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1. Verksamheten
1.1 Periodens väsentliga händelser
Nämndens olika verksamheteter har av naturliga själ olika väsentliga händelser att presentera.
En gemensam aktivitet som ändå verkligen berört alla nämndens verksamheter och enheter är
Älmhultsfestivalens genomförande 20-21 maj. Här drog kultur- och fritidsverksamheterna och
administrationen för kultur och fritid ett stort lass för att ro projektet i hamn. En ny, kommunövergripande

projektorganisation utan extern projektledning skapades. Festivalen planerades och utformades helt
i linje med ledorden för platsvarumärket och med bred lokal förankring. Målsättningen att skapa en
inkluderande festival för alla, med barn och unga som särskilt prioriterad målgrupp uppfylldes
mycket väl. Här kan särskilt nämnas kulturskolans akter, samverkan Glädjeakademien-Älmhults
kulturskola, allsång med Förskolekör och förskolebarn. Planeringsarbetet inför festivalen präglade
hela det första kvartalet. Festivalen genomfördes i samverkan med det lokala förenings- och
näringslivet och bidrog till ökad delaktighet och gemenskap hos barn och ungdomar samt ökat
engagemang, mångfald och jämlikhet i kommunen.
Likaså fanns det ett stort samarbete mellan kultur och fritid och kommunens föreningar,
studieförbund, lokala aktörer och civilsamhället i genomförandet av årets Mångfaldsfestival som
ägde rum torsdagen 19 maj. Ett arrangemang, som till största delen drevs av kommunens
Kulturskola och Fritidsgård, och som slog väl ut med många besökare och med ett långt och stort
mångfaldståg från IKEA-museum till statsparken. Arrangemanget avslutades med en konsert av
Tusse, Idol- och melodifestivalsvinnare med över 1000 personer i publiken.
Fritidsavdelningen genomförde sin avslutning av Idrottsskolan, i ett nytt koncept, på torget inne i
centrum onsdagen 18 maj. Deltagande föreningar upplevde konceptet som lyckat där åk 1- och åk
2-eleverna fick prova på många aktiviteter på torget. Arrangemanget avslutades med en konsert av
Pidde P med temat ”rörelse och musik”.
Vidare har Älmhults kommun, genom fritidsavdelningens arbete, uppmärksammats som ”Årets
uppstickare” i satsningen på kommunens friluftsliv med vandringsleder och beskrivna åtgärder för
att visa vad kommunen har att erbjuda inom detta område där en 40% förbättring av kommunens
arbete blev resultatet.
En annan väsentlig händelse för fritidsavdelningen är den påtvingade direktavskrivningen, 300tkr,
och nedskrivningen av Haganäs konstgräsplan på 1 228 tkr som det inte var budgeterat för under
2022. Totalsumman för konstgräsplanens avskrivning ligger på 2 228 tkr där de återstående 700 tkr
sedan räknas av med 100 tkr per år i 7år.
För Haganäsbadets del har de viktigaste händelserna varit att kunna starta upp all verksamhet då
badet bitvis varit stängt under pandemin och Covid-19. Nya kurser har också erbjudits till
allmänheten så som vuxencrawl och kurs för vattenrädda barn. Haganäsbadet har också lyckats med
att få till tider för en grupp med barn och föräldrar genom barnrehabiliteringen som kommer och
tränar i multibassängen en gång per vecka. Samma sak gäller för de hjärt- och lungsjuka som har en
träningstid, med simhallens personal, en gång per vecka.
Biblioteket har haft ett omfattande utbud av aktiviteter för alla åldrar och programmen är som regel
full-tecknade. Hittills i år har biblioteket hållit 140 aktivitetstillfällen med 3400 deltagare varav
2400 barn.
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I arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan ha biblioteket gjort en omvärldsanalys. Enkäter och
intervjuer har genomförts med kommuninvånare i alla åldrar. Gensvaret har varit positivt men
besökarna har också bekräftat problemen med hög ljudnivå och att biblioteksrummet inte är
ändamålsenligt. Programverksamheten är mycket uppskattad. ”Biblioteksplan för Älmhults
kommun 2023-2026” läggs fram för beslut under hösten.
Kulturrådet har beviljat biblioteket 650 tkr för arbete med deltagarstyrd utveckling av barn- och
ungaavdelningar. Denna ansökan är i linje med kommunens ”Verksamhetsplan för att stärka barns
rättigheter i Älmhults kommun” Här skrivs att verksamheter ska pröva metoder för att öka barns
inflytande i beslut som rör dem.
Allmänkulturens viktigaste händelse under denna period var hävandet av restriktionerna kopplade
till covid-19, vilket innebar en lättnad för kultursektorn som under lång tid varit begränsad. Fokus
flyttades från att hantera pandemins effekter på det lokala kulturlivet till att tillvarata lärdomar och
omsätta dem i praktik, underlätta återstart av kulturverksamheter och vidareutveckla samarbeten.
I detta sammanhang ska kommunens samverkan med Regionteatern Blekinge Kronoberg, IKEA
och Älmhults teaterförening som möjliggjorde att alla elever i årskurs ett och två fick uppleva
allkonstverket ”Guldet” på Live!
Vidare har allmänkulturen med stöd av Filmregion Sydost återupptagit kommunens skolbio. Elever
i årskurs sju och åtta samt grundsärskolan deltog.
Genom tillämpning av enprocentregeln invigdes också tre konstnärliga gestaltningar till
Paradisskolan i samband med skolans invigning.
Förutom det stora arbetet som Kulturskolan lagt ner i arbetet med kommunens mångfalds- och
Älmhultsfestival har samarbetet med daglig verksamhet i Älmhult och Osby samt fritidsverksamheten för barn med funktionsvariationer i Älmhult genomförts med två ”öppen scenkonserter” på Folkets Hus. Ett mycket uppskattat projekt där alla medverkande är delaktiga på
något sätt.
Vidare har Kulturskolan satsat på att utveckla sina lovaktiviteter med till exempel ämnet slöjd.
Under sommarlovet besökte mer än 300 elever de gratiskurser som gavs.
Fritidsgårdsverksamheternas mest väsentligaste händelse var starten av ”Fenixhallen” som är en
utveckling av den fotbollsaktivitet som tidigare bedrivits på fredagskvällarna. Tillsammans med
fyra idrottsföreningar (basket, innebandy, volleyboll och fotboll) och Kronobergs RF-SISU
genomför nu fritidsgården aktiviteter i ett rullande treveckorsschema där ungdomarna får prova på
dessa sporter. Fotboll erbjuds dock varje fredag då detta är den mest populära sporten. Denna
aktivitet har slått väl ut för både fritidsgården och föreningarna.
Vidare har fritidsgården Fenix satsat på lovaktiviteter och utvecklat till exempel Såganäslägret
under sommaren.

1.2 Förväntad utveckling
För fritidsavdelningens och för Haganäsbadets förväntade utveckling finns det framförallt en stor oro att
alla prognoser och indikatorer visar på att lokalhyrorna och el-kostnaderna blir dyrare. Dessa ökade
kostnader för idrotts-, gymnastik-, ishall-, bad- och ridanläggningar kommer i allra högsta grad även
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påverka nämndens övriga verksamheter. Kanske inte med så stor utsträckning för budgetresultatet gällande
2022 som för den interna budgeten gällande 2023.
Fritidsavdelningen fortsätter också satsningen på kommunens vandringsleder, badplatser och
rekreationsområden som en del av kommunens friluftsplaner.
Allmänkulturen fortsätter det målinriktade arbetet utifrån kommunens vision och nämndens beslutade

verksamhetsmål. En kulturpolicy för Älmhults kommun, utgående från formulerade kulturpolitiska mål, beslutas politiskt och bidrar till måluppfyllelse avseende bland annat FN:s globala
mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.
Förvaltningsövergripande samverkansformer för området Gestaltade livsmiljöer (arkitektur, form,
design, konst och kulturarv) vidareutvecklas och fördjupas. Arbetet med att ta fram ett kommunalt
kulturmiljöprogram initieras.
En viktig satsning, som på ett positivt sätt påverkar, kultur- och fritidsnämndens verksamheter och
kommunen i stort, är att Konstföreningens utställningsverksamhet planeras förläggas till nya lokaler.
Kulturskolan fortsätter samarbetet med särskolan i drama och musik. Vidare kommer lovaktiviteterna och
samarbetet med biblioteket och fritidsgården att utökas.
På grund av det ekonomiska läget satsas inte detta året på en 24-luckors julkalender. Det blir istället en
adventskalender med fyra luckor och program av och med kulturskolans elever.

Vårens omvärldsbevakning har bekräftad att bibliotekets verksamhet är efterfrågad. Besök och lån
är fortsatt goda. Folkbibliotekets kommande arbete har formulerats i den nya biblioteksplanen.
Utvecklingsområden som identifierats är Demokrati och delaktighet, Läsning och berättande samt
Barn och unga. Folkbibliotekets största utmaning förblir att lokalerna inte är ändamålsenliga och
trånga. Det påverkar attraktiviteten och möjligheterna att utveckla verksamheten.
Under hösten inleder folkbiblioteket arbetet med att inrätta ett nytt Sago- och aktivitetsrum enligt
investeringsplan. Arbetet kommer att vara en del av det större projektet att utveckla och
modernisera barn- och ungaavdelningarna i dialog med målgruppen. Det är omfattande arbeten
som kommer att uppta hela 2023. Beviljat bidrag från Kulturrådet omfattar dialog med
målgruppen och framtagande av idéer och plan för ombyggnad. För ombyggnation avser
folkbiblioteket äska medel enligt tidigare framlagd investeringsplan.
Fritidsgården har som målsättning att komma ut till alla skolor i kommunen. Berätta om
fritidsgårdsverksamheten och knyta an till elever från åk 5 och uppåt.
I samband med att Konstföreningen får nya lokaler öppnas möjligheten för Freja att få bättre anpassade
lokaler i Blohméhuset. Detta sker tyvärr inte förrän i januari 2023. I väntan på dessa lokaler öppnar
fritidsgården upp för de äldre ungdomarna torsdagar och fredagar i Fenix lokaler. Dock på andra tider än
när Fenix är där.
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2. Resultatmål – prognos
Nämndens sammanvägda bedömning av resultatmålen utifrån utfall av indikatorer och aktiviteter framgår i
tabellen nedan. För detaljer se bilaga.

