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Diskussionsfrågor inför workshop
 Är partigrupperna/nämnden nöjd med den kontakt med civilsamhället som sker idag?
o Enligt erfarenhet – vilken kontakt har fungerat bra? Vilken kontakt har inte fungerat?

 Är partigrupperna/nämnden nöjd med samverkan som sker mellan kommunens olika 
civilsamhällesorganisationer?

 Hur vill partigrupperna/nämnden arbeta med kontakt och samverkan med civilsamhället 
framgent? 

 Vad vill partigrupperna/nämnden uppnå (övergripande mål) i sin samverkan med civilsamhället? 
o Vilken inriktning bör vi ha i arbetet - vill vi arbeta mot mer personlig kontakt eller mer olika 

samverkansforum? 

Diskutera gärna dessa frågor i era partigrupper innan workshop.

2



Vad är ”civilsamhället”?
I En politik för det civila samhället (prop. 2009:10/55) definieras det civila samhället som en arena, skild från staten, 
marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 
gemensamma intressen. Man kan också tala om den idéburna sektorn och den ideella sektorn, alltså när människor 
organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Organisationer inom det civila samhället har ofta ideella syften – de vill bidra till samhällets utveckling, till att lösa 
utmaningar eller svara mot ett behov i samhället. Organisationerna använder sig ofta av näringsverksamhet och 
annan ekonomisk verksamhet för att främja sitt överordnade, ideella syfte. Det civila samhället spelar också en viktig 
roll i den demokratiska processen genom att kanalisera medborgarnas synpunkter och intressen i den politiska 
processen.

Civilsamhället präglas av stor mångfald vad gäller verksamheternas innehåll, arbetsformer och storlek. Civilsamhället 
utgörs bland annat av:

• Ideella föreningar.

• Registrerade trossamfund och stiftelser.

• Kooperativa rörelser som har någon form av oegennyttigt uppdrag (inte statlig eller kommunal).

• Sociala företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

• Nätverk, rörelser och upprop (exempel på den icke-formaliserade delen av civilsamhället).
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Förvaltningen  
Camilla Hallberg   
camilla.hallberg@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Prognos efter september  
Ärendenummer KFN 2020/18 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sammanställt prognos efter september som visar på en budget 
i balans på driftredovisningen. Av investeringsbudgeten på 3 125 tkr förväntas 
1 719 att användas under 2021. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 

• Prognos efter september 2021 Kultur- och fritidsnämnd daterad 2021-10-14 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar godkänna framlagd rapport. 

 
 
 
 
Camilla Hallberg Jörn Engkvist 
Controller Kultur- och fritidschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen   
  
Camilla Hallberg 
0476-55308 
camilla.hallberg@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Prognos efter september 2021 
 

Kultur- och fritidsnämnd  
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Årsprognos med nämndens driftresultat 
 

 
 

 
Som syns av tabellen ovan är utfallet efter september lägre än riktpunkten. Vid 
en jämn förbrukning över hela året är riktpunkten efter september att 75 procent 
av budgeten bör vara förbrukad. För hela nämndens verksamhet har efter 
september 66,1 procent använts. I fjol vid samma tidpunkt var förbrukningen av 
budgeten 55 procent.  
 
Periodens utfall, periodiserat (januari – september)  
Pandemin har påverkat kostnaderna under våren då aktiviteter på flera av 
nämndens verksamheter har blivit uppskjutna eller avbokade. Bland annat har 
Älmhultsfestivalen åter igen ställts in. 
Vad gäller personalkostnader ligger kostnaderna under budgeten. Skillnaden 
som finns beror på lägre personalkostnader på fritidsgården på grund av ett lågt 
antal besökare samt vakanser på kulturskolan. Simhallen har låga 
personalkostnader kopplat till att de varit stängda för allmänheten och därmed 
inte behövt använda de timanställda i samma utsträckning som tänkt. 
För perioden finns ett mindre överskott på övriga kostnader. Då flera 
verksamheter återgår till ett mer normalt läge under hösten så kommer dessa 
kostnader att öka. De kostnader som inte beräknas uppstå under året är mest 
kopplade till aktiviteter på kulturområdet, däribland Älmhultsfestivalen.  

