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Kommunledningsförvaltningen   
  
Oliver Östh Långström 
oliver.ost-langstrom@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Prognos efter Feb 2023 
 

Kultur- och fritidsnämnd  
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Årsprognos med nämndens driftresultat 

 

 
 

 
 
Periodens utfall  
De interna posterna (exempelvis lokalhyra) avser en stor del av den totala budgeten och dessa har inte 
kommit in i ekonomisystem, utfallet ger då en missvisande bild på hur Kultur och fritid ligger till för 
perioden och är anledningen till att dessa inte dessa i tabellerna.  

 
Helårsprognos 
Helårsprognosen visar ett nollresultat. Även om vissa trender kan ses redan nu, är det för tidigt för att 
kunna dra några slutsatser kring detta. Intäkterna ligger ungefär där de ska (se bild nedan) men detta kan 
bli mer eller mindre än budgeterat, är för tidigt att dra någon slutsats ännu.  
 
Personalkostnaden ser ut att kunna bli något hög, men det finns lite osäkra faktorer som spelar roll 
samtidigt som att det är tidigt på året.  
 
På de övriga kostnader (exkluderar de interna posterna) är det inget som sticker ut. Blir mer intressant 
att analysera när bidragen betalas ut senare under året.  
 

 

  

KKLSUM Årets BUDGET HELÅRSPROGNOS Avvikelse Budget-Prognos

1 Intäkter 4 762 4 762 0

2 Personalkostnader -20 041 -20 041 0

3 Övriga kostnader -34 681 -34 681 0
Totalt -49 960 -49 960 0

Ansvar Årets BUDGET HELÅRSPROGNOS Avvikelse Budget-Prognos

40000 Kultur och Fritidsnämnd -550 -550 0
40100 Fritidschef -18 363 -18 363 0
40200 Fritidsgårdsföreståndare -3 768 -3 768 0
40300 Badchef -7 121 -7 121 0
40400 Bibliotekschef -9 505 -9 505 0
40600 Rektor kulturskolan -5 183 -5 183 0
40700 Kulturstrateg -3 075 -3 075 0
41000 Kultur och fritidsnämnd gemens -2 395 -2 395 0

Totalt -49 960 -49 960 0
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Intäkter (Bidrag exkluderat) 

 
Intäkterna verkar hålla sig runt trenden, och majoriteten av intäkterna är från simhallen. 
 
Trenden ”Riktmärke i %” är baserad på hur mycket intäkter Kultur och fritid fick per månad över de 3 
senaste åren. Trenden behöver inte betyda att det är så mycket intäkter som borde ha kommit in, utan 
den är mest till för att kunna jämföra.  
  

Intäkter Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Totalt
Utfall -170 551 -142 727 -313 278

Utfall i procent 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9%
Riktmärke i % 4% 6% 8% 8% 2% 11% 2% 6% 8% 13% 19% 13% 100%

Intäkter exkluderat stadsbidrag 
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Bidrag  
Nedan finns en tabell över de bidrag som hittills betalats ut. 

 

 
 

 

 

 

Förening 4880 - Anläggningsbidrag 4881 - Aktivitetsbidrag 4882 - Ledarutbildning 4883 - Föreningslönebidrag 4884 - Investeringsbidrag 4885 - Övrigt Kulturstöd o arr bidrag Totalt 

Bockatorps ridanläggning 67 816 67 816

Boulesällskapet 16 Älmhult 40520 40 520

Delary idrottsförening 49000 49 000
Liatorps Idrottsförening 15 942 15 942

Elmhults Sports Club 6000 6 000
Stenbrohults församling 30000 30 000

0
0

Summa 108 336 0 0 0 49 000 21 942 30 000 209 278

Lämnade bidrag 2023
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Förvaltningen  
Oliver Östh Långström   
oliver.ost-langstrom@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Prognos efter feb  
Ärendenummer KFN 2022/4 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har sammanställt en prognos efter feb som visar ett nollresultat. Det är 
för tidigt på året för att kunna ge säkra prognoser, men det är inget som sticker ut 
utöver det vanliga. 
 
210 tkr har betalats ut i bidrag under perioden jan – feb.  
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2023-03-16 

• Prognos Kultur- och fritid feb, daterad 2023-03-16 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar godkänna framlagd rapport. 
 
