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Kultur- och fritidsnämnden

Långsiktigt kulturstöd - Berättarnätet Kronoberg
KFN 2022/3

Sammanfattning
Tillsammans med Alvesta och Ljungby kommuner ingår Älmhults kommun i
Sagobygden. Sagobygden är en del i den ideella föreningen Berättarnätet
Kronoberg. Föreningen arbetar med det immateriella kulturarvet, muntligt
berättande och för att föra vidare den muntliga berättartraditionen. Sagobygden
är upptagen på UNESCO:s register över goda exempel på hur man kan arbeta
med att trygga immateriella kulturarv, den muntliga berättartraditionen.
Älmhults kultur- och fritidsnämnd föreslås bevilja Berättarnätet Kronoberg
långsiktigt kulturstöd från och med 2022. Villkor för det långsiktiga kulturstödet
föreslås regleras i ett avtal.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-08.
• Avtal Långsiktigt Kulturstöd Berättarnätet Kronoberg, daterat 2022-04-08.
• Undertecknad överenskommelse Berättarnätet Kronoberg, daterad 2018-0710.

Ärendet
Tillsammans med Alvesta och Ljungby kommuner ingår Älmhults kommun i
Sveriges Sagobygd. Sagobygden är en del i den ideella föreningen Berättarnätet
Kronoberg, bildad 1990. Föreningen arbetar med det immateriella kulturarvet,
muntligt berättande och för att den muntliga berättartraditionen förs vidare.
Sagobygden är upptagen på UNESCO:s register över goda exempel på hur man
kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, den muntliga
berättartraditionen. Älmhults kommun var 1999 en av grundfinansiärerna bakom
verksamheten i Sagobygden, då sägenplatserna skapades. Kommunen har till
och med 2017 årligen beviljat föreningen ett mindre arrangemangsbidrag på
20 000 kr.
År 2018 ingick Älmhults kommun, tillsammans med Region Kronoberg,
Ljungby kommun och Alvesta kommun, en kulturpolitisk överenskommelse
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med föreningen Berättarnätet Kronoberg. Överenskommelsen syftar till att
stärka arbetet med den muntliga berättartradition som finns i Sagobygden och
göra muntligt berättande till en profilfråga i Sagobygden och Kronoberg. I
samband med 2018 års överenskommelse höjde Älmhults Kultur- och
fritidsnämnd nivån för det kommunala arrangemangsbidraget från 20 000 kr till
100 000 kr.
Då samma evenemang/verksamhet kan beviljas stöd för ”större publikt
kulturarrangemang” högst tre år i följd bör Berättarnätet Kronoberg beviljas
långsiktigt kulturstöd från och med 2022. Ett kommunalt långsiktigt kulturstöd
syftar till att skapa stabilitet i föreningen och bidra till bättre förutsättningar för
långsiktig planering. Basen för Älmhults kulturliv utgörs av verksamhet som
omfattas av långsiktigt kulturstöd. Berättartraditionen i de tre Sagobygdenkommunerna är stark. Älmhults kommun bör utveckla och tillvarata bland annat
Sagobygdens redan etablerade varumärke med kopplingar till Unesco som kan
locka till sig mer kultur. Berättarnätet Kronobergs verksamhet berikar i mycket
hög grad Älmhults kulturliv
Beslut om långsiktigt kulturstöd för Berättarnätet Kronoberg utgör en viktig
förutsättning för ett fortsatt och vidareutvecklat arbete med att, i linje med 2018
års överenskommelse, stärka den muntliga berättartraditionen i Sagobygden och
göra muntligt berättande till en profilfråga i Sagobygden och Kronoberg.
Ett förslag på avtal kopplat till ett kommunalt långsiktigt kulturstöd har
gemensamt tagits fram av verksamhetschef för Sagobygden, ordförande för
Berättarnätet Kronoberg, verksamhetschef kultur- och fritid och kulturstrateg,
Älmhults kommun.

Förslag till beslut
 Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om att bevilja Berättarnätet Kronoberg
ett långsiktigt kulturstöd på 100 000 kr.
 Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om att godkänna avtalet med
Berättarnätet Kronoberg för året 2022. Uppföljning av avtalet görs i november
månad 2022.