PROGNOS  

Driftsredovisning, tkr
Utfall sep 

2020
Utfall sep 

2021
Budget 

2021
Prognos 

2021
Budgetav-

vikelse
Förbrukning 
av budget %

Bidrag (intäkter) -2 867 -3 314 -698 -949 251 475
Övriga intäkter -995 -1 133 -3 217 -2 055 -1 162 35
Personalkostnader 11 157 13 040 18 430 17 620 810 71
Bidrag (kostnader) 2 695 3 635 6 001 5 987 14 61
Övriga kostnader 12 208 15 329 21 188 21 101 87 72
Resultat 22 198 27 557 41 704 41 704 0 66
Nämnd 120 292 443 413 30 66
Gemensamma kostnader 637 569 886 791 95 64
Allmän kulturverksamhet 1 300 1 443 2 624 2 195 429 55
Fritidsverksamhet 8 012 9 515 14 789 14 951 -162 64
Simhall 2 103 4 837 6 141 6 733 -592 79
Bibliotek 5 099 6 041 8 980 8 980 0 67
Fritidsgård 2 328 2 146 3 545 3 345 200 61
Kulturskola 2 599 2 714 4 296 4 296 0 63

TOTALT, drift 22 198 27 557 41 704 41 704 0 66,1
Riktpunkt efter sep: 75%

UTFALL  
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Totalt sett har 61 procent av bidragen betalats ut i år, vilket är mer än under 2020 
då 39 procent betalats ut.  

 
Helårsprognos 
I tabellen ovan syns fjolårets bokslut, årets budget samt nuvarande prognos 
uppdelat på intäkter och kostnader på de olika ansvaren. Som syns visar 
prognosen på betydligt lägre intäkter än budgeterat. Men även kostnaderna ser ut 
att bli lägre än budgeterat.  
Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett nollresultat. Verksamheterna fick 
till uppdrag under våren att arbeta mot att visa ett nollresultat vid delårsbokslutet 
efter augusti. Detta arbete är genomfört och har till viss del underlättas av att 
kommunen fått lovpengar av Socialstyrelsen. 
En osäkerhetsfaktor i denna prognos är hur nämnden ska besluta om 
bidragsutbetalningar under året. Denna prognos utgår från att i princip samtliga 
budgeterade bidrag kommer att betalas ut.  
Prognosen är beräknad utifrån att nämnden inte belastas med några 
kapitalkostnader för konstgräsplanen. 
I stort sett är, eller har, alla nämndens verksamheter varit berörda på ett eller 
annat sätt av den pågående pandemin. Det rör sig om allt från inställda eller 
eventuellt flyttade arrangemang, minskat antal besökare, undervisning som sker 
via datorn till minskade grupper i idrottshallar och på idrottsplatser.  
Nämndens verksamhet kommer att få minskade kostnader för vissa saker. 
Intäkterna är negativt påverkade av pandemin, framför allt finns det en stor 
osäkerhet för inträdesavgifterna i simhallen. De årskort som köptes i samband 
med öppningen i höstas är förlängda under hela den tid som restriktionerna 
gäller. I augusti har simhallen öppnat för allmänheten men ännu dröjer det innan 
det kommer en ”normal” månad vad gäller försäljning. Intäkterna har löpt på bra 
under augusti och september. Men även uthyrning av idrottslokaler har påverkats 
då det inte finns några tävlingar eller cuper samt att träningar är av mindre 
omfattning än normalt en stor del av året. Kulturskolan har inte tagit full 
elevavgift för alla elever under våren. Ännu återstår att se hur det blir med 
höstterminens avgifter men det troliga är att intäkterna blir högre än under våren.   
Nämndens verksamheter har inga större kostnadsökningar som kan hänföras till 
pandemin.  
Det största överskottet hänför sig till kulturverksamheten som beräknar visa ett 
överskott på 429 tkr. Mer än halva summan beror på en felaktig budgetering av 