Uppföljningen av resultatmålen visar på att alla berörda resultatmål bedöms uppfyllas under året.
De aktiviteter som kultur- och fritidsnämnden satt upp ska istället tolkas som nämndens mål vilket
innebär att alla delar av kultur- och fritidsnämndens mål inte alltid lika tydligt uppnås. Det kan dock
konstateras att de flesta dekar som målen tar upp har verksamheterna arbetat med och uppnått goda
resultat.
De indikatorer som är framtagna för kultur- och fritidsnämndens aktiviteter kan tyvärr inte
användas konstruktivt då indikatorerna inte kan mäta aktiviteternas- eller målens verkansgrad på
uppnådda resultat.
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3. Driftredovisning
Anvisning: En analys av utfall och helårsprognosen ska redovisas. Nämnder ska alltid arbeta fram förslag till budget
i balans direkt om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse (åtgärdsplan). Detta ska alltid framgå i nämndens
beslut av delårsrapporten augusti. Mallar till tabellerna nedan bifogas i egen excelfil. Klistra in tabellerna från excel
som bild

3.1 Analys av utfall och helårsprognos intäkter och kostnader
DRIFTREDOVISNING

Helår 2022

Januari-augusti

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

Utfall 2022 Utfall 2021

Budget

Prognos
per augusti

Helår 2021

Budgetavvikelse

2 725

3 053

4 236

4 474

Personalkostnader

-12 300

-11 604

-18 919

-18 540

Övriga kostnader
Summa

-19 750
-29 325

-16 539
-25 091

-28 506

-30 365

-43 189

-44 431

-1 242

Intäkter

238

Utfall

Prognos
budgetavvikelse
per mars
-95

4 414

379

-93

-17 579

-1 859

-1 893
-2 081

-26 944
-40 109

Utfall för perioden
För perioden januari – augusti i år har kultur- och fritidsnämnden haft ett utfall på 29 325 tkr, vilket är cirka
67,9% av budgeten för nämnden. Jämförs utfallet med att augusti avser cirka 66,7% av hela året indikerar
det på att nämndens utfall ligger ungefär där den ska vara efter denna delårsrapport.
Intäkterna för perioden hamnade på 2 725 tkr, vilket är något mindre än utfallet för 2021 som låg på 3 053
tkr.
Utfallet av personalkostnaden för perioden är 12 300 tkr, detta utfall är 704 tkr mer än vad utfallet var förra
året.
De övriga kostnadernas utfall för perioden hamnade på 19 750 tkr vilket är 3 211 tkr mer än föregående år.
Den stora skillnaden mellan i år och föregående år ligger på fritidsavdelningen och fritidschefens ansvar.
Detta förklaras med att både lokalhyrorna har höjts för 2022 samt att en stor av- och nedskrivning av
Haganäs konstgräsplan behövts göras. Dessa två händelser, ökade lokalhyror och avskrivning av Haganäs
konstgräsplan, står för ca 2 000 tkr. Dessutom har även kostnader för Älmhultsfestivalen hamnat på utfallet
för perioden till skillnad mot föregående år där festivalen blev inställd, den summan uppgår mot ca 900 tkr.
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Helårsprognos
Helårsprognosen för 2022 hamnar på 44 431 tkr, detta prognostiserade utfall jämfört med budgeten hamnar
på ett underskott på 1 242 tkr. Däremot är det viktigt att ha i åtanke är att Kultur- och fritidsnämnden inte är
åtgärdsskyldiga för dessa 1 242 tkr. Anledningen är att nämnden fått en extra oplanerad kostnad i form av
nedskrivningen av Haganäs konstgräsplan. Detta gör att prognosen för 2022 visar ett underskott på 6 tkr.
Jämförelse med marsprognos
Prognosen för delåret och augusti har förbättrats jämfört med prognosen sedan mars med 839 tkr. Denna
förbättring från 2 081 tkr till 1 242 tkr i underskott beror på att både intäkterna har ökat och att personalkostnaderna har minskat. Summan av intäkterna har gått från att man prognostiserade en lägre intäkt med
95 tkr i mars till att nämnden ska få in 238 tkr mer. Prognosen för personalkostnaderna har förbättrats från
ett underskott på 93 tkr till ett överskott på 379 tkr.
De övriga kostnaderna prognostiseras till 30 365 tkr, detta är 1 859 tkr mer än budgeterat. Detta förklaras
främst med den tvingade av- och nedskrivningen av konstgräsplanen på 1 238 tkr. Sedan finns det andra
delar med medelstora till mindre belopp som avviker. Ett exempel är att el-kostnaderna prognostiseras bli
minst 268 tkr dyrare.

3.2 Fördjupad analys av utfall och helårsprognos
DRIFTREDOVISNING

Helår 2022

Januari-augusti

Ansvar/organisation (tkr)
nettokos tna d=mi nus

40000 Kultur och Fritidsnämnd

Utfall 2022 Utfall 2021

Budget

Prognos
per augusti

Helår 2021

Budgetavvikelse

Prognos
budgetavvikelse
per mars

Utfall

-279

-269

-543

-513

30

0

-425

-12 017

-8 821

-15 834

-17 072

-1 238

-1 952

-14 600

40200 Fritidsgårdsföreståndare

-2 000

-1 863

-3 469

-3 375

94

3

-2 894

40300 Badchef

-3 711

-4 372

-5 245

-5 261

-16

-78

-6 251

40400 Bibliotekschef

-6 272

-5 745

-9 313

-9 293

20

0

-8 967

40600 Rektor kulturskolan

-3 597

-2 190

-4 700

-4 650

50

-33

-4 163

-819

-1 329

-3 099

-3 193

-94

-21

-2 033

40100 Fritidschef

40700 Kulturstrateg
41000 Kultur och fritidsnämnd gemens
Summa nämndens nettokostnader

-629

-502

-986

-1 074

-88

0

-776

-29 325

-25 091

-43 189

-44 431

-1 242

-2 081

-40 109

Driftredovisningen, på ansvarsnivå, visar att det är på fritidschefens ansvar som den stora budgetavvikelsen
ligger, 1 238 tkr. Sen den tidigare prognosen som gjordes i mars har denna prognos ändå sänkts från 1 952
tkr. Det som har skett sen dess är ett arbete med att försöka dra ner på kostnader för att matcha den
nedskrivning av konstgräsplanen som tillkommit Kultur- och fritidsnämnden, vilket har gjorts. Det
underskott som finns på fritidschefens ansvar är endast summan för nedskrivningen av konstgräsplanen.
Utöver fritidschefens budgetansvar, 40100, är det inte märkbart stora skillnader mellan budget och prognos
på de andra verksamheternas ansvar. Den näst största avvikelsen mellan budget och prognos ligger hos
kulturstrategen på 94 tkr i underskott, som förklaras med att prognosen har ökats med små summor på
diverse konton. Samtidigt visar fritidsgårdsverksamheten och ansvar fritidsgårdsföreståndare ett överskott
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på 94 tkr som förklaras av minskad personalkostnad.
Generellt sett har det på de resterande ansvaren inte skett några större förändringar sedan prognosen från i
mars. Det som kan kommenteras är att generellt har personalkostnaden prognostiserats lägre samtidigt som
intäkterna verkar bli fler.
Sammanfattningsvis prognostiseras Kultur- och fritidsnämnden med ett underskott på 1 242 tkr, vilket i
realitet endast är ett underskott på 6 tkr, vilket kan avrundas till ett nollresultat, med nedskrivningen av
konstgräsplanen i åtanke.

3.3 Väsentliga skillnader jämfört med prognosen i marsuppföljningen
De mest väsentliga händelserna jämfört med prognosen i marsuppföljningen är att personalkostnaden inte
har blivit lika hög som man trodde och istället för ett underskott på personalkostnaden finns nu ett
överskott. Intäktsprognosen visar också på ett bättre resultat än i prognosen för marsuppföljningen.
Redovisningen för Älmhultsfestivalen visar tyvärr att den blev dyrare än vad det budgeterats för.
Prognosen för festivalen visar just nu på ett underskott på cirka 100 tkr. Underskottet hämtas dock in med
de positiva prognoserna gällande minskade personalkostnader och ökade intäkter.

3.4 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Eftersom nämnden visar ett nollresultat görs ingen åtgärdsplan.
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4. Investeringsredovisning och prognos
INVESTERINGAR

Skattekollektivet
(tkr)

PROJEKT UNDER 2022

Utfall jan- Prognos
aug 2022
2022
Investeringsanslag
Netto
0
270
Investeringsram
Netto
0
885
Summa
0
1 155
Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga

Budget
2022
370
1 500
1 870

FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT

Avvikelse
budget/
Ack utfall
Avvikelse
prognos
tom
Total
Slutbudget/
2022 2022-08-31
budget prognos prognos
100
0
370
370
0
615 Ej tillämplig på investeringsram=ettårig
715
0
370
370
0

Investeringarna visar en budgetavvikelse på 715 tkr. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar
att använda 885 tkr från ram-investeringen. Där Diverse investeringar prognostiseras till att
användas till: ”Sagorum bibliotek”, ”Ljudanläggning Haganäshallen”, ”Basketplan-utomhus,
Linné” och ”Innebandy-utomhusplan, Klöxhult”.
Vidare prognostiseras att anslagsinvesteringarna till ”Digital resursverkstad” och ”Mobil
hörslinga” används i år (150- respektive 120 tkr). Investeringen för ”Citat skjuts återigen framåt
till nästa år på grund av förseningar i utvecklingen av statsplanen.
Än så länge har inget utfall skett på någon av investeringarna, men tros komma nu mot slutet av
året.