Oliver Östh Långström Susann Pettersson 
Controller Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Linda Lörincz   
Linda.lorincz@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Tjänsteskrivelse om aktivitetsstöd 2023  
Ärendenummer KFN 2023/8 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lokalt aktivitetsbidrag (LOK) är ett av bidragen som föreningar kan söka i 
Älmhults kommun. LOK bidraget ska användas till föreningars 
ungdomsverksamhet och stimulera till ökade aktiviteter för deltagare i åldern 7 – 
25 år. 
För kultur- och fritidsnämnden är barn och unga en prioriterad grupp. LOK 
stödet är en viktig del av föreningarnas möjlighet att bedriva verksamhet.  
I Älmhults kommun utgår idag ett bidrag om 11 kr per deltagare. Bidraget 
betalas ut efter att ansökan beviljats av Riksidrottsförbundet (RF), där 
kommunen får besked om antalet deltagare. Bidraget per deltagare minskade 
under hösten 2022, från 16 kr till 11 kr. Nu har förutsättningarna för bidraget 
setts över och kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att bidraget höjs med 2 kr 
per deltagare till 13 kr för 2023. Vidare föreslås att bidraget ses över inför 
budgetprocessen 2024 – 2026.   
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-21 

• Bilaga 1, jämförelse aktivitetsbidrag andra kommuner 
 
Ärendeberedning 
Lokalt aktivitetsbidrag (LOK) är ett av bidragen som föreningar kan söka i 
Älmhults kommun. LOK bidraget ska användas till föreningars 
ungdomsverksamhet och stimulera till ökade aktiviteter för deltagare i åldern 7 – 
25 år. 
LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de 
specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver 
verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år.  
LOK kan även sökas av föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet 
(RF) exempelvis scouterna.   
I Älmhults kommun utgår idag ett bidrag om 11 kr per deltagare. Bidraget 
betalas ut efter att ansökan beviljats av RF, där kommunen får besked om antalet 
deltagare. Bidraget betalas ut vår och höst. Bidraget per deltagare minskade 
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under hösten 2022, från 16 kr till 11 kr. Antalet deltagare i föreningsverksamhet 
för barn och unga mellan 7 – 25 år i Älmhults kommun har ökat markant under 
åren, 2019 var det 79 904 deltagare, 2020 sjönk deltagandet på grund av 
pandemin till 74 991 deltagare, 2021 var det 81 3016 deltagare. Under 2022 var 
det 93 251 som deltog.  
Under 2021 betalades det ut totalt 1 077 tkr och under 2022 betalades det ut 
1 089 tkr i aktivitetsbidrag. I budget för 2023 har det avsatts 150 tkr mer i 
bidragspotten, totalt 1 300 tkr. 
Inför budgetåret 2023 har en genomlysning av bidraget genomförts där 
förvaltningen tagit fram underlag från 9 närliggande kommuner för jämförelse 
av bidragets storlek, se bilaga 1. Det varierar hur kommunerna väljer att betala ut 
bidraget, några väljer att betala ut per deltagare alternativt per sammankomst, 
medan några betalar ut för båda delarna. Det finns även fler utbetalningsformer, 
vilket gör det svårt att jämföra bidraget per deltagare. Vidare har en översyn av 
hemsidorna för föreningsbidrag på almhult.se genomförts för att förenkla 
ansökningsprocessen för föreningarna.  
För kultur- och fritidsnämnden är barn och unga en prioriterad grupp. LOK 
stödet är en viktig del av föreningarnas möjlighet att bedriva verksamhet.  
Aktivitetsbidraget betalas ut per deltagare och visar att fler barn- och ungdomar 
deltar i föreningsverksamhet, detta gör det svårt att prognostisera för en budget i 
balans. Då budgeten för stödet under 2023 har höjts, föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen en ökning av bidraget från 11 kr till 13 kr per deltagare, 
vilket motsvarar medel för samma omfattning av deltagare som 2022.    
 
Kultur- och fritidsförvaltning förslag till beslut 

 
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att höja aktivitetsbidraget till 13 kr 

per deltagare för 2023. 
2. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 

se över aktivitetsbidraget per deltagare för 2024 i samband med 
budgetprocessen för 2024 – 2026. 

 
Linda Lörincz Susann Pettersson 
Fritidssamordnare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 

 
 
 

9



 Tjänsteskrivelse   

 2023-03-20  3(3) 

 

 

 
 
 

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: Föreningsverksamhet riktad till barn-och unga. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? För kultur-och fritidsnämnden är barn och unga en 
prioriterad grupp. LOK stödet är en viktig del av föreningarnas möjlighet att 
bedriva verksamhet. 

. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
Viljan att ge pengar till barn-och ungdomsidrott ställs mot förvaltningens 
budget. 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: I detta fall är det inte aktuellt. 
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Aktivitetsstöd/bidrag - Kronobergs län

kommun ekonomi sätt att betala ålder

Alvesta 7 kr per deltagare 7-25år

Lessebo
11,40 kr per tilffälle/aktivitet

5-25år
2,65 kr per deltagare

Ljungby 58 kr per tillfälle/aktivitet 7-25år

Markaryd
10 kr per tillfälle/aktivitet

4-25år
5 kr per deltagare

Uppvidinge 10 kr per deltagare 5-20år

Tingsryd 5 kr per deltagare 7-25år

Växjö
30 kr per tillfälle/aktivitet

5-20år
2 kr per deltagare

Älmhult 16 kr per deltagare 7-25år (trots utökad budget med 150tkr saknas ca
100tkr för nå budget för 16kr)

Älmhult 11 kr per deltagare 7-25år (om trenden av antal deltagare i aktiviteterna
håller i sig)

Osby 9,50 kr per deltagare 7-25 år Budget på 845 tkr som fördelas jämnt per halvår.
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Svar på motion om att införa fritidsbank  
Ärendenummer KFN 2023/10 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2023-02-09 in en motion om att Älmhults 
kommun bör införa en fritidsbank. 
 
Motionären skriver följande: Älmhults kommun är en kommun med ett stort 
engagemang och bred föreningsverksamhet inom idrottsverksamhet. Tyvärr så 
kan det vara både dyrt och krångligt att komma igång med många idrotter då det 
krävs omfattande utrustning. 
Därför vill vi i Miljöpartiet de Gröna att det införs en fritidsbank i Älmhults 
kommun. En fritidsbank fungerar som ett bibliotek, fast med sport och 
fritidsutrustning, där alla kan låna utrustning. Det bygger på samverkan med 
lokala aktörer och kommunerna. 
Med anledning av detta yrkar förslagsställaren: 
- Att Älmhults kommun skall verka för att det införs en fritidsbank i 

kommunen. 
Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-27, § 26, att remittera motionen till 
kultur- och fritidsnämnden för beredning i samråd med socialnämnden. 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår bifall till motionen och att kultur- och 
fritidsnämnden i samarbete med socialnämnden får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att starta en fritidsbank i kommunen. Förslaget skickas till 
socialnämnden för ställningstagande. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 
Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 

• Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-27 § 36 

• Motion om att införa en fritidsbank från Michael Öberg (MP), daterad 2023-
02-09 

 
Ärendeberedning 
En fritidsbank är motsvarigheten till ett bibliotek fast för fritidsutrustning. 
Tanken är att man på en fritidsbank ska kunna låna utrustning såsom exempelvis 
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bandyklubbor, skridskor, flytvästar och bollar av olika slag. Utrustningen ska 
kunna lånas kostnadsfritt med syftet att öka tillgängligheten till diverse olika 
fritidsaktiviteter för alla kommunens medborgare. 
En fritidsbank har möjligheten att bidra till den allmänna folkhälsan genom att 
erbjuda möjligheten att testa olika fritidsaktiviteter utan kostnad. Tanken är 
också att fritidsbanken ska bidra till ökad hållbarhet, då bankens utrustning kan 
återanvändas och nyttjas av många olika individer. 
Införandet av en fritidsbank kräver ett omfattande arbete. Bland annat behövs en 
lokal, införskaffandet av utrustning, upprättandet av ett utlåningssystem samt 
samverkan med det lokala föreningslivet för att skapa en fritidsbank som faktiskt 
nyttjas av medborgarna. 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår bifall till motionen och att kultur- och 
fritidsnämnden i samarbete med socialnämnden får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att starta en fritidsbank i kommunen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
 Kultur- och fritidsnämndens förslag skickas till socialnämnden för 

ställningstagande. 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Socialnämnden 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
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.  

13



 Tjänsteskrivelse   

 2023-03-22  3(3) 

 

 

 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Införandet av en fritidsbank påverkar barnet genom att öka tillgängligheten till 
fritidsaktiviteter samt öka möjligheterna att engagera sig i diverse olika 
fritidsintressen. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ökad tillgänglighet till fritidsaktiviteter utan kostnad bidrar till barns möjlighet 
att upptäcka engagera sig i olika intressen.  
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
- 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: Inte i detta läge. Kommer i senare skede ifall uppdrag om 
att inrätta en fritidsbank ges. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-02-27 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 36 Motion om att införa fritidsbank från Michael 
Öberg (MP) 
Ärendenummer KS 2023/41 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kultur- och fritidsnämnden för 

beredning i samråd med socialnämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Öberg (MP) lämnade 2023-02-16 in en om att införa fritidsbank i 
Älmhults kommun. I motionen föreslås att Älmhults kommun skall verka för att 
det införs en fritidsbank i kommunen. 