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto

Avvikelse 
Intäkter 

Budget/Pro
gnos

Avvikelse 
Kostnader 

Budget/Pro
gnos

Avvikelse 
Netto 

Budget/Pr
ognos

Nämnd 0 189 189 0 443 443 0 413 413 0 30 30
Gemensamma kostnader -78 1 017 939 0 886 886 -55 846 791 55 40 95
Allmän kulturverksamhet -92 2 953 2 861 -7 2 631 2 624 -7 2 364 2 357 0 267 267
Fritidsverksamhet -902 15 468 14 566 -1 091 15 880 14 789 -723 15 512 14 789 -368 368 -
Simhall -626 4 935 4 309 -1 561 7 702 6 141 -1051 7 784 6 733 -510 -82 592-         
Bibliotek -1 096 10 145 9 049 -350 9 330 8 980 -222 9 202 8 980 -128 128 -
Fritidsgård -229 3 496 3 267 -30 3 575 3 545 -120 3 465 3 345 90 110 200
Kulturskola -319 4 487 4 168 -876 5 172 4 296 -826 5 122 4 296 -50 50 -

-3 342 42 690 39 348 -3 915 45 619 41 704 -3 004 44 708 41 704 -911 911 0

Bokslut 2020 Budget 2021 Prognos september Budget avvikelse augusti
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Älmhultsfestivalen. Verksamheten planerar i denna prognos inte att använda sig 
av hela budgeten för kulturaktiviteter.  
Totalt kommer budgeten för simhallen att visa ett underskott, 592 tkr, kopplat 
till betydligt lägre intäkter. Detta trots att personalkostnaderna är lägre än 
budgeterat. Intäktsminskningen gäller både inträdesavgifter men även 
försäljning i cafeterian. 
Både biblioteket och kulturskolan samt fritidsverksamheten beräknas hålla sin 
budget trots att både kulturskolan och fritidsverksamheten har en låg 
förbrukning av budgeten hittills.  
Verksamheten för nämnden samt fritidsgården beräknas visa ett mindre 
överskott, mestadels kopplat till lägre personalkostnader än budgeterat. 

 
Årsprognos för nämndens investeringar 
 

 
 
Av årets investeringsbudget på 3 125 tkr planeras för tillfället 1 720 tkr att 
användas.   
För tillfället är prognosen på årets investeringsanslag, som uppgår till 1 625 tkr, 
att projekten ”Bevattning Älmekulla”, ”Nytt underlag till ridhus” samt 
”Utegym” inte kommer att genomföras. Dessa budgetar kommer, om inte 
nämnden beslutar annat, att överföras till år 2022. 
Av nämndens investeringsram, som uppgår till 1 500 tkr, är planen att hela 
anslaget kommer att förbrukas. För tillfället har förvaltningen planerade projekt 
uppgående till 648 tkr. Dessa är på Haganäs, ”Tagg och sektionering” samt 
”Grindar till simhallen” dessutom pågår ”Friluftslivets år”. Då projektet ”Tagg 
och sektionering” har dragit över budgeten med 38 tkr återstår det 814 tkr av 
investeringsramen till ännu ospecificerade projekt.  

 

Projekt
Ansvar: Kultur och fritidsnämnden 

Typ av bidrag Projekt Budget helår 2021 Utfall jan - sep 2021 Återstår 2021 Prognos Kommentar