17
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5. Arbetsmiljö
Arbetsmiljö

Fokus det
kommande året

Handlingsplan och
åtgärder

Arbetsmiljöutveckling

Sjuktal

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet och
mångfald

Medarbetarnas
arbetsbelastning och
deras möjlighet till
rimlig återhämtning
och utvärdering av
och efter utfört arbete

Bibehålla en
fortsatt låg
sjuknivå

Arbetsplatsernas APT och
plan för årlig uppföljning

Jämställd rekrytering

• Medarbetarna deltager aktivt i
arbets- och verksamhetsplaneringen
• Alla medarbetare har
medarbetarsamtal

• Arbetsplatserna arbetar
med handlingsplaner till
årliga uppföljningen av
SAM

• Se över annonstexter
för att inkludera alla
sökande
• Positiv särbehandling

• Arbetsplatsens mål följs upp på ett
strukturerat sätt

• Följa statistik över
hur många kvinnor
och män som söker
och sedan anställs

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och enheter arbetar efter nämndens framtagna arbetsmiljömål
med dess fokusområde och handlingsplaner.
Medarbetarnas arbetsbelastning och deras möjlighet till rimlig återhämtning och utvärdering av och
utfört arbete ser olika ut för nämndens olika verksamheter och enheter. Det kan dock konstateras att
verksamheternas enhetschefer ofta talar om att det är svårt med återhämtning då de förutom att de är
chef över den verksamhet de ansvarar över också arbetar aktivt i verksamheterna med elever, deltagare
och besökare vilket upplevs som stressande och skapar en stor och ibland orimlig arbetsbörda.

6. Bilagor
•
•
•
•
•

Bilaga Investeringsredovisning projekt ANSLAG
Bilaga Investeringsredovisning projekt RAM
Bilaga Resultatmål detaljerade uppgifter

Bilaga Tabell drift delår aug
Verksamheternas utförliga texter
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ÖVERGRIPANDE TABELL
Klicka på respektive
cell och klicka på pilen
och välj alternativ för
måluppfyllelse!

VARJE NÄMNDS RESULTATMÅL MED
DETALJER, SE EGEN FLIK

Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Måluppfyllelse helår

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

Välj ett objekt
I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket
innebär ett minskat stödbehov.

SN, UN,
KFN, TN

Målet
bedöms
inte
uppfyllas
Målet
bedöms
delvis
uppfyllas

Samhällsutvecklingsprocess
Syftet är
att skapa en attraktiv kommun genom effektiv och
hållbar planering, utveckling och förvaltning av
infrastruktur.

I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen.
Befolkningsökningen sker i kommunens olika delar.

KS, UN, SN,
TN, MBN,
KFN

I Älmhults kommun är det enkelt och effektivt att få kontakt och hjälp
när du vill starta företag eller utveckla ditt företag.

KS, MBN, TN

I Älmhults kommun får du snabb och effektiv service dygnets alla
timmar.

KS, UN, SN,
TN, MBN,
KFN, ÖF, GN

Välj ett objekt

Målet
bedöms
uppfyllas

Välj ett objekt

Välj ett
objekt

Välj ett objekt

21
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Kultur- och fritidsnämndens prognos måluppfyllelse 2022 - Älmhults kommun
Huvudprocess
Välfärdsprocessen

Nämnd
Kultur- och
fritidsnämnden

Resultatmål
Indikatorer
Utfall indikatorer
Andel elever som uppger UN
Resultatmål 1
att de har en bra studioero
I Älmhults kommun
arbetar vi hälsofrämjande (enkät)
och förebyggande vilket
innebär ett minskat
stödbehov

Minskat antal hushåll med SN
ekonomiskt bistånd

Samhällsutveckling

Kultur- och
fritidsnämnden

Aktivitet i verksamhetsplan
Aktivitet 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.

Utfall aktiviteter

Prognos måluppfyllelse

Utfallet visar på att verksamheterna inom Målet bedöms uppfyllas
kultur- och fritidsnämnden
ansvarsområden i stort uppnått fina
resultat för att öka barn- och ungdomars
möjligheter till allt inom aktivitet 1 - mål
1. Dock kan det konstateras att denna
akltivitet - detta mål - är ett önskat
framtida tillstånd där resultaten ständigt
kan förbättras.

Aktivitet 2
Samverka med civilsamhället, föreningar
och övriga ideella krafter för att främja
engagemang, mångfald, jämlikhet och
trygghet.
Aktivitet 3
Utveckla
de demokratiska möjligheterna för
invånarna att påverka kultur- och
fritidsutbudet som anpassas till allas
förmåga och förutsättningar.

Kultur- och fritidsverksamheterna har på
ett aktivt sätt försökt och oftast hittat
samverkansformer med civilsamhället,
föreningar och övriga ideella krafter

Genom flera önskemål från föreningar
och kommunens invånare har kultur- och
fritidsverksamheterna ändrat och
anpassat möjligheter för föreningar att
anpassa verksamheter till allas förmåga
och förutsättningar

Resultatmål 2
Nöjd MedborgarindexI Älmhults kommun skapar Kultur (Kolada U09401)
vi förutsättningar för ett
rikt och varierat fritids- och
kulturutbud och trygga
mötesplatser

Utgått evolution

Aktivitet 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.

Utifrån ekonomiska förutsättningar,
viljeinriktningar har flera av områdena
som beskrivs i aktivitet 4 - mål 4 genomförts.

Nöjd MedborgarindexIdrott- och
motionsanläggningar
(U09406)

Utgått evolution

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

Flera av kultur- och fritidsverksamheterna
och framför allt biblioteket, kulturskolan
ovh allmänkulturen har samprojekt
genomförts som också skapats genom
extern finansiering

Målet bedöms uppfyllas

Mätning av antalet
deltagare i
föreningssammankomster (via LOK)
Antal boklån per invånare
Samhällsutveckling

Kultur- och
fritidsnämnden

Resultatmål 3
SCB befolkningsstatistik
I Älmhults kommun ökar
befolkningen med 1%
årligen.
Befolkningsökningen sker i
kommunens olika delar

Bedömer att det är
(Se aktiviteter 1-7)
minst 18.142 invånare
den 31 dec 2022 motsvarar 1 % ökning
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Utifrån de aktiviteter - mål - kultur- och
fritidsnämnden satt upp skapas
förutsättningar för en befolkningsökning

Målet bedöms uppfyllas

Samhällsutveckling

Kultur- och
fritidsnämnden

Resultatmål 5
I Älmhults kommun får du
snabb och effektiv service
dygnets alla timmar

Uppgifter saknas,
Aktivitet 6: Digitala mötesplatser skapas
Andel som tar kontakt
med kommunen via
kommer under hösten och utvecklas för information, inspiration,
arrangemang, aktiviteter och delaktighet.
telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga (%)
(Kolada U00413)

Genom aktivt deltagande från flera av
kommunens föreningar har ett teams
skapats för Idrottskolan. Även inom
fritidsgårdsverksamheten har en app
skapats som ger förutsättningar för
ungdoarna att hitta rätt till kommunens
aktiviteter.

Andelen e-tjänster ska öka Totalt antal e.tjänster: Aktivitet 7: Fortsätta utveckla
343 (ökning sedan
verksamheternas e-tjänster och digitala
(IT-avd)
föregående år)
tjänster.

Kultur- och fritidsavdelningarna har
skapat nya e-tjänster under året. T ex
anmälan till Idrottsskolan och
biljettsystem för kulturaktiviteter
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Målet bedöms uppfyllas

UTFALL NYCKELTAL KOLADA FÖR ÅR 2021, framgår där det finns uppgift. Underlag till respektive nämnds flik.
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd Indikator

Utfall indikatorer KOLADA* (övriga kursiva)

2021: *utgår ifrån år
Utbildnings- och
arbetsmarknadsprocess:
Syftet är att varje invånare Alla barn och elever i
ska bli självförsörjande
Älmhults kommun har en
positiv kunskapsutveckling
samt att alla är behöriga till
yrkesprogram på gymnasiet.

I Älmhults kommun ska alla
barn i förskolan och
grundskolan få sina val av
skolor

I Älmhults kommun ökar
andelen självförsörjande
hushåll för varje år

UN

Andel som klarat NP åk 3.
Andel gymnasieelever med examen
inom 3 år.
Andel gymnasieelever med examen
inom 4 år.
Andel godkända betyg i åk 6.
Andel godkända betyg i åk 9.
Andel behöriga till yrkesprogram
gymnasiet.

UN

Andel barn som får sitt
förstahandsval av förskola och
skola.

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av
bef.
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av
bef.
SN,UN Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd.
Andel elever inom
vuxenutbildningen som slutar efter
fullföljd kurs.
Brukarbedömning daglig verksamhet
LSS.
Brukarbedömning boende LSS.

I Älmhults kommun får du ett
stöd anpassat utifrån dina
Brukarbedömning personlig
förutsättningar och där
SN,UN assistans.
effekterna av insatserna
Välfärdsprocess
positivt ska bidra till att
Brukarbedömning hemtjänst ÄO.
Syftet är att varje invånare öka/bibehålla din förmåga.
Brukarbedömning SÄBO.
ska erbjudas möjlighet till
Brukarbedömning IFO.
effektivt och hållbart stöd
Andel elever som uppger att de har
för att utveckla, bibehålla
I Älmhults kommun arbetar vi
en bra studiero (enkät).
eller återvinna sin
SN, UN,
hälsofrämjande
och
förmåga.
KFN,
förebyggande vilket innebär ett
TN
minskat stödbehov
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd.
Nöjd Medborgar-Index - Kultur
Samhällsutvecklings(Kolada U09401)
process
Syftet är att skapa en
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och
I Älmhults kommun skapar vi
attraktiv kommun genom
motionsanläggningar (U09406)
förutsättningar för ett rikt och KFN,
effektiv och hållbar
KS
varierat fritids-och kulturutbud
planering, utveckling och
och mötesplatser.
Mätning av antalet deltagare i
förvaltning av
föreningssammankomster (via LOK).
infrastruktur.
Antalet boklån per invånare.
I Älmhults kommun ökar
KS, UN,
befolkningen med 1% årligen.
SN, TN,
Befolkningsökningen sker i
MBN
kommunens olika delar.

SCB befolkningsstatistik.