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2023-02-09 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Förslag på sammanträdet 
Anton Härder (S) yrkar att kultur- och fritidsnämndens beredning ska ske i 
samråd med socialnämnden. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning i samråd med socialnämnden och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
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Kultur- och fritidsförvaltningen  
Matilda Dunfjäll   
matilda.dunfjall@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Svar på motion om att utveckla Älmhults friluftsliv
  
Ärendenummer KFN 2023/9 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre och Anton Härder (S) lämnade 2022-05-20 in en motion om att 
utveckla Älmhults friluftsliv. 
Motionärerna skriver följande: Älmhult och Småland har en fantastisk natur. I 
vår kommun finns stora resurser i skogar och sjöar och det pågår både 
kommunala och privata initiativ för att göra områden mer tillgängliga. En 
vandringsled längs Östra Möckeln är ett exempel och Pilgrimsleden i Västra 
kommundelen ett annat.  Enligt riksdagens mål om tillgänglig natur för alla ska 
natur- och kulturlandskap finnas möjliga att vistas i för många människor. Naturen 
ska vara tillgänglig och detta innefattar också kunskap om att områden är 
tillgängliga för utevistelse. Det är viktigt att människor känner sig välkomnade och 
lockade till att gå ut i naturen för att det ska bli av.  

Med anledning av detta yrkar förslagsställarna: 
1. Att en långsiktig plan för kommunens friluftsliv – både skog och vatten - 
utifrån regeringens mål för friluftsliv tas fram.  
2. Att möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på friluftsliv och 
naturvård som en arbetsmarknadsinsats utreds.  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20, § 123, att remittera motionen till 
kultur- och fritidsnämnden för beredning.  
 
I kommunens budget för år 2023, beslutad i kommunfullmäktige 2022-12-12 § 
223 finns uppdraget ”Utarbeta en plan för utveckling av kommunens friluftsliv”. 
Planen ska vara klar i december 2023. Kommunen har påbörjat arbetet med 
framtagandet av en friluftsplan och kommer att presentera den innan årsslutet. 
Med hänvisning till att uppdraget redan getts av kommunfullmäktige föreslår 
kultur- och fritidsförvaltningen att punkt 1 i motionen anses besvarad. 
Avseende punkt 2, att möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på 
friluftsliv och naturvård som en arbetsmarknadsinsats utreds, föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen bifall till yrkandet. Förslagsvis får kultur- och 
fritidsförvaltningen uppdraget att i samarbete med socialförvaltningen undersöka 
möjligheterna att inrätta ett arbetslag. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
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Beslutsunderlag 
• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 §123 

• Motion om att utveckla Älmhults friluftsliv från Anton Härder och Eva 
Ballovarre, daterad 2022-05-20 

 
Ärendeberedning 
Den vackra naturen är en viktig del av Älmhults kommun. Ökad tillgänglighet 
till kommunens natur har positiv inverkan både på kommunens attraktivitet och 
allmänna folkhälsa. Därför är det viktigt att kunna njuta av friluftsliv i 
kommunen, både för invånare och besökare. Kommunen har därför de senaste 
åren satsat på att skapa nya platser att besöka och nya saker att göra. Satsningar 
har även gjorts avseende att utveckla och göra informationen kring naturutbudet 
i Älmhult mer tillgänglig. 
De senaste årens satsningar på friluftslivet i Älmhults kommun har gett resultat. 
År 2022 utsågs Älmhults kommun till Årets förbättrare i naturvårdsverkets 
undersökning ”Sveriges friluftskommun”. Kommunen har haft en aktiv 
samverkan inom kommunen och över kommungränser samt med olika 
organisationer, vilket resulterat i fler projekt och genomförda 
aktiviteter.  Konkreta exempel är upprustningen av kanotleden, byggandet av 
metbryggor och utvecklandet av naturkartan både på svenska och engelska. 
I kommunens budget för år 2023, beslutad i kommunfullmäktige 2022-12-12 § 
223 finns uppdraget ”Utarbeta en plan för utveckling av kommunens friluftsliv”. 
Planen ska vara klar i december 2023. Kommunen har påbörjat arbetet med 
framtagandet av en friluftsplan och kommer att presentera den innan årsslutet. 
Med hänvisning till att uppdraget redan getts av kommunfullmäktige föreslår 
kultur- och fritidsförvaltningen att punkt 1 i motionen anses besvarad. 
Avseende punkt 2, att möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på 
friluftsliv och naturvård som en arbetsmarknadsinsats utreds, föreslår kultur- och 
fritidsförvaltningen bifall till yrkandet. Förslagsvis får kultur- och 
fritidsförvaltningen uppdraget att i samarbete med socialförvaltningen undersöka 
möjligheterna att inrätta ett arbetslag. 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Anser motionens punkt 1 besvarad. 
2. Bifaller motionens punkt 2.  
3. Ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med socialnämnden 