Helen Carlsson

Jörn Engkvist

Kulturstrateg

Verksamhetschef Kultur och fritid

Beslutet skickas till
Kulturstrategen
Verksamhetschef Kultur och fritid
Kultur- och fritidsnämnden
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Långsiktigt kulturstöd 2022
Avtal mellan Älmhults kommun,
kultur- och fritidsnämnd och Berättarnätet Kronoberg

Presentation av Berättarnätet Kronoberg
Berättarnätet Kronoberg, som bildades 1990, är en ideell förening som bedriver verksamheten
Sagobygden, i vilken ingår: Sagobygdens musik- och berättarfestival (tidigare Ljungby
Berättarfestival), Sagomuseet samt Sägenplatserna i Alvesta, Ljungby och Älmhults kommuner.
Föreningen arbetar med att det immateriella kulturarvet som muntligt berättande utgör förs vidare.
Föreningen är sedan 2014 en ackrediterad NGO av FN-organet Unesco inom konventionen för det
immateriella kulturarvet. Inom samma konvention är Sagobygden den enda organisation i Sverige, och
det tjugonde i världen, som är upptaget på Unescos ”Register of Good Safegaurding practices”, dvs ett
register över goda metodiska exempel. Föreningen verkar såväl lokalt, regionalt, nationellt som
internationellt, bl.a. är föreningen medlem av det nationella rådet och den nordiska referensgruppen
för immateriellt kulturarv. Föreningens anställda undervisar vid svenska universitet. Sagobygden i sin
helhet har idag en Unesco stämpel, Sagobygden finns på listan över Good Safeguarding Practice.
Detta innebär att Sagobygden har utvecklat ett brett kontaktnät med myndigheter såsom Institutet för
språk och folkminnen, Statens Kulturråd, Svenska Unescorådet, Riksantikvarieämbetet och
akademiska lärosäten. Föreningens breda och både internationellt och nationellt uppmärksammade
verksamhet lyfter fram en unik verksamhet i Älmhults kommun och de två andra
Sagobygdskommunerna.

Tidigare samarbete
Älmhults kommun var 1999 en av grundfinansiärerna av verksamheten i Sagobygden och då skapades
sägenplatserna, sommarberättandet i Sagobygden och ett utförligt informationsmaterial.
Älmhults kommun har under ett antal år ansökt om medel från Kulturrådet för att genomföra
Skapande skola-program i samverkan med Sagobygden. Här har genomförts sägenresor för högstadiet,
berättarverkstäder för mellanstadiet och sagolek för förskolor och lågstadiet.

Överenskommelse med Berättarnätet Kronoberg
2018 ingick Älmhults kommun, Region Kronoberg, Ljungby kommun och Alvesta kommun en
kulturpolitisk överenskommelse med föreningen Berättarnätet Kronoberg. Överenskommelsen syftar
till att stärka arbetet med den muntliga berättartradition som finns i Sagobygden och göra muntligt
berättande till en profilfråga i Sagobygden och Kronoberg.
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Kommunalt uppdrag till Berättarnätet Kronoberg
Berättarnätet Kronoberg tillsammans med Älmhults kommun, verkar för att stärka det immateriella
kulturarvet - berättande och muntliga traditioner. Berättarnätet Kronoberg är en aktiv aktör inom
Älmhults kommuns kulturliv, turism och näringsliv.
Detta når vi genom att Berättarnätet Kronoberg:
• Ska vara en aktiv del av samverkan för att utforma framtida överenskommelser med Älmhults
kommun där såväl kultur, turism, fysisk planering, vård och näringsliv som pedagogiska
samarbeten tas tillvara.
• Besörjer 10 sägenskåp som finns i Älmhults kommun. I varje skåp finns en unik illustration av
konstnären Kjell Sundberg, samt berättelsen i text på svenska, engelska och tyska. Dessa skåp
får underhåll en gång om året, de målas och fylls med Sägenkartor på de tre språk. Likaså