Företagsklimat enl. Svenskt
I Älmhults kommun är det
Näringsliv ranking.
enkelt och effektivt att få
KS,
MBN,
kontakt och hjälp när du vill
starta företag eller utveckla ditt TN
företag.

2020: *utgår ifrån år

2019: *utgår ifrån år

2020 prov
Inget nationellt
pga. covid-19

2019 prov
Inget nationellt
pga. covid-19

Ingen uppgift

58.4

56.6

73.5

61.1

77.8

71.0

XX
XX

68,80%

66,70%

66,90%

66,90%

84.8

76,90%

76,90%

XX % av eleverna som
började i förskoleklass
fick sitt första val.

88 % av eleverna som
började i förskoleklass
fick sitt första val.

Ingen uppgift

6,90%

7,00%

3,60%

3,50%

49,00%

64,60%

70,80%

70,80%

68,00%

57,00%

68,00%

76,00%

67,00%

67,00%

33%

40%

Uppgift saknas
100%
Åk 4-6: XX %
Åk
7-9: XX %
Gy:
XX %
Antal hushåll med
ekonomiskt bistånd har
XXXX

5. 53 %

43%

6. 88 %
Åk 4-6: 68,3 %
Åk
7-9: 73,2 %
Gy:
73,2 %
Antal hushåll med
ekonomiskt bistånd har
ökat

85%
Åk 4-6: 49,0 %
Åk 7-9: 37,3 %
Gy: 32,7 %

Utgått i Kolada

63%

61%

Utgått i Kolada

60%

59%

XXXX st

79 685

75 428

XXXX st

Uppgift saknas

Uppgift saknas

30 nov 2021: 17.947
Mindre än 1 % ökning

31 dec 2020: 17.884
Ger ökning 1,3 %

31 dec 2019: 17.651
ger ökning 0,5 %

7,4(obs nytt mätetal
Kolada)
6,6 (obs! nytt mätetal
Kolada)

XX%

2018

XX%
64%
60%
75%
Uppgift saknas

226

172
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Ingen uppgift

157

2019-12-31 2018-12-31 Datum

2021-11-01

2020-12-31

17932

17884

17651

0,3%

1,3%

0,5%

17568 Antal invånare

Procentuell ökning

I Älmhults kommun är det
enkelt och effektivt att få
KS,
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) MBN,
kontakt och hjälp när du vill
Totalt, NKI
starta företag eller utveckla ditt TN
företag.
Antalet nystartade företag ska öka.
Handläggningstid från när ansökan
I Älmhults kommun ska du få
betraktas som fullständig till beslut
ett tydligt och snabbt besked så MBN,
för bygglov för nybyggnad av enatt du kan börja bygga ditt hus TN, KS
och tvåbostadshus, antal dagar.
inom 6 mån.
Uppföljning lediga villatomter per
2021-06-30.
Andel som tar kontakt med
KS, UN, kommunens servicecenter via
I Älmhults kommun får du SN, TN, telefon och som får ett direkt svar på
MBN, en enkel fråga (%).
snabb och effektiv service
KFN,
dygnets alla timmar
ÖF, GN

Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd).

Ingen mätning Kolada

Ingen mätning Kolada

Ingen mätning Kolada

XXX st

123

100

Uppgift saknas

3 veckor

8 veckor

Egen uppföljning

Ingen uppföljning
förrän 2021.

Ingen uppföljning
förrän 2021.

Utgått i Kolada,
kommer igen 2023

63%

67%

XX nya e-tjänster

40 nya e-tjänster
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Ingen uppgift

Huvudprocess

Utbildning och
arbetsmarknadsprocess
Syftet är att varje invånare ska bli
självförsörjande.

Resultatmål
Alla barn och elever i Älmhults
kommun har en positiv
kunskapsutveckling samt att alla
är behöriga till yrkesprogram på
gymnasiet.

UN

I Älmhults kommun ska alla
barn i förskolan och
grundskolan få sina val av skolor

UN

I Älmhults kommun ökar
andelen självförsörjande hushåll
för varje år
I Älmhults kommun får du ett
stöd anpassat utifrån dina
förutsättningar och där
Välfärdsprocess
Syftet är att varje invånare ska erbjudas effekterna av insatserna positivt
möjlighet till effektivt och hållbart stöd för ska bidra till att öka/bibehålla
att utveckla, bibehålla eller återvinna sin din förmåga.
I Älmhults kommun arbetar vi
förmåga.
hälsofrämjande och
förebyggande vilket innebär ett
minskat stödbehov
I Älmhults kommun skapar vi
förutsättningar för ett rikt och
varierat fritids-och kulturutbud
och trygga mötesplatser.

Samhällsutvecklingssprocess
Syftet är att skapa en attraktiv kommun genom
effektiv och hållbar planering, utveckling och
förvaltning av infrastruktur.

Nämnd Indikator

I Älmhults kommun ökar
befolkningen med 1 % årligen.
Befolkningsökningen sker i
kommunens olika delar.
I Älmhults kommun är det
enkelt och effektivt att få
kontakt och hjälp när du vill
företag
eller utveckla
Istarta
Älmhults
kommun
ska du fåditt
ett
företag.och snabbt besked så att
tydligt
du kan börja bygga ditt hus
inom 6 mån.
I Älmhults kommun får du
snabb och effektiv service
dygnets alla timmar.

SN
UN

SN

SN
UN
KFN
TN
KFN
KS

KS
UN
SN
TN
MBN
KFN
KS
MBN
TN
MBN
TN
KS
KS
UN
SN
TN
MBN
KFN
ÖN
GN

Andel som klarat NP åk 3.
Andel gymnasieelever med examen inom 3 år.
Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.
Andel godkända betyg i åk 6.
Andel godkända betyg i åk 9.
Andel behöriga till yrkesprogram gymnasiet.
Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och skola
oavsett om det gäller en kommunal eller fristående
verksamhet.
Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef.
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.
Andel elever inom vuxenutbildningen som slutar efter
fullföljd kurs.
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS.
Brukarbedömning boende LSS.
Brukarbedömning personlig assistans.
Brukarbedömning hemtjänst ÄO.
Brukarbedömning SÄBO.
Brukarbedömning IFO.
Andel elever som uppger att de har en bra studiero (enkät).
Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.
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.

Källa för statistik

Publiceringsdatum statistik

Kolada N15473, N15472
Kolada N17445
Kolada N17461
Skolverket
Skolverket
Kolada N15428

v. 48
v. 48
v. 48

Egen undersökning i kommunen
Kolada N03920
Kolada N03921
Socialstyrelsen
Skolverket
Kolada U28532
Kolada U28663
Kolada U28634
Kolada U21468
Kolada U23471
Kolada U30453

v. 39

v. 2
v. 2

v. 49
v. 49
v. 49
v. 25
v. 25
v. 48

Egen undersökning i kommunen
Socialstyrelsen

Vi får skickat till oss från RF
Kungliga biblioteket

SCB befolkningsstatistik.

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv ranking.
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Antalet nystartade företag ska öka.
Handläggningstid från när ansökan betraktas som
fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal dagar.
Uppföljning lediga villatomter per 2021-06-30.
Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter via
telefon och som får ett direkt svar på en enkel fråga (%).
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd).
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SCB
Kolada U40402
Kolada U07451
Bolagsverket

Kolada U00811
Egen undersökning i kommunen

Egen undersökning i kommunen
Egen undersökning i kommunen

v. 38
v. 16

Anvisning för tabell driftredovisning
Rubrik
Utfall XX
Budget 20XX
Helårsprognos 20XX

Anvisning
Här redovisas utfallet för aktuell period.
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 prognostiserat utfall aktuellt år i analysen.

Utfall 20XX
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DRIFTREDOVISNING

Januari-augusti

Helår 2022

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

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa

DRIFTREDOVISNING

Utfall 2022 Utfall 2021
2 725
3 053
-12 300
-11 604
-19 750
-16 539
-29 325
-25 091

Budget
4 236
-18 919
-28 506
-43 189

Januari-augusti

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 2022 Utfall 2021
-279
-269
-12 017
-8 821
-2 000
-1 863
-3 711
-4 372
-6 272
-5 745
-3 597
-2 190
-819
-1 329
-629
-502
-29 325
-25 091

Budgetavvikelse
238
379
-1 859
-1 242

Prognos
budgetavvikelse
per mars
-95
-93
-1 893
-2 081

Helår 2022

Ansvar/organisation (tkr)
nettokostnad=minus

Prognos per
augusti
4 474
-18 540
-30 365
-44 431

Helår 2021

Budget
-543
-15 834
-3 469
-5 245
-9 313
-4 700
-3 099
-986
-43 189

Prognos per
augusti
-513
-17 072
-3 375
-5 261
-9 293
-4 650
-3 193
-1 074
-44 431

Budgetavvikelse
30
-1 238
94
-16
20
50
-94
-88
-1 242

Utfall

4 414
-17 579
-26 944
-40 109

Helår 2021
Prognos
budgetavvikelse
per mars
0
-1 952
3
-78
0
-33
-21
0
-2 081

Utfall

-425
-14 600
-2 894
-6 251
-8 967
-4 163
-2 033
-776
-40 109
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Utbildningsförvaltningen
Jörn Engkvist
jorn.engkvist@almhult.se
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Kultur- och fritidsnämnden

Ny förening - Älmhults Thaiboxningsklubb
Ärendenummer KFN 2022/10

Sammanfattning av ärendet
Älmhult Thaiboxningklubb bildades 2022-01-10. 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 2022-09-19
• Ansökan om startbidrag för föreningen Älmhult Thaiboxning klubb.
Inkommen 2022-01-19 inklusive erforderliga handlingar.

Ärendeberedning
Ansvariga ledare för och i Älmhult Thaiboxning klubb har bedrivit träning för
barn och ungdomar under flera år. Nu har de ansvariga, med hjälp av RF-SISU
Småland och riksidrottsförbundets avdelning för Budo och kampsport, hjälpt till
att skapa förutsättningar för föreningens bildande.
I föreningens stadgar och verksamhetsplan, som godkänts av RF-SISU och
riksorganisationen för Budo, står det att föreningens ändamål är att bedriva
idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och
värdegrund (1 kap RF´s stadgar) med särskild inriktning att lära ut och träna
Thaiboxning. Ändamålet är också att kunna tävla i thaiboxning.