Ram 24010 - Diverse investeringar 852 000 0 852 000 814 000

Ram 24019 - Haganäs tagg och sektionering 224 000 261 800 -37 800 261 800

Ram 24024 - Passergrindar simhall 174 000 173 936 64 174 000 Klar

Ram 24027- Friluftslivets år 250 000 85 879 164 121 250 000

Anslag 24011 - Citat 100 000 0 100 000 100 000

Anslag 24018 - Bevattning Älmekulla 865 000 0 865 000 0 Ej aktuellt 2021

Anslag 24023 - Mobil hörslinga 120 000 0 120 000 120 000

Anslag 24111 - Nytt underlag till ridhus 140 000 140 000 0 Ej aktuellt

Anslag 24630 - Utegym 400 000 0 400 000 0 Utegym i Diö, ej aktuell 2021

Summa Investeringsprojekt 3 125 000 521 615 2 603 385 1 719 800
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Bidrag 
Nedan finns en tabell över de bidrag som hittills betalats ut. De bidrag som är 
markerade med gult har utbetalts sen under september.  
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Förening/mottagare Aktivitets- Aktivitets- Studie- Anläggnings- Drift- Arrange- Investerings- Förenings- Skötsel- Lov- Övriga Totalt
stöd vår stöd höst förbund bidrag bidrag mang bidrag lönebidrag bidrag aktivitet bidrag

ABF             0
Berättarnätet Kronoberg 100 000 100 000
Byggnadsföreningen Folkets hus 100 000 28 000 128 000
Byggnadsföreningen Hallaborg 40 000 40 000
Bygdegårdsföreningen Viljan 40 000 40 000
Bollklubben Dacke 1 000 1 000
Boulesällskapet 16 Älmhult 0
Båtklubben Näset 10 000 10 000
Delarybygdens Byråd 40 000 40 000
Delary Idrottsförening 42 495 3 500 46 130 92 125
Diö båtklubb 0
Diö GOIF Hockey 45 920 45 920
Elmhults Sportsclub 10 000 10 000
Eneryda Gymnastikförening 2 160 2 160
Eneryda Idrottsförening 4 000 11 929 15 929
Eneryda NSF scouter 5 152 5 152
Eneryda Volley 26 736 26 736
Folkuniversitet 0
Frimärksklubben 0
Föreningen Eneryda Volley 0
Föreningen Stenbrohults konstisbana 200 000 200 000
Göteryds Bollklubb 3 344 43 173 5 000 51 517
Göteryds hembygdsförening 0
Hallaryds IF 69 506 69 506
Hallaryds sockenråd 0
Häradsbäcks Idrottsförening 5 072 5 072
Härlunda intresseförening 0
Idrottsförening Älmhult Kyokus 0
IF Friskis & Svettis 80 000 80 000
IF Älmhult Kyokushinkai 1 424 1 424
Kronobergs länsförbund 4H 100 000 100 000
Kurd Älmhult Fotbollsförening 9 808 9 808
Liatorps Idrottsförening 24 512 794 832 36 558 855 902
Liatorps jaktskytteklubb 22 000 22 000
Linnébygdens hundägarförening 5 000 5 000
Möckelsnäs vänförening 50 000 50 000
Möckelns FVO 5 000 5 000
Orienteringsklubben 848 848
Pjätteryds Gymnastikförening 7 056 46 531 53 587
Pjätteryds hembygdsförening 40 000 40 000
Sisu 80 000 80 000
Studieförbundet Vuxenskolan 0
Södra 4H        2 944 2 944
Uranias byggnadsförening 40 000 40 000
Virestads hembygdsförening 10 000 10 000
Virestad Skytteförening 0
Virestads Idrottsförening 21 440 70 187 91 627
Virestads samhällsförening 0
Väglasjöarnas FVO 3 500 3 500
Älmhult Beasts  30 048 30 048
Älmhult Discgolf 5 488 6 000 11 488
Älmhult Handbollsklubb 16 832 5 000 21 832
Älmhult Linnebygdens ridklubb 40 576 150 000 54 412 33 403 278 391
Älmhults Badmintonklubb 28 144 28 144
Älmhults Flygklubb 7 000 7 000
Älmhults Golfklubb 4 976 230 000 87 992 322 968
Älmhults Gymnastikförening 18 976 18 976
Älmhults Hembygdsförening 1 000 1 000
Älmhults Idrottsförening 151 088 255 009 406 097
Älmhults Innebandyklubb 45 168 45 168
Älmhults Judoklubb 0
Älmhults konstförening 10 000 10 000
Älmhults Kung Fu 4 944 4 944
Älmhults Pistolklubb 0
Älmhults Rödakorskrets 0
Älmhults Simsällskap 27 312 27 312
Älmhults Skytteförening 2 448 15 000 17 448
Älmhults Teaterförening 100 000 100 000
Summa 536 416 0 80 000 1 824 372 628 260 260 000 14 000 121 395 22 000 100 000 79 130 3 486 442
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Statsbidrag 
I diagrammet nedan syns de bidrag som nämndens verksamheter hittills fått. Flertalet 
bidrag har betalats ut under tidigare år men kommer troligtvis att användas under 2021 i 
de flesta fall.  