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

målas och underhålls vägvisarna till platsen.
Vid eventuell utökning av antalet sägenskåp beslutas innehåll och placering i dialog
med Älmhults kommun och markägare samt eventuellt berörd hembygdsförening.
Utformar och trycker en broschyr med berättelser på de tre språken och med karta över
kommunerna där sägen- och geocachingplatser är markerade.
Har i Älmhults kommun 5 geocachingplatser, dessa platser underhålls ett flertal gånger under
året.
Tillhandahåller vårt uppskattade Sägenhäfte ”På upptäcktsfärd i Sagobygden.” En sägenresa i
Älmhults kommun, på tre språk.
Underhåller Sagobygdens app, där besökaren via karta kan hitta sägenplatser och lyssna på
berättelser, på svenska, engelska och tyska.
Arrangera ett flertal sommarprogram under rubriken ”Sommar i Sagobygden”, samt utformar
och trycker program och affischer för dessa program.
Uppdatera ständigt hemsidan www.sagobygden.se, med Sagobygdens närvaro i Älmhults
kommun.
Arrangera och genomför berättarprogram en dag under sportlov och påsklov i Älmhults
kommun.
Älmhults kommun har rätt att använda Sagobygden i marknadsföringssyfte i enlighet med
Sagobygdens policy.
Kommer kontinuerligt att informera om verksamheten som till exempel på Älmhult kommuns
fullmäktigemöten eller Kultur- och fritidsnämnden
Alla skolor i Älmhults kommun kan under avtalsåret besöka Sagomuseet utan kostnad. Guide
ingår inte i besöket.
Vid köp av pedagogiska skolprogram erhåller Älmhults kommun 15% rabatt på ordinarie pris.

Ekonomiskt stöd
100 000 kronor

Verksamhetsbidrag

Samverkansprojekt i samband med Sagobygdens musik- och berättarfestival 2022
15 000 kronor

Tre programpunkter i Älmhults kommun under
Sagobygdens musik- och berättarfestival.
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Målsättning för aktiviteter i skolan 2022
Under verksamhetsåret inleda ett samarbete kring pedagogiskt program för Älmhults kommuns
grundsärskola.

Utbetalning av verksamhetsbidrag
1 maj 2022

Marknadsföring
I Berättarnätet Kronobergs marknadsföring måste det tydligt framgå att föreningen får stöd av Älmhult
kommun. En särskild logga finns att använda.

Uppföljning
Under november månad 2022 följs överenskommelsen upp genom att Berättarnätet Kronoberg
och tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen träffas och gör en utvärdering.

Älmhult den 26 april 2022

Ordf. Kultur- och fritidsnämnden

Ordf. Berättarnätet Kronoberg

Verksamhetschef Kultur- och fritidsavdelningen

Verksamhetschef. Sagobygden
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Kultur- och fritidsnämnden

Ny förening - Demensföreningen i Älmhult
Ärendenummer KFN 2022/6

Sammanfattning av ärendet
Demensföreningen i Älmhult bildades 2019. Föreningen ansöker nu om att bli
godkänd som förening och söker därmed också om ett startbidrag från Älmhults
kommun.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19
• Ansökan om startbidrag för föreningen Demensföreningen i Älmhult
Inkommen 2021-12-18 inklusive erforderliga handlingar.

Ärendeberedning
Demensföreningen i Älmhult bildades redan 20 maj, 2019
Föreningens verksamhet är att stötta anhöriga/närstående till personer med
demenssjukdom genom att anordna träffar för samtal, anordna föreläsningar med
mera. Föreningen startar också cirkeln ” att slippa gör resan ensam” som riktar
sig till yngre personer som nyligen fått demensdiagnos.
Föreningen stöttar, hjälper och är ett komplement till kommunens nya
demensstrategi som startar under 2022.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Demensföreningen i Älmhult och därmed
också deras ansökan om startbidrag om 2000 kr enligt gällande bidragsregler
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:
Ja, det kan det göra då vårdnadshavare, föräldrar eller mor och far-föräldrar kan
drabbas av demens och därmed kan barnen få stöttning av Demensföreningen i
Älmhult
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?
Ja
3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar:
Finns inget behov.
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Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning Intern kontrollplan 2021
Ärendenummer KFN 2020/37