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Älmhult Thaiboxningklubb och därmed
också deras ansökan om startbidrag om 2000 kr enligt gällande bidragsregler
Jörn Engkvist

Roger johansson

Verksamhetschef

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant
Barnkonventionens består av 54 artiklar.
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är:
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har
beaktats.
1. Påverkar beslutet barnet?
Ja ☒
Nej ☐
Förklara oavsett svar:
Verksamheten är för barn- och ungdomar och bildandet samt godkännande av
föreningen kommer med största sannolikhet påverka verksamheten positivt och
därmed vara utvecklande för föreningens barn- och ungdomsverksamhet
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Hur har barns bästa beaktats? Se ovan svar
3. Beskriv eventuella intressekonflikter
4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja ☐

Nej ☒

Förklara oavsett svar: Inte funnits behov utav att kontakta eller att barn fått
uttrycka sin åsikt då bildandet av föreningen påverkar barn- och
ungdomsverksamheten positivt.
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Kultur-och fritidsnämnden

Övergång till digital mellanlagring av handling
Ärendenummer KFN 2022/12

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit beslut om en övergång från fysisk förvaring av
handlingar till huvudsakligen digital förvaring.
I dagsläget sparar förvaltningen både en digital kopia av handlingar i
ärendehanteringssystemet, och en fysisk kopia av handlingar i närarkiv/slutarkiv,
oavsett om det inkommit i digital form eller på papper. En övergång till digital
förvaring av handlingar skulle effektivisera arbetssättet, och möjliggöra digital
signering av t ex protokoll.

Ärendeberedning
Förvaltningen förslår en övergång från fysisk förvaring av handlingar till en
huvudsakligen digital förvaring. Sådan övergång stöds av kommunens
arkivreglemente.
I dagsläget sparar Kultur-och fritidsenheten både en digital kopia av handlingar i
ärendehanteringssystemet och en fysisk kopia av handlingar i närarkiv/slutarkiv,
oavsett om de inkommit i digital form eller på papper. Detta arbetssätt innebär
stor åtgång av arbetstid och material. En övergång till digital förvaring av
handlingarna (med några undantag, se nedan) skulle effektivisera arbetssättet
och spara in på både papper och annat material som används vid förvaring.
Det ärendehanteringssystem som vi har idag, Evolution, är förberett för digital
gallring och arkivering i enlighet med Riksarkivets föreskrifter. Evolution skulle
därmed kunna utgöra kommunens när-/mellanarkiv inför slutlagring i e-arkiv.
Älmhults kommun har idag inte e-arkiv, men beslut har tagits om förstudie och
fortsatt arbete med införande av e-arkiv. Tills e-arkiv finns i kommunen kan
handlingarna förvaras i Evolution som mellanarkiv.
Det finns undantag enligt lag när det gäller digital förvaring av handlingar. Vissa
handlingar måste förvaras i fysisk form, till exempel:
• Vissa juridiska dokument eller handlingar som på grund av format, färg eller
andra orsaker inte tillfredsställande kan bevaras som enbart skannad bild.
I ett första steg föreslås att handlingar som kommer in i fysisk form även fortsatt
förvaras fysiskt, i kronologisk ordning i pärm/akt, tills vi har säkerställt
slutförvaring i form av e-arkiv. Dessa handlingar är få i jämförelse med de
handlingar som inkommer digitalt.
Eftersom handlingar som kommer in digitalt nu endast ska sparas digitalt
behöver informationshanteringsplanen revideras vad gäller förvaringsplats för
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handlingar. Kultur-och fritidsnämnden bör därför ge förvaltningen i uppdrag att
revidera informationshanteringsplanen.

Beslutsnivå
Kultur-och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 104
• Arkivreglemente för Älmhults kommun 2009-04-02
• Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-16

Förvaltningens förslag till beslut
1. För ärenden som upprättats från och med den 1 januari 2022 kommer endast
handlingar som upprättats eller inkommit på papper att arkiveras på papper.
Övrig information sparas digitalt tills vidare i kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem (för närvarande Evolution). Detta är ett led i den
pågående digitaliseringen av kommunens verksamhet.
2. Kultur-och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera kulturoch fritidsnämndens informationshanteringsplan i enlighet med beslutet.
Eva Holmström Sjödahl
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
För åtgärd
Kultur-och fritid
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Sidnummer, beslut 1(2)

Kommunstyrelsen

§ 104 Övergång till digital mellanlagring av
handlingar
Ärendenummer KS 2021/255

Kommunstyrelsens beslut
1. För ärenden som upprättats från och med den 1 januari 2022 kommer endast
handlingar som upprättats eller inkommit på papper att arkiveras på papper.
Övrig information sparas digitalt tills vidare i kommunens ärende- och
dokumenthanteringssystem (för närvarande Evolution). Detta är ett led i den
pågående digitaliseringen av kommunens verksamhet.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och bolag att ta beslut i enlighet med
punkt 1.
3. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera
kommunstyrelsens informationshanteringsplan och uppmanar nämnder och
bolag att göra detsamma.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen förslår en övergång från fysisk förvaring av
handlingar till en huvudsakligen digital förvaring. Sådan övergång stöds av
kommunens arkivreglemente.
I dagsläget sparar kommunledningsförvaltningen både en digital kopia av
handlingar i ärendehanteringssystemet och en fysisk kopia av handlingar i
närarkiv/slutarkiv, oavsett om de inkommit i digital form eller på papper. Detta
arbetssätt innebär stor åtgång av arbetstid och material.

Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37
• Arkivreglemente för Älmhults kommun 2009-04-02
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Kommunstyrelsen

• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver
finnas på papper daterad 2020-09-11

Kommunstyrelsens behandling
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.
_____
Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Samtliga nämnder.
Samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen.
För åtgärd
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Arkivreglemente för Älmhults kommun
Fastställt av kommunfullmäktige 2009-06-22, § 94.
Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 1992-08-13 att gälla.
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS
1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Älmhults kommun följande reglemente.
§ 1 Tillämpningsområde
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen, övriga
nämnder och kommunfullmäktiges revisorer.
Reglementet gäller även för de bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
§ 2 Arkivverksamhetens syfte
Kommunens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som myndigheten beslutar ska
tas om hand för arkivering.
Kommunens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De kommunala
myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de
befrämjar:
 rätten att ta del av allmänna handlingar
 behovet av information för rättskipning och förvaltning
 forskningens behov
 effektiviteten i förvaltningen.
§ 3 Arkivmyndigheten
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör
sina skyldigheter enligt arkivlagen och detta reglemente.
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv med kommunarkivarie.
Kommunarkivet ska:
 vårda och tillhandahålla till arkivmyndigheten överlämnade
arkivhandlingar
 utöva den tillsyn som framgår av 2:a stycket
 ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården
 ge kommunens myndigheter råd i arkivfrågor

50

Datum

2009-04-02



2

främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell
verksamhet och forskning
där överenskommelse gjorts, verkställa föreskriven och beslutad
gallring.

§ 4 Myndighetens arkivansvar
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och
på det sätt som framgår av detta reglemente. För IT-system som är
gemensamma för flera kommunala myndigheter beslutar arkivmyndigheten vem som har ansvaret.
Hos myndigheten skall finnas arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten.
Arkivansvarig hos en myndighet skall normalt vara förvaltningschefen.
Arkivansvarig har det juridiska tjänstemannansvaret för myndighetens
arkiv och skall härvid bl a se till
 att arkiv överlämnas till arkivmyndigheten efter överenskommelse
 att det finns aktuella dokumenthanteringsplaner
 att arkivförteckning och arkivbeskrivning förs och hålls aktuella
 att gallring verkställs.
Arkivredogöraren svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna. De
bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med övriga
arbetsuppgifter. Det åligger arkivredogöraren att bl a
 sköta det egna arkivet och lämna ut och återställa handlingar
 utföra gallring i enlighet med dokumenthanteringsplan
 ordna och förteckna arkivet i enlighet med dokumenthanteringsplan
så att handlingar lätt kan återsökas
 sköta leveranser av arkivhandlingar till kommunarkivet
 svara för kontakten mellan myndigheten och kommunarkivet.
§ 5 Redovisning av arkiv
Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka
slags handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).
Arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om:
 myndighetens organisation och uppgifter
 myndighetens och eventuella föregångares historik
 de viktigaste ärende- och handlingstyperna hos myndigheten
 sökingångar i arkivet
 inskränkning i tillgängligheten genom sekretess (i förekommande
fall)
 gallringsbeslut som tillämpas
 myndighetens arkivansvarige och arkivredogörare.
Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall hållas kortfattad samt ses
över årligen och revideras vid behov.
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§ 6 Dokumenthanteringsplan
Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens
handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). I dokumenthanteringsplanen skall även finnas en beskrivning av hur handlingar
hanteras i IT-system.
Dokumenthanteringsplanen skall innehålla uppgift om:
 handlingens benämning
 handlingens medium
 förvaringsplats
 sorteringssätt
 gallringsfrist
 tidpunkt för leverans till kommunarkivet.
Dokumenthanteringsplanen skall antas av myndigheten efter samråd
med arkivmyndigheten. Myndigheten har skyldighet att årligen gå igenom dokumenthanteringsplanen samt revidera den vid behov.
§ 7 Rensning
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på
annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna.
Rensning bör genomföras så snart ärendet avslutats men ska utföras
senast i samband med arkivläggningen.
Rensning bör utföras av den som handlagt ärendet.
§ 8 Bevarande och gallring
Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av
handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Med
gallring avses alla åtgärder som innebär informationsförlust, förlust av
möjliga informationssammanställningar och sökmöjligheter eller förlust
av möjligheter att fastställa informationens äkthet.
Det ska av dokumenthanteringsplanen framgå när en handling får gallras. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar
denna efter samråd med överlämnande myndighet om gallring.
Handlingar som gallras skall utan dröjsmål förstöras. Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på lämpligt
vis för att förhindra otillbörlig åtkomst, det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats.
§ 9 Överlämnande
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten
hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten överlämnas till kommunarkivet för fortsatt vård. Det ska av dokumenthanteringsplanen framgå när det är lämpligt att överlämna arkivhandlingar till kommunarkivet.
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Före överlämnandet skall rensning ha verkställts och handlingarna skall
vara förpackade och märkta enligt överenskommelse med kommunarkivet.
Arkivmyndigheten kan också besluta om övertagande av arkivhandlingar.
§ 10 Arkivbeständighet och arkivförvaring
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder
som garanterar informationens beständighet. När det gäller IT-system
som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska förutsättningar
för långsiktigt digitalt bevarande beaktas när systemen upphandlas eller
utvecklas.
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande omständigheter.
Av riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd
och tekniska krav bör i tillämpliga delar tjäna som vägledning i arkivvården.
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av
arkivmyndigheten.
§ 11 Utlåning
Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och
för vetenskapligt ändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av
riksarkivet.
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer.
Förutsättning för utlåning är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser.
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Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023-2026
Ärendenummer KFN 2022/11