 

 
 

 
 

Redovisat bidrag (tkr) Kommentar
Bibliotek
Stärkta bibliotek 2020 850 000 Bidrag mottaget 2020
Stärkta bibliotek drift 306 048 Bidrag mottaget 2020
Läståget 49 495 Bidrag mottaget 2020
Digitalt först 50 000 Bidrag mottaget 2020
Finlandsresa 46 000 Bidrag mottaget 2020
Språkstegen 15 000 Bidrag mottaget 2020
Digidelcenter 30 000 Bidrag mottaget 2020
Litteraturinköp 70 000 varav en del ska till skolan

Kulturskola
Kulturrådsbidrag 2020-2021 350 000 Bidrag mottaget 2020
Kulturrådsbidrag 2021-2022 496 000
Kulturrådsbidrag - satsning i samverkan 100 000

Flera verksamheter
Lovaktiviteter* 668 175 Föreningar, fritidsgård, bibliotek, kulturskola och fritidshem
Allmänt
Sjuklöneersättning 54 562
Simhallen
Lönebidrag 175 927
Totalt 2 523 032
*inte ännu bestämt hur mycket som ska till fritidshemmen.
Bidrag som ska betalas tillbaka 29 864

2 552 896
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Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Älmekulla-Investering  
Ärendenummer KFN 2021/12 
 
Sammanfattning av ärendet 
I och med att Älmhult IF damlag avancerat i seriesystemet till division 1 genom 
en serievinst i division 2 och att B-planen på Älmekulla är obrukbar för 
matchspel behövs en planrestaurering inför fotbollssäsong 2022. 
Den totala summan för restaureringen av B-planen uppgår till en summa av 
460 299kr. Förvaltningen önskar använda 299 799kr ur nämndens 
investeringsbudget. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterat 2021-10-21 

• Offert från företaget, GML Sport, daterat 2021-09-08 
 
Ärendeberedning 
I samband med att Älmhults IF damlag avancerar till division 1 och att det i 
nuläget även finns en stor chans för Älmhults IF herrar (representationslagen) att 
avancera till division 2 inför nästa fotbollssäsong behövs speldugliga planer för 
Älmhults IF. 
B-planen på Älmekulla har under lång tid varit uppe för diskussion om att 
behöva åtgärdas då den idag inte är i skick att användas för match- och seriespel. 
I samma mening har det också diskuterats att Älmekulla (fotbollsanläggningen) 
eventuellt skulle få en ny hemvist på annan plats i kommunen. Förslaget på ny 
plats för fotbollsanläggningen har landat inom det nya området med namn Vena. 
Inga beslut är ännu tagna för en nyetablering av Älmekullas fotbollsanläggning 
på Vena. Tidigast om fyra år kan det eventuellt vara möjligt för en sådan 
anläggningsflytt. 
I och med att representationslaget för Älmhults IF damlag fotbollssäsong 2022 
kommer att spela i division 1 och Älmhults IF herrlag har stora möjligheter att 
avancera till division 2 behöver kommunen vara med och satsa på speldugliga 
planer för match- och seriespel i högre divisioner. 
Kultur- och fritidsnämnden står för grundkostnaden á 299 799kr och Älmhults 
IF bekostar själva resterande summa på 264 000kr. 
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Förvaltningen har tillämpat ekonomisk analys och finansiering genom nämndens 
bidragsbestämmelser och i överenskommelse med Älmhults IF. 
Älmhults IF är i stort behov av fungerande match- och serieplaner för spel i 
högre divisioner. 
När Älmhults IF damlag och eventuellt herrlag spelar i högre serier kommer 
detta på sikt att gagna föreningen då de med säkerhet kommer att få fler unga 
spelare till föreningen vilket då också innebär att kultur- och fritidsnämnden 
beaktar ett barnrättsbaserat beslut. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut är att kultur- och fritidsnämnden 
beviljar förvaltningen att använda 299 799kr ur nämndens investeringsbudget för 
att renovera och iordningställa B-planen på Älmekulla till spelbart skick för 
match- och seriespel. 
 