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Kultur- och
fritidsnämnden antog 2019-12-19 riskanalys och plan för intern kontroll 2020.
Resultatet från uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19
• Uppföljning intern kontrollplan 2021 – kultur- och fritidsnämnden, daterad
2021-12-10

Ärendeberedning
Utifrån den riskanalys som skedde inför beslutet valdes nedanstående
områden ut att följas upp via den interna kontrollplanen:
•
•
•
•
•

Utbetalning av kultur- och fritidsnämndens bidrag
Redovisning av delegeringsbeslut
Barnkonventionen – alla beslut fattas enligt denna
Dataskyddsförordningen – bristande följsamhet av GDPR
Förtroende – bristande följsamhet av representations- och resepolicy

Utöver ovanstående tillkom de kommungemensamma målen:
•
•
•
•

Kommunikation – kring budget, mål och verksamhet inte når personal
Upphandling – uppföljning av avtal
Ekonomi – osäkra ekonomiska prognoser
Förtroenderisk – att politiska beslut inte genomförs

Exempel på framtagna förbättringsåtgärder i samband med uppföljningen är:
•
•
•

Tydlig genomgång av och framtagande till förslag till nämndens budget
och mål
Mall för ärenden som berör barn och unga är framtagen
Framtagna dokumenthanteringsplaner. Ändringar i program/system
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontroll
Jörn Engkvist

Roger Johansson

Verksamhetschef

Utbildningschef

Beslutet skickas till
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:
Beslutet berör förvaltningens arbete med administrativa uppgifter
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☐

Förklara oavsett svar:
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Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk uppföljning per mars 2022
Ärendenummer KFN 2022:5

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt den ekonomiska uppföljningen per mars 2022
enligt fullmäktiges anvisningar.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
•

Ekonomisk uppföljning per mars – KoF daterad 2022-04-19

•

Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-19

•

Bilaga 1. Helårsprognos drift per mars

Kultur- och fritidsnämndenens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen per
mars 2022.

Oliver Östh Långström

Roger Johansson

Controller

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunfullmäktige
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Kultur- och fritidsnämnd
Ekonomisk uppföljning
per mars 2022
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1 Driftredovisning - helårsprognos
1.1 Analys av helårsprognos intäkter och kostnader
2022

Intäkter/kostnader (tkr)
kos tna d=mi nus , i ntä kt=pl us

Budget

Helårsprognos
per mars

Budgetavvikelse

2021
Utfall

4 436

4341

-95

4 414

Personalkostnader

-18 653

-18746

-93

-17 579

Övriga kostnader
Summa

-28 506

-30399

-1 893

-26 944

-42 723

-44 804

-2 081

-40 109

Intäkter

Helårsprognosen för Kultur och Fritidsnämnden visar på ett underskott på 2 081 Tkr, varav 443 tkr är det
belopp som behöver åtgärdas.
Det har under många år varit oklart vem som ska stå för avskrivningskostnaderna för Konstgräsplanen som
införskaffades i slutet av 2018 som således har skjutits upp, fram tills nu. Denna kostnad kommer att
tillfalla Kultur- och fritidsnämnden i år. Underskottet på 2 081 tkr förklaras alltså av både en nedskrivningoch avskrivningskostnad som tillkommit från konstgräsplanen på 1 638 tkr (där 443 tkr i underskott är det
mer ”rättvisa” beloppet som visar prognosen för 2022).
95 respektive 93 tkr underskott på både Intäkter och personalkostnader, medan på övriga kostnader är på
1 893 tkr i underskott som är både nedskrivningen och avskrivningskostnad för konstgräsplanen. De övriga
kostnaderna, bortsett från konstgräsplanen, ligger på 255 tkr i underskott där 105 tkr är ospecificerade
kostnader och en kostnad på 150 tkr som avser en utbetalning av bidrag som egentligen avser 2021 som
behöver betalas ut i år.
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1.2 Fördjupad analys av helårsprognos
2022
Ansvar/organisation (tkr)
nettokos tna d=mi nus