Sammanfattning av ärendet
Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet. En biblioteksplan är ett strategiskt
dokument som pekar ut riktning och mål för biblioteksverksamheten på längre
sikt och omfattar alla biblioteksverksamheter i en kommun.
Älmhults kommuns biblioteksplan upphör att gälla 2022-12-31. En ny plan för
kommunens biblioteksverksamheter har arbetats fram under 2022,
Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023-2026.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-09-21
• Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023-2026

Ärendeberedning
Enligt 17 § i Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet. En biblioteksplan är ett strategiskt
dokument som pekar ut riktning och mål för biblioteksverksamheten på längre
sikt och omfattar alla biblioteksverksamheter i en kommun. Att kommunen har
en biblioteksplan utgör bland annat krav för att biblioteket ska kunna söka
statliga och regionala bidrag.
Älmhults kommuns nuvarande ”Biblioteksplan 2018-2021 och 2022” beslutades
2018-04-26 (KFN 2018/9) och upphör att gälla vid kommande årsskifte.
Under 2022 har biblioteken i Älmhults kommun genomfört omvärldsbevakning
och hållit dialog med invånare i kommunen om biblioteksverksamheterna inom
folk- och skolbiblioteken. Föreliggande biblioteksplan är ett resultat av denna
omvärldsbevakning utifrån bibliotekens uppdrag enligt bibliotekslagen och de
utmaningar och utvecklingsområden som har identifierats.
Syftet med biblioteksplanen är utveckla och förbättra biblioteksverksamheten
enligt samhällsförändringar och kommuninvånarnas behov av information,
läsfrämjande arbete, digital tillgänglighet, kultur och bildning. Biblioteksplanen
ska revideras vart fjärde år, för denna plan gäller senast vid utgången av 2026.
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer
Biblioteksplan för Älmhults kommun 2023-2026

Jörn Engkvist

Roger Johansson

Verksamhetschef

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
För kännedom
Kommunstyrelsen
Bibliotekschefen, Helena Strömqvist
Verksamhetschef, Jörn Engkvist
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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:
I biblioteksplanen beskrivs bibliotekens arbete för och med barn- och ungdomar.
Detta arbete är en del i satsningen på barns läskunnighet
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:
Medborgarna i Älmhults kommun har fått deltaga i enkätsvar, frågeställningar
har gjorts till besökare i biblioteket samt att skolklasser fått besök av
bibliotekspersonal och fått frågeställningar om hur de vill att bibliotek ska vara,
fungera och utvecklas nu och i framtiden
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INNEHÅLL
1. Inledning
2. Bibliotekens uppdrag
2.1 Folkbibliotekens uppdrag
2.2 Skolbibliotekens uppdrag
3. Övergripande perspektiv och förhållningssätt
3.1 Hållbarhet
3.2 Tillgänglighet
3.3 Mångfald
4. Bibliotekens organisation
4.1 Folkbibliotekets organisation
4.2 Skolbibliotekens organisation
4.3 Samverkan
5. Folkbibliotekets utmaningar och utvecklingsområden
5.1 Älmhults kommuns biblioteksorganisation
5.2 Utvecklingsområde Demokrati och delaktighet
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1. Inledning
Älmhults kommun växer. Det gör också vikten av bibliotek. Till folkbiblioteket kommer
Älmhultsbor i alla åldrar för att inspireras och ta del av information och kultur utan krav på
motprestation. För många är biblioteket en fristad. Varje år besöker omkring 100 000 personer
folkbiblioteket och vi förmedlar mer än 110 000 fysiska och digitala lån av medier. Våra
kulturella aktiviteter har närmare 4 000 deltagare och många av dem är barn.
En biblioteksplan är ett lagstadgat styrdokument som varje kommun ska ha. Den här
biblioteksplanen pekar ut riktningen och ambitionerna för folk- och skolbibliotekens
verksamhet inom Älmhults kommun 2023 - 2026.
Under 2021 och 2022 har vi arbetat med omvärldsanalys och haft dialog med invånare om
folkbiblioteket i Älmhult. Vi har genomfört enkäter, intervjuer och samtalat med prioriterade
grupper. Vi har talat med många av våra besökande barn. Gensvaret har varit positivt.
Älmhultsborna är mycket nöjda med folkbibliotekets utbud och värdesätter den välkomnande
atmosfären. Invånarna har också bekräftat flera av utmaningarna som vi känner till. Den
främsta är att folkbibliotekets lokaler inte är anpassade för en modern verksamhet. Invånarna
har också efterfrågat bättre skolbibliotek. I omvärldsanalysen har det kommit fram att
hållbarhet, demokrati, barnens rättigheter och allas rätt till deltagande är samhällsfrågor som
folkbiblioteket ska arbeta med framåt.
Biblioteksplanen är ett svar på vad och vilka strategiska förflyttningar biblioteken i Älmhults
kommun behöver göra. Vi har samlat utmaningarna i biblioteksplanen i tre
utvecklingsområden, dessa är demokrati och delaktighet, läsning och berättelser samt barn
och unga. För att dessa områden ska utvecklas på rätt sätt lägger planen övergripande
perspektiv på arbetet för att nå målen, det handlar om hållbarhet, tillgänglighet och mångfald.
De utmaningar och utvecklingsområden som biblioteken kommer att arbeta med konkretiseras
som verksamhets- och handlingsplaner och utvärderas av bibliotekens folkvalda nämnder
inom utbildning samt kultur- och fritid.
Biblioteken finns till för alla och har ett starkt och viktigt uppdrag för läsfrämjande,
samhälleligt deltagande och tillgång till kultur. Var och ens förmåga att läsa, tolka och förstå
världen är grunden i en stark och vital demokrati.
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2. Bibliotekens uppdrag
Grunden för bibliotekens arbete är att svara upp mot samhällets behov och utmaningar.
Bibliotekslagens (2013:81) ändamålsparagraf säger att biblioteken ska:



verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning,
främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Bibliotekslagen fastställer även att biblioteken är till för alla. Men särskild uppmärksamhet
ska ägnas åt fyra prioriterade målgrupper:





personer med funktionsnedsättning,
nationella minoriteter,
personer med annat modersmål än svenska,
barn och ungdomar.

2.1 Folkbibliotekens uppdrag
Utöver ändamålsparagrafen ska folkbiblioteken särskilt arbeta för att:






vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov,
särskilt främja läsning och tillgång till litteratur,
utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet,
öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande
och delaktighet i kulturlivet,
ägna uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och
stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och
förutsättningar.

Alla människor har samma rättigheter men olika stort behov av samhällets insatser. Därför
ska prioriteringar göras med detta som grund.
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2.2 Skolbibliotekens uppdrag
Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet och omfattas också av
bibliotekslagen. Skollagen säger att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Enligt
Skolverket är det rektors ansvar att skolbibliotekets verksamhet används som en del i
undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
Rektors uppgift är att se till att verksamheten i skolbiblioteket organiseras så att:





den möter alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling,
den är en del av skolans verksamhet,
bibliotekets personal och övrig pedagogisk personal har möjlighet att samarbeta,
det finns en lokal som gör det möjligt att använda skolbiblioteket i skolans alla ämnen.
Om skolan inte kan ha ett bibliotek i de egna lokalerna eller anställa en bibliotekarie, är
samarbete med närliggande skolor eller kommunens folkbibliotek en tänkbar lösning.1

3. Övergripande perspektiv och förhållningssätt
Bibliotekslagens innehåll lägger grunden och ger riktlinjerna för vår biblioteksplan och
bibliotekens verksamhet. I arbetet med att hitta den strategiska kompassen för
biblioteksplanen har vi lagt övergripande perspektiv och förhållningssätt på arbetet med
målen. Biblioteken ska utveckla verksamheten med de hållbarhetsmål som finns i Agenda
2030. Vidare behöver biblioteken arbeta brett för att vara tillgängliga för alla och att ha ett
mångfaldsperspektiv.