 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
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Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

 

 

Om 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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GML SPORT 
 

Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se | www.gmlsport.se 

 

Älmhults IF  

                  

                  

 

 

 

 

       

Göteborg den 8 September 2021 

 

 

Tack för Er förfrågan avseende renovering av fotbollsplan. 

 

Gräsmattan kommer att hyvlas bort och därefter kommer ytan att bearbetas till önskade nivåer för 

att därefter återigen bli sådd med sportanpassat gräs som tål sport.  

 

 

 

 

 

Tack för det förtroende Ni gett oss! 

 

Med vänliga hälsningar 

GML Sport AB 

 

Tobias Motéus 
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GML SPORT 
 

Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se | www.gmlsport.se 

 

Förslag 

 

 

 

Artnr. Benämning Fotbollsplan ca 7000kvm 

 

0071-5 Avskalning av befintlig grässvål, max 5 cm 

 

0070-1 Fräsning av befintliga materialet så jämn fördelning sker. 

  

0074-1 Lasergradning med befintliga massor till en helt slät o plan yta där vi försöker 

skapa så mycket bombering och avrinning som möjligt med befintliga massor, 

inga större massförflyttningar ingår. 

 

0072-2 Sådd med sportanpassade gräsfröer samt gödsling med specialgödselmedel 

anpassat för nysådd. Sådden sker med en stickande såmaskin och detta i syfte att 

snabbt uppnå en uniform etablering av nya gräsplantor.  

 

 

 

 Pris 299 799 Skr ex moms  

    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tillägg:  

 

 

Bevattningsanläggning 13-spridar system. 

Komplett material och arbete. Vid planens kant skall en ledning finnas framdragen som vid ett 

vattenflöde på 12 m ³/h ger ett tryck av 7 bar.  

Omfattar inte pumphus.   

Pris: 180 000kr ex moms 

 

Slitsdränering ger en snabb ytavrinning ner i profilen. Då man skär ett spår var 26cm ner till ca 15-

20cm. Kommer hjälpa planen att klara av regn då vattnet har kanaler som leder bort det från ytan. 

Vilket i slutändan kan öka nyttjande graden då planen inte är lika känslig för regn.  

Pris: 115 000kr. (ordinarie pris 130 000kr) ex moms 

   

Utläggning av såbädds material till lågpunkter ca 120 ton. För att kunna få till en mer önskad 

bombering i planen. Då nivåerna skiljer sig mycket på sina ställen.  

Pris : 65 000kr  ex moms 

 

Sprutsådd Metoden har en rad fördelar. Hydrosådd fungerar som ett växthus genom att binda fukt 

och näring, vilket skapar en optimal start för gräsfröet. I regel gror det redan efter ett par dagar och 

den nya gräsytan är etablerad inom några veckor till en månad beroende på årstid. 

Pris: 84 000kr ex moms 
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GML SPORT 
 

Garvaren, SE-341 60 Ljungby | +46 (0)372-885 00 | info@gmlsport.se | www.gmlsport.se 

 I grundofferten ingår: 

 

• Avhyvling av topplagrets översta ~3,5 - 5 cm som tippas i hög i direkt anslutning utanför arenan. 

