125
51 808
59 491
55 000
80 000
26 836
2 500
22 339
149 013
7 944
40 000
15 000
0
122 427
15 500
3 500
66 130
20 584
34 872
333 503
28 144

5 000

Älmhults Flygklubb
Älmhults Golfklubb

17 088

Älmhults Gymnastikförening

43 152

230 000

Älmhults Hembygdsförening
Älmhults Idrottsförening

364 592

Älmhults Innebandyklubb

68 432

7 000
87 992

14 000

1 000

255 009

49 000

1 000

49 000

1 000

5 000

Älmhults jaktskytteförening
Älmhults Judoklubb

10 000

Älmhults konstförening

3 000

Älmhults korpförening
Älmhults Kung Fu

13 984
15 000

Älmhults Pistolklubb

39 000
14 625

Älmhults Rödakorskrets
Älmhults Simsällskap

27 312

Älmhults Skytteförening

3 584

1 000
15 000

1 000

Älmhults Teaterförening

100 000

2Enjoy

15 000

Berättarkväll

13 000

Felaktig motbokning/uppbokning

-7 500

Summa

1 076 640

612 000

2 377 355

828 260

304 000

348 380

121 395

12 000

100 000

12 000
335 080
43 152
15 000
669 601
118 432
5 000
0
10 000
3 000
13 984
54 000
14 625
28 312
19 584
100 000
15 000
13 000
-7 500

94 393

Summa total: 5 874 422
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INVESTERINGSPROJEKT RAM 2021
NÄMND:

BILAGA

Kultur och Fritid

OBS! Alla investeringsramar (PROTYP R) som har utfall eller budget måste redovisas i nedan tabell.
Avstämning ska göras mot Raindance. Investeringsprojekten redovisas netto. Taxekollektivet (VA) ska fylla i en
egen bilaga.
En investeringsram är en generell investeringsbudget som nämnden själv får prioritera inom.
INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN

Projektnummer
24010
24019
24024
24027
24028
24673
24675
24674

Projektnamn
Diverse investeringar
Haganäs tagg och sektionering
Passergrindar Simhall
Friluftets år
Älmekulla B-planen
Kulturskolan instrument 2021
Haganäsbadet hinderbana
Kulturskolan utrustn lokaler

Ny- eller
reinvestering
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt
Välj objekt

Utfall jandec 2021
0
261 800
173 936
276 701
299 799
146 159
112 425
0

Budget 2021
229 000
224 000
174 000
250 000
300 000
150 000
113 000
60 000

1 270 820

1 500 000
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Avvikelse
budget/ utfall
2021
229 000
-37 800
64
-26 701
201
3 841
575
60 000
0
229 180
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INVESTERINGSPROJEKT ANSLAG 2021

BILAGA

NÄMND:
OBS! Alla investeringsanslag (PROTYP I) som har utfall eller budget måste redovisas i nedan tabell.
Avstämning ska göras mot Raindance. Investeringsprojekten redovisas netto.
Ett investeringsanslag är ett beslutat uppdrag av kommunfullmäktige som nämnden inte får prioritera inom.
INSTRUKTIONER FINNS I ANTECKNINGAR ÖVER VARJE KOLUMN

PROJEKTET UNDER 2021

Projektnummer
24011
24018
24023
24111
24630

Projektnamn
Citat
Bevattning Älmekulla
Mobil hörslinga
Nytt underlag t ridhus
Utegym

Ny- eller
reinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Nyinvestering
Välj objekt

Startår Slutår
2018
2020
2020
2020
2020

Utfall 2021 Budget 2021
0
100
2021
0
865
0
120
2021
0
140
2021
0
400

Investeringsanslag

0
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1 625

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT

Avvikelse Ack utfall
budget/
t.o.m.
utfall 2021
211231
100
0
865
135
120
0
140
0
400
0
0
1 625

135

Total
budget
100
1 000
120
140
400

Slutprognos
100
135
120
0
0

1 760

355

Avvikelse
total
budget/
slutprognos
0
865
0
140
400
0
1 405
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Kultur- och fritidsnämnden

Stöd till föreningar med anledning av Covid-19 och
pandemin
Ärendenummer KFN 2022/2

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Covid-19 och efterdyningarna av pandemin vill kultur- och
fritidsavdelningen fortsatt kunna ge stöd och bidrag till föreningar i Älmhults
kommun.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-02-10
• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-09-24, § 82

Ärendeberedning
För att tydliggöra möjligheten att kunna ge ett fortsatt stöd till föreningar med
anledning av Covid-19 och efterdyningarna av pandemin, som härrörs från
tidigare beslut i kultur- och fritidsnämnden 2020-09-24, vill förvaltningen
uppmärksamma att det framöver kan komma frågor från föreningarna i Älmhults
kommun om möjligheten att ansöka om bidrag eller få annan stöttning till
föreningarna.
När pandemin bröt ut 2020 tog kultur- och fritidsnämnden beslut om att ge
förvaltningen en möjlighet att hjälpa föreningarna – som haft ett förlorat
inkomstbortfall från till exempel inställda arrangemang, konserter, andra
aktiviteter eller idrottsevenemang – med bidrag och stöd.
I nämndens bidragsbestämmelser finns ingen sådan bidragsform framtagen
vilket gör det svårt att tillmötesgå eventuella förfrågningar om stöttning utan ett
beslut i nämnden.
Ur ett ekonomiskt-, verksamhets-, medborgar- och framförallt ett
barnrättsperspektiv ska och bör kultur- och fritidsnämnden kunna ge
verksamhetschefen, på delegation, möjligheten att ge bidrag för stöd till
föreningar med anledning av Covid-19 och pandemin med hänvisning till
delegationsordningen och bidragsbestämmelserna.
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen för kultur- och
fritidsverksamheterna en fortsatt möjlighet att stötta föreningar, om behov finns,
genom bidrag med anledning av Covid-19 och efterdyningarna av pandemin.
•

Bidragsstorleken får högst uppgå till det belopp som är beslutad i
nämndens delegationsordning för verksamhetschefen.

•

Beslut om bidrag ska förekommas av en utredning genom att föreningar,
som söker bidrag, inkommer med ekonomisk redogörelse, årsmöteshandlingar, erhållet bidrag för Covid-19 av annan myndighet eller
organisation eller annan dokumentation som förvaltningen önskar ta
del av.

•

Redovisning av eventuella bidrag som utbetalats med anledning av
Covid-19 och efterdyningarna av pandemin ska redovisas i vanlig
ordning för delegationsbeslut.

•

Detta beslut gäller längst till 2022-12-31

Jörn Engkvist

Roger Johansson

Verksamhetschef

Utbildningschef

Beslutet skickas till
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:
Om föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet drabbas av ett större
ekonomiskt bortfall på grund av Covid- 19 och efterdyningarna av pandemin
påverkar Kultur- och fritidsnämndens beslut eventuellt möjligheten att fortsätta
med sina fritidsaktiviteter
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Genom att försöka stötta föreningar med bidrag för ett ekonomiskt bortfall
3. Beskriv eventuella intressekonflikter
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Finns inte behov
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