3.1 Hållbarhet
Folkbibliotekets arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle är en del av Älmhults kommuns
övergripande processer och resultatmål kopplade till Agenda 2030 och de 17 globala målen.
Alla utvecklingsområden i biblioteksplanen hänger ihop med målen i Agenda 2030.
Biblioteken ska verka utjämnande för människor i Älmhults kommun som lever trångt, är
ekonomiskt utsatta, arbetssökande, saknar utbildning eller på annat sätt har en socioekonomisk eller språklig utsatthet.2 En viktig princip för hela Agenda 2030 är att ”ingen ska
lämnas utanför”. Det handlar om att göra aktiva val för att nå dem som lever i utsatthet, är
diskriminerade eller exkluderade.
1

Organisera för skolbibliotek i undervisningen - Skolverket (2022-05-10)
Kolada. Globala målen för hållbar utveckling. Älmhults kommun. Jämföraren - Kolada (2022-05-24)
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Biblioteken arbetar för ett hållbart samhälle genom att stödja och bidra till människors språkoch läsförmåga, deras möjligheter att informera sig och ta del av utbildning och kultur.
Globala mål kopplade till detta uppdrag är mål 3 God hälsa och välbefinnande, 4 God
utbildning, 5 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara städer och samhällen, 12
Hållbar konsumtion och produktion samt 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

3.2 Tillgänglighet
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken vara tillgängliga för alla och anpassade efter
användarnas behov. Tillgänglighet handlar om hur väl en verksamhet fungerar för alla
människor. Hur lokalerna är utformade, möjligheter att ta del av det som erbjuds, tillgång till
information och ett bra bemötande.
Biblioteken ska prioritera personer med nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller
intellektuellt så att de kan ta del av information utifrån sina förutsättningar. Information och
litteratur ska även vara tillgänglig på jämlika villkor ur fysisk, kognitiv, språklig,
kunskapsmässig, psykosocial, administrativ och ekonomisk aspekt.3
Myndigheten för delaktighet beskriver tillgänglighet som faktorer, förhållanden och åtgärder
som möjliggör delaktighet för alla oavsett funktionsförmåga.4 För att främja tillgänglighet bör
biblioteken utgå från principen om universell utformning så att så många som möjligt kan
inkluderas i biblioteksrummet, litteraturförmedlingen och programverksamheten redan från
början.5
Tillgänglighet skapar förutsättningar för delaktighet. Att arbeta för tillgänglighet till
biblioteket som mötesplats och till bibliotekets resurser och programutbud syftar därmed till
att ge tillgång till det offentliga rummet. Det ska finnas förutsättningar för alla att vara aktiva
deltagare i demokratin.

3

Willstedt och Andreasson, MTM och tillgänglig läsning. Digiteket 2021. MTM och tillgänglig läsning Digiteket (2022-08-02)
4
Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet. Socialdepartementet 2014, § 2.
5
Principen om universell utformning - MFD Myndigheten för delaktighet. (2022-07-31)
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3.3 Mångfald
Älmhult är en mångkulturell kommun och det avspeglas i kommunens vision att vara
internationell och nära. Omkring trettio procent av kommunens invånare har utländsk
bakgrund.6 De har kommit till kommunen med olika förutsättningar att etablera sig och
integreras i det svenska samhället.
Människor med annat modersmål än svenska är en prioriterad grupp för biblioteken, liksom
nationella minoriteter och människor med funktionsnedsättningar. För dessa arbetar
biblioteken kompensatoriskt. Samtidigt ska biblioteken vara tillgängliga för alla och
människor ska kunna ta del av bibliotekens verksamhet oavsett identitet och bakgrund. Vi
arbetar därför inkluderande och med ett mångfaldsperspektiv som beaktar de sju
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

4. Bibliotekens organisation
Bibliotekens verksamhet består övergripande av biblioteksrummet, själva mötesplatsen, det
samlade utbudet av fysiska och digitala medier, läsfrämjande och kulturella aktiviteter och
bibliotekariernas vägledning och pedagogiska arbete för besökare och elever.
Innehållet i bibliotekens verksamhet styrs också av moderorganisationens uppdrag (kommun
med kommuninvånare och skola, universitet med utbildning och forskning) och de olika
målgruppernas behov. Skol- och folkbiblioteken har olika uppdrag men arbetar enligt
bibliotekslagen med samma prioriterade målgrupper. Detta avspeglas i verksamheternas olika
delar, inte minst i utbudet av medier, den pedagogiska verksamheten och lokalernas
utformning.

4.1 Folkbibliotekets organisation
Folkbiblioteket i Älmhults kommun omfattar huvudbiblioteket på centralorten och sju
biblioteksfilialer i Diö, Eneryda, Hallaryd, Häradsbäck, Liatorp, Pjätteryd, och Virestad.
Filialerna i Eneryda och Häradsbäck har självservicemöjligheter. Via det digitala biblioteket
kan alla låntagare dygnet runt administrera lån och nå digitala böcker, tidningar och film.
Folkbiblioteket tillhandahåller medier till allmänheten samt till förskola och vuxenutbildning.
Folkbiblioteket är organiserat under Kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning.
6

Andel personer med utländsk bakgrund, 2021 jämfört med 2020. Statistiska centralbyrån 2022-03-22.
be0101_komtopp_utlandsk_bakgrund_2021.xlsx (live.com) (2022-08-01)
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4.2 Skolbibliotekens organisation
Skolbiblioteken är organiserade kring en bemannad skolbibliotekscentral som administrerar
medier och tillhandahåller pedagogiska tjänster för skolor F-6. På varje F-6 skola finns ett
bibliotek. Linnéskolans högstadium och Haganässkolans gymnasium har bemannade
skolbibliotek. Internationella skolans bibliotek är bemannat och dess administrativa system
följer internationell IB-standard.
Skolbiblioteken är organiserade under Utbildningsnämnden och dess förvaltning.

4.3 Samverkan
I Älmhults kommun har folk- och skolbiblioteken gemensamt biblioteksdatasystem som
förvaltas av folkbiblioteket. Samarbetet regleras i avtal. Lån av medier sker mellan
biblioteken och samarbete finns kring läsfrämjande aktiviteter.
Tillsammans med kommunens Servicecenter ansvarar folkbiblioteket för Digidel, en
verksamhet som ger kommuninvånare tillgång till digitala resurser och kunskap om dessa.
Folkbiblioteket samarbetar inom Kultur- och fritidsförvaltningen och med verksamheter under
Socialförvaltningen för att nå prioriterade grupper. Folkbiblioteket samarbetar även kring
kulturaktiviteter med föreningar, bildningsförbund och övriga delar av lokal- och
civilsamhället.
Folkbibliotekets viktigaste samarbetspartner är användarna. Det är användarnas behov av
folkbiblioteket som mötesplats, dess medier och övriga resurser som utgör grunden för
verksamheten.
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5. Folkbibliotekets utmaningar och utvecklingsområden
5.1 Älmhults kommuns biblioteksorganisation
En biblioteksplan ska se till hela kommunens biblioteksverksamhet och alla dess bibliotek.
Under planperioden behöver kommunen se över den sammantagna biblioteksorganisationen
för att utvärdera hur man på bästa sätt kan tillgodose behoven i ett växande Älmhult. I
centralorten ska biblioteksverksamheten vara en inspirerande och dagsaktuell mötesplats som
erbjuder information och kultur för alla åldrar. Folkbiblioteket fungerar som kulturhus och
bidrar till lärande, bildning och att Älmhult är en attraktiv kommun att bo och leva i.
Biblioteksverksamheten ska också nå ut till och verka för sina prioriterade grupper i hela
kommunen. Skolbibliotek och skolbibliotekarier ska stimulera barnens språkutveckling och
arbeta för att stärka och utveckla barnens läsförmåga.
Idag har Älmhults kommun ett huvudbibliotek med lokaler som inte är anpassade för alla
besökare och ett breddat uppdrag. Folkbiblioteket ansvarar även för sju bemannade
biblioteksfilialer med mycket få besökare. Samtidigt har skolbiblioteken för få tillgängliga
bibliotekarier som kan arbeta läsfrämjande för bibliotekens mest prioriterade grupp nämligen
barn och unga. Det finns för många bibliotekslokaler i förhållande till antalet bibliotekarier i
kommunen.
För att bäst uppfylla bibliotekens uppdrag behöver hela biblioteksorganisation koncentreras
och bemannas där den bäst möter prioriterade grupper och kan bedriva ett meningsfullt
läsfrämjande arbete.
Fram till 2026 vill folkbiblioteket:


se över den sammantagna biblioteksorganisationen för att utvärdera hur lokalisering och
bibliotekspedagogiskt arbete bäst främjar prioriterade grupper och bidrar till utveckling av
kommunen.
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5.2 Utvecklingsområde: Demokrati och delaktighet
Älmhults bibliotek ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet
i samhällslivet. Det gör folkbiblioteket genom att förmedla information och bidra till
kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och kultur. Folkbiblioteket ska också vara en
välkomnande mötesplats dit människor med olika erfarenheter, bakgrund och kunskaper kan
komma utan krav på motprestation. Folkbiblioteket ska tillgodose människors
informationsbehov, ge tillgång till medier, internet, läs- och studieplatser, skrivare, dator och
andra digitala verktyg. Alla har inte plats hemma att studera i lugn och ro, har inte
internetuppkoppling, kan inte göra utskrifter eller prenumerera på dagstidningar och digitala
resurser som behövs i kontakt med samhället. Många av folkbibliotekets medier och tjänster
är nödvändiga för att människor ska kunna utföra medborgarärenden och hålla sig
informerade. Folkbiblioteket bör vara öppet i tider av kris för att möta människors behov.
Folkbiblioteket har även i uppdrag att arbeta för ökad medie- och informationskompetens så
att alla får förutsättningar att vara digitalt delaktiga. Inom Digidel, som är en digital
resursverkstad, arbetar folkbiblioteket med vägledning, utbildning och kreativa workshops i
syfte att stärka och utveckla människors digitala kompetens. Folkbiblioteket ska också ge
människor möjlighet till livslångt lärande och stödja elever inom vuxenutbildningen.
I demokratiuppdraget ingår att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle där alla kan verka på
egna villkor. Älmhultsbor ska uppleva att folkbiblioteket är deras. En plattform för kunskap
och kultur där de kan utvecklas individuellt, i grupp och i olika samarbetsformer.
Folkbibliotekets kulturella aktiviteter präglas av bildning, kreativitet och medskapande. För
att uppnå detta ska biblioteket arbeta med invånarinvolvering och deltagandekultur.
Fram till 2026 vill folkbiblioteket






