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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16   

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Tomas Simonsson (M) 
Rumiana Miteva De Reyes (M) 
Emma Åkesson (S) 
Monika Nilsson (S) 
Ida Ekdahl (C) 
Hilda Ardash (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Jerker Nilsson (V) fram till och med punkt 5 
Anders Mårtensson (C) från och med punkt 6 
Ej tjänstgörande ersättare 
Anders Mårtensson (C) fram till och med punkt 5 

 
 
Tjänstemän 
Jörn Engkvist, verksamhetschef 
Eva Holmström Sjödahl, sekreterare 
Helena Strömqvist, bibliotekschef 
Oliver Öst-Långström, ekonom 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16   

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 
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16 

§ 114 Info fritidsgårdarna 
 

17 
§ 115 Övrigt 

 

18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 105 Val av justerare 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Hilda Ardash (KD) 
2. Ersättare till justerare : 

Monika Nilsson (S)  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 106 Fastställande av dagordning 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Dagordningen för mötet fastställs. 
 
 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 107 Strategisk information, frågor och 
meddelanden 
Verksamhetschef Jörn Engkvist informerar om att: 

• Bidragsutredningen går framåt. Det kommer att synas i verksamhetsplan 
2022. 

• Älmhultsfestivalen genomförs den 20-21 maj 2022. En mångfaldsfestival 
planeras det för den 19 maj 2022. Avslutningen med idrottsskolan blir 
den 18 maj 2022. Kultur-Fritid har ett stort ansvar för Älmhultsfestivalen 
och dess genomförande i samarbete med kommunens övriga 
förvaltningar. 

• South Swedish Rally kommer att genomföras i Älmhult den 27-29 maj 
2022.  

• Budgetarbetet för 2023 startar direkt efter nyår. Enligt den 
parlamentariska gruppen ska KoF eventuellt bli en egen förvaltning. 
I jämförelse med motsvarande verksamhet inom liknande kommuner har 
vi en underbemanning på förvaltningsnivå. 

 
Tomas Simonsson (M) frågar verksamhetschef Jörn Engkvist om det aktuella 
pandemiläget. Verksamhetschef Jörn Engkvist svarar att biblioteket har stoppat 
en aktivitet och att förvaltningen har gått ut med info till föreningar om vad som 
gäller enligt pandemilagen.  
 
Ida Ekdahl (C) frågar om ett mail från Delarybygdens bygderåd att dom har 
svårt med elkostnaderna för Delarygården på grund av höjda elpriser.  
Verksamhetschef Jörn Engkvist meddelar att förvaltningen kommer att svara 
föreningen.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 108 Redovisning av delegeringsbeslut 
 

Sammanfattning  
 Delegationsbesluten från förvaltningen redovisades 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 109 Budget 2022 
Ärendenummer KFN 2021/7 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar anta framlagd verksamhetsplan. Med en 
mindre redaktionell förändring av punkt 1 efter synpunkt från Ida Ekdahl (C) 
som dock efter beslut återkallade önskemålet om ändringen. Tilläggsyrkandet 
från Anton Härder (S) om uppdraget till förvaltningen att följa upp hur 
föreningarna arbetar med sina policydokument om drog-och mobbing bifalles. 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsplan enligt anvisningar.  
Verksamhetsplanen innehåller nämndens uppdrag, resultatmål med därtill 
kopplade aktiviteter och indikatorer, driftbudget för åren 2022-2024, 
investeringsbudget för åren 2022-2033 samt arbetsmiljö.  
Nämndens driftbudget för åren 2022-2024 uppgår till 42 723 tkr per år, 
investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 1 650 tkr. För hela perioden 2022-
2033 uppgår investeringsbudgeten till 18 600 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-09 

• Verksamhetsplan 2022 Kultur- och fritidsnämnd, daterad 2021-11-26 
 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Socialdemokraterna lämnade via mail från Anton Härder ett tilläggsyrkande om 
uppdrag till förvaltningen för 2022: Förvaltningen ska följa upp hur föreningarna 
arbetar med sina policydokument avseende drog-och mobbing. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt tilläggsyrkandet att ge 
förvaltningen i uppdrag att följa upp hur föreningarna arbetar med sina 
policydokument avseende drog-och mobbing. 
 