• Laserschakt med traktormonterade lasergrader som ser till, att med befintliga massor, göra en 

plan yta med erforderlig ytavrinning. Inmätning görs vid arbetets start där vi gemensamt kommer 

överens om vilka lutningar vi kan skapa. 

• Finplanering samt stabilisering av ytan. 

• Inställelsekostnader samt boendekostnader 

• Gödselmedel & gräsfröer 

• Konsultation och rådgivning under säsongen 2022 ingår  

 

Utförandetid: enligt Ö.K  2021 

 

Etableringskostnad: ingår i ovanstående pris 

 

Arbetstid: Ingår i priset ovan 

 

Leveranssätt: Biltransport-  

 

Betalningsvillkor: 40% vid etablering, resten när projektet är färdigt - 30 dagar netto.  

 

Mervärdesskatt: Tillkommer på samtliga priser  

 

Material: Allt material ingår i ovanstående. 

 

Pausyta: Beställaren förser utföraren med en pausyta inomhus, ex ett omklädningsrum eller annan 

lämplig lokal.  

 

Uppgrävda massor: Alla uppgrävda eller överblivna massor/gräs tippas i hög inom området. 

Kunden vill ha massorna för att bygga en naturlig läktare.  

 

Giltighet: Denna offert gäller till och med 2021-10-08 

 

Moms: Tillkommer 

 

Friskrivningar:  Vi förbehåller oss skador mot sönderkörningar på bevattningsrör, styranläggning, 

elkablar, dräneringsrör och andra fasta anläggningar i jorden som inte noggrant märkts ut. Även 

förekomsten av berg eller andra fasta föremål i marken ingår ej i vårt offererade arbete. 

Beställaren tar över ansvaret direkt efter arbetets slutförande med erforderlig skötsel såsom 

vattning, klippning, gödsling etc.  
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Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Mötesplan Kultur- och fritidsnämnden 2022  
Ärendenummer KFN 2021/13 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för år 
2022. Utgångspunkt har varit på anmodan från kommunalråden att nämndernas 
sammanträdesdagar ska ligga måndagar och tisdagar. Samråd har skett genom 
nämndernas nätverk för nämndsekreterare. 
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsnämndens presidium 
sammanträder tisdagar på förmiddagen om inget annat anges i kallelsen eller i 
förslaget till sammanträdesplan. 
Nämnd kl: 09.00 – 12.00 och presidium kl: 08.30– 12.00 
Undantag, enligt möteplanen, är tisdagen 26 april då nämnden har heldag. 
Följande datum för kultur- och fritidsnämnden föreslås: 

Presidium Nämnd 

2022-02-01 2022-02-15 

2022-03-08 2022-03-22 

2022-04-12 2022-04-26 (OBS! Heldag) 

2022-05-10 2022-05-24 

2022-05-31 2022-06-14 

2022-08-23  

2022-09-13 2022-09-27 

2022-10-11 2022-10-25 

2022-11-15 2022-11-29 

2022-12-06 2022-12-20 

2023-01-31 2023-02-14 

 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-21 
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Ärendeberedning 
Förvaltningen har genom diskussioner, med utgångspunkt och anmodan från 
kommunalråden att nämndernas sammanträdesdagar ska ligga måndagar och 
tisdagar arbetat fram ett förslag i samråd med nämndernas nätverk för 
nämndsekreterare i kommunen. 
Förvaltningen har också tittat på planen för ekonomistyrning med fastställda 
datum för inlämning av till exempel delårsrapporter, budgetförslag och 
årsredovisning för att ta fram förslaget till mötesplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2022. 
Förvaltningen har även använt sig av kultur- och fritidsnämndens årshjul i 
samtal med presidiet för att komma fram till angivet förslag på mötesplan. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen sammanträdesplan för år 2022 
 
 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Badchef/Fritidssamordnare, Linda Lörincz 
Bibliotekschefen, Helena Strömqvist 
Fritidsgårdschefen, Annika Holmkvist 
Kulturstrateg, Helen Karlsson 
Rektor Kulturskolan, Jennie Winquist 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

 

 

Om 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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