öka den kognitiva tillgängligheten på biblioteken och i bibliotekens informationsmaterial,
arbeta för digital delaktighet,
modernisera bibliotekslokalerna och mötesplatsen för att bättre möta Älmhultsbornas
behov av information, kunskap och kultur,
arbeta med invånarinvolvering och deltagandekultur i utvecklingen av
programverksamheten och mötesplatserna,
i samarbete med andra samhällsaktörer utveckla biblioteket som en plattform för
demokrati- och hållbarhetsarbete enligt Agenda 2030 och de globala målen.
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5.3 Utvecklingsområde: Läsning och berättande
Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande slår fast att alla i Sverige, oavsett bakgrund och
förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur
av hög kvalitet.7
Läskunnighet och läsning banar väg för upplevelser och ny kunskap, personlig utveckling och
delaktighet i demokratin. Att förmedla litteratur och arbeta läsfrämjande hör till bibliotekens
kärnuppdrag. Folkbiblioteket främjar läsning för alla genom att aktivt förmedla samlingarna,
genom programverksamheten och i de dagliga mötena med besökarna, både i och utanför
biblioteksrummet. Utbudet av litteratur ska vara kvalitativt, relevant, mångfaldigt och utifrån
lokalsamhällets intressen och behov. Boksamlingarna utgör en betydelsefull del av
folkbibliotekets verksamhet.
Folkbibliotekens läsfrämjande arbete omfattar en mängd aktiviteter och metoder som bidrar
till att öka språkinlärning och lässtimulans i alla typer och former av text. Folkbiblioteken
arbetar med ett vidgat textbegrepp där text och berättelser kan förmedlas genom olika medier
och kommunikationsformer. Den tryckta boken ingår som en av flera textformat i begreppet
tillsammans med till exempel ljudboken, talboken, punktskrift, bild och film.
I vår omvärldsbevakning framkommer att tillgång till litteratur och lässtimulerande aktiviteter
värderas högt av invånare i alla åldrar. Många i Älmhults kommun läser mycket och även
litteratur på andra språk än svenska, särskilt engelska efterfrågas. Utmaningen för
folkbiblioteket är att nå ut till olika språkgrupper. Många känner inte till bibliotekets alla
medietjänster och anpassade format som erbjuds och som i många fall har en kompensatorisk
funktion. Utmaningen framåt för folkbiblioteket blir att möta behoven och att nå ut med det
läsfrämjande arbetet till den mångfald av människor och grupper som verkar och lever i
Älmhults kommun.
Folkbiblioteket har potential att vara en kreativ mötesplats för de som vill skriva och gestalta
berättelser. Inom programverksamheten arbetar vi för att deltagarna ska få inspiration och
möjlighet att pröva verktyg och metoder i egna uttryck och berättelser.
Fram till 2026 vill folkbiblioteket:




stärka det läsfrämjande och bibliotekspedagogiska arbetet för människor med annat
modersmål än svenska, med lässvårigheter och inom kommunal vuxenutbildning,
öka kunskapen om våra nationella minoriteter och nationella minoriteters tillgång till
litteratur på sitt eget språk,
arbeta för fortsatt högt antal lån per tusen invånare genom aktiv medieplanering som
syftar till ett utbud av medier som är kvalitativt, inspirerande, relevant och utifrån
lokalsamhällets intressen och behov,

7

Regeringens skrivelse 2020/21:95 Barns och ungas läsning. barns-och-ungas-lasning-skr.-20202195.pdf
(regeringen.se) (2022-07-30)
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strategiskt marknadsföra bibliotekens textformat och tjänster för att öka kunskapen och
användningen av dessa,
öka andelen aktiviteter där deltagarna skapar egna uttryck.

5.4 Utvecklingsområde: Barn och unga
Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020 och den innebär att offentlig verksamhet ska ha ett
mer barnrättsbaserat synsätt i verksamheten. Syftet med lagen är att alla barn ska få det bättre
och leva bra liv med goda förutsättningar. Folkbiblioteket bör beakta artiklarna 6, 13, 17 och
28 som säger att barn har rätt till utveckling, till yttrandefrihet, tillgång till information och
utbildning. Artikel 31, som ger barnen rätt till lek, vila och fritid är också väsentlig för
folkbibliotekets verksamhet.
Mellan 2007 och 2018 har andelen unga som läser böcker halverats i Sverige.8 I Älmhults
kommun har resurserna till skolbiblioteken dragits ner och var sjunde ungdom som slutar
grundskolan har inte behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Positivt är att trenden att
läsa böcker bland unga vuxna 16-29 år har vänt uppåt sedan 2020.9
Många barn och unga söker sig till oss på eftermiddagarna. De ser folkbiblioteket som sin
fristad, ett rum mellan hemmet och skolan där de kan umgås, läsa och studera. Idag har
folkbiblioteket svårt att tillgodose barns och ungas olika behov eftersom lokalerna är
omoderna.
Barn och unga är en prioriterad grupp i bibliotekslagen. Även i Region Kronobergs kulturplan
är barn och unga prioriterade.10 De har rätt till en god språk- och läsutveckling, att få
lässtimulans genom berättelser och att själva få uttrycka sig på olika sätt.
Idag arbetar folkbiblioteket med ett brett utbud av läsfrämjande och kulturella aktiviteter för
de yngsta till de äldsta barnen. Inom verksamheten ryms bland annat sagostunder,
babyrytmik, familjelördagar, pyssel, workshops med kodning och kreativa aktiviteter,
tekniklabb, bibliotekshäng och bokcirklar. Under loven utökas aktiviteterna och under
8

Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla – UNG IDAG 2021, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, 2021. Goda levnadsvillkor för många, men inte för alla | MUCF (2022-07-25)
9
Tattersall Wallin, Carlsson, Gunnarsson Lorentzen, Läsning av tryckta böcker ökar bland unga. I Andersson,
Oscarsson, Rönnerstrand, Theorin (red) Du sköra nya värld. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.
10
Kulturplan Kronoberg 2022-2024. Region Kronoberg 2021. Kulturplan kronoberg 2022-2024
(regionkronoberg.se) (2022-08-25)
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sommaren erbjuds verksamhet under större delen av lovet. Många barn deltar också i
Sommarlovsboken.
Parallellt bedriver vi ett systematisk språk- och läsfrämjande arbete för barn 0-10 år. Inom
Språkstegen, ett regionalt koncept, riktat till barn 0-3 år och deras föräldrar ordnar
folkbiblioteket språkstimulerande aktiviteter. Under rubriken Lässtegen bjuds barnen in för
aktiviteter och får en bokgåva. När de är 6 år får de träffa Carl von Linné och vid 10 års ålder
Professor Hjärnstråle. Det systematiska arbetet görs i samarbetet med barnhälsovård, förskola
och skola.
Det finns ett samband mellan barns läsförmåga och föräldrarnas socioekonomiska status.11
Högläsning för barn har minskat under 2021.12 För att ge barn och unga mer likvärdiga
förutsättningar för fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser arbetar Kulturrådet
tillsammans med folkbiblioteken kommande år i ett nationellt Läsfrämjandelyft. Det ska
stärka bibliotekens kompetens inom litteraturförmedling och läsfrämjande.13
Barnrättsperspektivet, bibliotekslagens fokus på barn och unga liksom de statliga satsningarna
på läsfrämjande innebär att folkbiblioteket har ett omfattande uppdrag att arbeta för
målgruppen barn och unga.
Fram till 2026 vill folkbiblioteket:







utveckla det systematiska språk- och läsfrämjande arbetet för barn 0-12 år genom
Språk- och Lässtegen. Barn och deras vuxna ska erbjudas språkfrämjande och
lässtimulerande aktiviteter och lära känna folkbiblioteket som en resurs för
språkutveckling, läs- och informationsbehov,
genom Läsfrämjandelyftet utveckla de läsfrämjande aktiviteterna och stärka
profession i rollen som läsfrämjare,
i samråd med barnen omgestalta och utveckla biblioteksrummet för att skapa en
attraktiv och stimulerande verksamhet och ett bättre resursutnyttjande av
biblioteksrummet,
arbeta för delaktighet och inkludering av barnen i folkbibliotekets verksamhet.

11

Regeringens skrivelse 2020/21:95 Barns och ungas läsning. barns-och-ungas-lasning-skr.-20202195.pdf
(regeringen.se) (2022-07-30)
12
Tattersall Wallin, Carlsson, Gunnarsson Lorentzen, Läsning av tryckta böcker ökar bland unga. I Andersson,
Oscarsson, Rönnerstrand, Theorin (red) Du sköra nya värld. Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet.
13
Läsfrämjandelyft för folkbibliotek (kulturradet.se) (2022-01-08)
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6. Skolbibliotekens utmaningar och utvecklingsområden

6.1 Utvecklingsområde Demokrati och delaktighet
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar
och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
(Läroplanen)

6.2 Utvecklingsområde Läsning och berättande
Skolbibliotekens uppdrag att främja och stärka elevernas språkliga förmåga, är en viktig del
av skolans arbete med läsning och läsintresse. Genom att läsa utvecklar individer sin förmåga
till empati och skapar sin identitet.
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Lagar och styrdokument
Följande lagar och styrdokument pekar ut innehåll och riktning i bibliotekens uppdrag och
verksamhetens innehåll och ligger till grund för denna biblioteksplan.

Gällande lagstiftning
Bibliotekslagen (2013:801)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197)
Skollagen (2010:800)

Övrigt
Agenda 2030
Biblioteksplan för Region Blekinge och Region Kronoberg 2022 - 2024
Det demokratiska samtalet i en digital tid SOU 2020:56
Kulturplan Kronoberg 2022 - 2024
Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3
Skolbiblioteksplan 2021 - 2023, Älmhults kommun
Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022 – 2025
Unescos folkbiblioteksmanisfest
Unescos skolbiblioteksmanifest
Verksamhetsplan för att stärka barns rättigheter i Älmhults kommun
Verksamhetsplan för digitalisering, Älmhults kommun
Älmhults kommuns vision
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Utvärdering och uppföljning
Biblioteksplanens utvecklingsområden och mål konkretiseras och omsätts i verksamhets- och
handlingsplaner genom olika aktiviteter som utvärderas av folk- och skolbibliotekens
respektive nämnder. Utvärdering av skolbibliotekens arbete följs också upp i skolornas
systematiska kvalitetsarbete.
Revidering av biblioteksplanen kan ske under planperioden och ska senast göras innan
utgången av denna plan.
Kungliga biblioteket har till uppgift att tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur biblioteksplaner tas fram och antas.
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