att undersöka möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på 
friluftsliv och naturvård som en arbetsmarknadsinsats. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-03-22  3(4) 

 

 

 
 
 
Matilda Dunfjäll Susann Pettersson 
Utredare Kommunchef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
Socialnämnden 
 
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: 

Påverkar barnet genom att öka möjligheterna till att vistas i kommunens natur. 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ökad tillgång till naturen (genom skapandet av friluftsplan) hör möjlighet att 
utöka barns tillgång till Älmhults natur, vilket kan leda till positiv inverkan på 
både fysisk och psykisk hälsa. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
- 
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 Tjänsteskrivelse   

 2023-03-22  4(4) 

 

 

 
 

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

Bedöms inte behövas i detta ärende. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 123 Motion - Utveckla Älmhults friluftsliv från Eva 
Ballovarre (S) och Anton Härder (S) 
Ärendenummer KS 2022/118 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Överlämna motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Ballovarre (S) och Anton Härder (S) lämnade 2022-05-20 in en motion om 
utveckling av Älmhults friluftsliv. I motionen föreslås följande: 

• Att en långsiktig plan för kommunens friluftsliv – både skog och vatten - 
utifrån regeringens mål för friluftsliv tas fram. 

• Att möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på friluftsliv och 
naturvård som en arbetsmarknadsinsats utreds. 

 

Beslutsunderlag 
• Motion daterad 2022-05-20 
 

Kommunfullmäktiges behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till kultur- 
och fritidsnämnden för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till  
För åtgärd 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Utveckla Älmhults friluftsliv 

Älmhult och Småland har en fantastisk natur. I vår kommun finns stora resurser i skogar och 

sjöar och det pågår både kommunala och privata initiativ för att göra områden mer tillgängliga. 

En vandringsled längs Östra Möckeln är ett exempel och Pilgrimsleden i Västra kommundelen ett 

annat.  

Enligt riksdagens mål om tillgänglig natur för alla ska natur- och kulturlandskap finnas möjliga att 

vistas i för många människor. Tio mål finns uppsatta och de är kopplade till bland annat 

samverkan, folkhälsa, kunskap, allemansrätten och landsbygdsutveckling. Naturen ska vara 

tillgänglig och detta innefattar också kunskap om att områden är tillgängliga för utevistelse. Det är 

viktigt att människor känner sig välkomnade och lockade till att gå ut i naturen för att det ska bli 

av.   

Vi tror att det finns möjligheter att utveckla friluftslivet i hela kommunen på ett bra och inte 

särskilt kostsamt sätt. Det finns pengar att söka i programmet för lokala naturvårdsprojekt 

(LONA), men också i programmet för lokala vattenprojekt (LOVA). I samverkan med föreningar 

finns fler möjligheter att söka pengar.  

Naturvårdsverket menar att kommunen har ett stort ansvar när det gäller att utveckla friluftslivet 

för invånarna. Det är viktigt kopplat till folkhälsan – att vistas i naturen ökar hälsan och 

välbefinnandet enligt forskning.  

Vi tror också att det går att koppla samman arbetet kring friluftsliv med kommunens 

arbetsmarknadsenhet. Det finns kommuner som har ”naturvårdslag” som en insats för 

integration och vägar till arbete. Det tror vi att Älmhults kommun också kan skapa.  

Det är viktigt att väga in barnkonventionen i arbete kring friluftsliv.  

Med anledning av detta yrkar vi: 

-  Att en långsiktig plan för kommunens friluftsliv – både skog och vatten - utifrån 

regeringens mål för friluftsliv tas fram. 

-  Att möjligheterna till att inrätta ett arbetslag med fokus på friluftsliv och naturvård som 

en arbetsmarknadsinsats utreds.  

 

Eva Ballovarre och Anton Härder 

2022-05-20 
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