Protokollsanteckning 
Alliansen lämnar inga ytterligare uppdrag till förvaltningen med tanke på de 
uppdrag förvaltningen redan har från nämnden som bidragsutredningen, arbetet 
med civilsamhället samt den kommande Älmhultsfestivalen. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 110 Intern kontrollplan 2022 
Ärendenummer KFN 2021/17 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden antar riskanalys och plan för intern kontroll 

2022, daterad 2021-12-05 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

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 2021-10-18 kommunövergripande mål för intern 
kontroll 2022. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-09 

• Intern kontrollplan 2022, daterad 2021-12-05 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Protokollsanteckning 
Ida Ekdahl ( C ) ställer frågan om hur vi gjort riskbedömningen och om det skett 
incidenter. Verksamhetschef Jörn Engkvist svarar att vi gjort en avvägning över 
de risker som kan hända. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Verksamhetschef, kultur och fritid, Jörn Engkvist 
Fritidshandläggare, Eva Holmström Sjödahl 
Badchef, Linda Lörincz 
Fritidsgårdschef, Annika Holmkvist 
Rektor Kulturskolan, Jennie Winquist 
Bibliotekschef, Helena Strömqvist 
HR-specialist, Emmelie Lind Svensson 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 111 Bidrag utegym 
Ärendenummer KFN 2021/18 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner ett investeringsbidrag till Diö 
samhällsförening om 150 000kr för etablering av ett utegym i Diö. 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

Sammanfattning av ärendet 
Diö samhällsförening har inkommit med en bidragsansökan för att bygga ett 
utegym i anknytning till Albins åker och Å-parken i Diö. 
Ansökningsdatum: 2020-11-15 
Begäran från föreningen på kommunalt bidrag är 150 000kr. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-1 

• Bidragsansökan från Diö samhällsförening daterad 2020-11-17 
 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Anders Mårtensson (C) ställer frågan om de har ett löfte om att söka bidrag 
längre fram vad gäller skötseln. Verksamhetschef Jörn Engkvist svarar nej utan 
de måste då söka eventuellt bidrag hos Kultur-Fritid och en bedömning görs 
därefter. 
Tomas Simonsson (M)frågar om de har en önskan om ett framtida skötselbidrag. 
Verksamhetschef Jörn Engkvist svara nej, det är föreningens egendom. 
 
Beslutsgång 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Omröstningsresultat 
 

Protokollsanteckning 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen, Ingela Thulander 
Diö samhällsförening 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 112 Biblioteksplan 2022 
Ärendenummer KFN 2021/16 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktige förlänger nuvarande biblioteksplan tills reviderad  
plan är framtagen, dock längst till och med 2022-12-31 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Jäv 
 
 

Reservation 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommuns nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2021” beslutades  
2018-04-26 (KFN 2018/9) och upphör att gälla vid kommande årsskifte 2021.  
Flera omständigheter har gjort att en ny biblioteksplan inte kunnat arbetas fram 
under det gångna året, bland annat pandemin och ny bibliotekschef. 
Den nu aktuella biblioteksplanens mål är emellertid fortfarande fullt giltiga och 
kan ligga till grund för bibliotekets arbete även under 2022. En förlängning av 
nuvarande biblioteksplan ger tid till verksamheten att arbeta fram en ny 
biblioteksplan för tiden 2023-2026. Arbetet med ny biblioteksplan har inletts och 
den planeras vara färdig för beslut hösten 2022.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse, Biblioteksplan 2022, förlängning. Daterad 2021-12-10 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Biblioteksplan 2018 – 2021  
 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Tomas Simonsson (M) frågar om man från Älmhults bibliotek har en 
samordning med skolbiblioteken. Helena Strömqvist bibliotekschef har 
informerat grundskolechefen om biblioteksplanen och att den också gäller 
skolbibliotek. Formellt ska det vara en plan som omfattar båda delar. 
 
Beslutsgång 
 
Omröstningsresultat 
 

Protokollsanteckning 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Bibliotekschef, Helena Strömqvist 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 113 Kultur-och fritidspolicy - information om 
arbetet 

 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Jörn Engkvist informerar om det pågående arbetet med kultur-
och fritidspolicyerna. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 114 Info fritidsgårdarna 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Jörn Engkvist informerar om fritidsgårdarna Fenix och Freja. 
Fritidsgården som bedrivs i Bråthult på måndagar kommer att pausas under 
våren för att undersöka var en filialfritidsgård ska ligga. Som det är nu har det 
varit en deltagare på plats som gått i åk 4. Lokalerna är undermåliga och saknar 
vatten och avlopp. 
Fritidsgården Freja är i olämpliga lokaler på Haganässkolan. Bordtennisklubben 
önskar också disponera lokalerna fullt ut. Man undersöker olika lokaler runt om i 
Älmhult. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-12-16 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 115 Övrigt 
 

Sammanfattning  
Tomas Simonsson (M) ställer frågan om mail från föreningar i idrottsskolan om 
indraget bidrag till fika, mat som tack till att de är med i idrottsskolan. 
Verksamhetschef Jörn Engkvist svarar att förvaltningen ska gå ut med ett mail 
om att de föreningar som deltar i idrottsskolan ska få 1000 kr vardera att köpa 
fika eller pizza. 
 
 
_____ 
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