40000 Kultur och Fritidsnämnd

Budget

Helårsprognos
per mars

2021
Budgetavvikelse

Utfall

-543

-543

0

-425

-15 791

-17 743

-1 952

-14 600

40200 Fritidsgårdsföreståndare

-3 444

-3 441

3

-2 894

40300 Badchef

-5 227

-5 305

-78

-6 251

40400 Bibliotekschef

-9 242

-9 242

0

-8 967

40600 Rektor kulturskolan

-4 602

-4 635

-33

-4 163

40700 Kulturstrateg

-2 888

-2 909

-21

-2 033

-986

-986

0

-776

40100 Fritidschef

41000 Kultur och fritidsnämnd gemens

0
0
0
0
Summa nämndens nettokostnader

-42 723

-44 804

-2 081

-40 109

Prognosen på ansvarsnivå visar att det underskott som redovisas av prognosen på 2 081 tkr kan till största
del förklaras av underskottet hos fritidschefen på 1 952 tkr (314 tkr bortsett från konstgräsplanen).
Budgetavvikelsen beror på som tidigare beskrivits av en nedskrivning och avskrivningskostnad för de 3 år
som denna inte har skrivits av på. Utöver ned- och avskrivning har det också, som tidigare beskrivits,
tillkommit ett bidrag i år som avsåg 2021.
Utöver ansvaret ”fritidschef” har badchefen en prognos på 78 tkr i underskott, där underskottet är en effekt
av en lägre prognostiserad intäkt som jämnas ut av en lägre kostnad på både personal och övriga kostnader.
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Ekonomisk uppföljning per mars
2022-04-19

5(5)

1.3 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
IB

Prognos utan flaggade åtgärder

Åtgärdsplan
Löpnr Förslag på åtgärd/tkr

-443
Effekt
2022

Effekt
2023

Effekt
2024

Konsekvensbeskrivning

1 Återhållsamhet med bidrag

443

443

443

Summ Summa prognos, efter vidtagna
a
åtgärder

0

0

0

Avrappor Avrapportt- ering
eringstillfälle
till

Färre extra utlämnande av bidrag
KS/KF
under året

delår aug

Förslag på åtgärd vid befarad negativ budgetavvikelse är att vi under året är återhållsamma med de extra
utlämnande av bidrag.
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Anvisning för tabell driftredovisning
Rubrik
Budget 20XX
Helårsprognos 20XX

Anvisning
Här ska nämndens aktuella beslutade budget för helår 20XX redovisas.
OBS! Siffrorna ska hämtas från Raindance och respektive controller ansvarar för att stämma av så att
siffrorna i tabellerna stämmer mot Raindance.

Budgetavvikelse

Negativ budgetavvikelse avser högre kostnader eller lägre intäkter än budget. Positiv budgetavvikelse
avser lägre kostnader eller högre intäkter än budget.
Avser föregående års utfall, som kan jämföras mot utfall aktuellt år i analysen.

Utfall 20XX
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2022
Intäkter/kostnader (tkr)
kostnad=minus, intäkt=plus

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa

Budget
4 436
-18 653
-28 506
-42 723

Helårsprognos
per mars
4341
-18746
-30399
-44 804

2021
Budgetavvikelse
-95
-93
-1 893
-2 081

2022
Budget
-543
-15 791
-3 444
-5 227
-9 242
-4 602

Helårsprognos
per mars
-543
-17 743
-3 441
-5 305
-9 242
-4 635

-2 888
-986

-2 909
-986

-42 723

-44 804

Ansvar/organisation (tkr)
nettokostnad=minus

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

Summa nämndens nettokostnader

Utfall

Avskrivning konstgräsplan

4 414
-17 579
-26 944 Inlagt 150 tkr för bidrag & 1638 för avsk
-40 109

2021
Budgetavvikelse
0
-1 952
3
-78
0
-33
-21
0
0
0
0
0
-2 081

anskaff
Nedskrivning
Summa

2 238 150
1 238 150
1 000 000

Avskrivning
Livslängd

1 000 000
10 (varav 3 år har gått 19-21)

Utfall
-425
-14 600 Inlagt 150 tkr för bidrag & 1638 för avsk
-2 894
-6 251
-8 967
-4 163
-2 033
-776

-40 109
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Årlig avsk
2019-2021
summa
Nedskrivning:
Årets avskrivning:
Totalt

100 000
300 000
400 000
1 238 150
400 000
1 638 150

