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Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag studieförbund 2021
Ärendenummer KFN 2021/09

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 680 tkr för bidrag till studieförbunden.
Årets bidrag är beräknat utifrån antal utförda timmar under 2020.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-26

Ärendeberedning
Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 680 tkr för bidrag till studieförbund. Av
denna summa är avdraget 68 tkr för riktade bidrag till studieförbund samt 80 tkr
till SISU. Resterande belopp, 532 tkr, ska fördelas enligt antal utförda
studietimmar under år 2020. Se tabell nedan.
Bidrag till studieförbund

Totalt

Budget
Avdrag riktade bidrag
Avdrag bidrag Sisu
Summa

-

680 000
68 000
80 000
532 000

Utbetalningen till studieförbunden redovisas i tabell nedan. I tabellen redovisas
även förra årets utbetalningar som en jämförelse.
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Studieförbund
ABF
Bilda
Folkuniversitetet
Kulturens Bildn förb
Medborgarskolan
NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Summa

2(2)

Antal timmar 2020 Andel %
Bidrag 2021
Bidrag 2020
7727
48
257 244
274 239
123
1
4 095
7 714
9
0
300
3 431
86
1
2 863
4 154
351
2
11 685
44 022
1806
11
60 125
46 080
731
5
24 336
19 563
671
4
22 339
18 395
4476
28
149 013
133 402
15980
100
532 000
551 000

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar utbetala följande belopp till respektive
studieförbund.

Studieförbund
ABF
Bilda
Folkuniversitetet
Kulturens Bildn förb
Medborgarskolan
NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Summa

Antal
Bidrag
timmar
2021 2020
Bidrag 2020
257 244
274 239
4 095
7 714
300
3 431
2 863
4 154
11 685
44 022
60 125
46 080
24 336
19 563
22 339
18 395
149 013
133 402
532 000
551 000

Camilla Hallberg

Helen Carlsson

Controller

Kulturstrateg

Beslutet skickas till
Kulturstrateg
Controller

4

2021-09-20

Verksamheternas utförliga texter
Periodens väsentliga händelser
Bibliotek
Biblioteksverksamheten har i hög grad påverkats av pandemin. I början av året lämnades
medier genom bibliotekets entrédörr och kontakt med besökarna skedde via telefon, epost och besök utanför bibliotekets entré. Under året har antalet besökare sjunkit med 33
procent och antalet lån med 7 procent i jämförelse med samma period 2020. Det ska
framhållas att biblioteket behållit sina öppettider under pandemin till skillnad från flera
grannkommuner.
Aktiviteter för barn och vuxna och har successivt ställts in under våren. Under sport- och
påsklov genomfördes digitala arrangemang, enstaka utomhusaktiviteter och utdelning av
pysselpåsar för skollediga barn.
En återhämtning i antal besökare och lån har skett under sommaren. För barn och unga
har biblioteket haft Sommarhäng med pop-up aktiviteter på badstranden i Bökhult och
vid lekplatsen på torget i Älmhult. Framför bibliotekets entré har en bokvagn som fyllts
med böcker, spel, leksaker och ritverktyg varit uppställd. Till invigningen av bokvagnen
kom ett hundratal barn och därefter har vagnen fått många uppskattade besök.
Bibliotekets pysselpåsar som delas ut i samband med olika aktiviteter är mycket
eftertraktade. Antalet besökande barn har nått samma nivåer som 2019.
Sommaraktiviteterna har genomförts med statliga bidrag för avgiftsfria och smittsäkra
lovaktiviteter. Många barn har deltagit i Sommarlovsboken, en läsfrämjande aktivitet som
tidigare genomfördes i samarbete med skolbiblioteken.
Ombyggnationen till Digidelcenter i biblioteket har slutförts och aktiviteter tar vid med
höstens program. Biblioteksfilialerna i Virestad och Liatorp har delvis fått ny inredning.
Kulturskolan
Kulturskolan har under våren 2021 haft cirka 380 unika elever i ämneskurser. Antal
ämneskurser på kulturskolan är nu fler än tidigare år. Verksamheten har fortfarande
kurser inom bild, teater, dans och musik men har även kompletterat med lovaktiviteter
inom film, slöjd och textil under våren 2021. Intresset är ökande för dessa ämnen.
Pedagogerna har under våren undervisat antingen enbart digitalt eller mixat digital
undervisning med vanlig fysisk undervisning efter de restriktioner som varit.
Under våren har kulturskolan för första gången börjat bedriva lovaktiviteter med gratis
workshops för barn och ungdomar. Kulturskolan har sett att det finns ett stort behov av
dessa aktiviteter på loven och över 100 barn har deltagit i verksamheterna som har ägt
rum på påsk- och sommarlov. Kulturskolan har också genomfört film- och bildworkshops
ute i Såganäs på fritidsgårdens läger.
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Kulturskolan har kontaktat och hjälpt musikkåren att starta upp sin verksamhet igen då de
har haft paus i många år. Eftersom covid-19 inte är helt över så mjukstartade
musikkårssamarbetet med studioinspelningar i kulturskolans studio till Älmhults digitala
nationaldagsfirande vilket kulturskolan skapade och ansvarade för. Kåren planerar att
starta upp fysiskt i september.
Kulturskolan har startat upp ett samarbete med KulturVerkstan i Tingsryd med vilka
verksamheten har genomfört ett kulturläger för 30 barn och ungdomar i Korrö.
Elever har spelat på äldreboende och i centrum i Älmhult innan sommaren.
Över 15 olika filminspelningar har gjorts med elever under våren. Det har varit allt från
teaterföreställningar, revyer, konserter, musikvideor och dansnummer. En del av dessa
filmer har hamnat på youtube medan andra har begränsats till att endast vara tillgängliga
för elevernas familjer.
Älmhults kulturskola medverkade, genom rektor Jennie Winquist, på kulturskoledagarna
i Stockholm. Kulturskoledagarna är en årligt återkommande konferens för verksamma
inom kulturskolebranchen. Älmhults kulturskola har blivit uppmärksammat för det arbete
de gjort för att kunna ställa om, tänka nytt med distans- och digital undervisning i
pandemitider. Några av kulturskolans elever från Älmhult medverkade också på
kulturskoledagarnas inspelning med elever från hela Sverige.
Kulturskolan har fortsatt sitt samarbete med särskolan under våren, dock i mindre
utsträckning än innan på grund av pandemin. I augusti beräknas att normal undervisning
kan genomföras från förskoleklass till gymnasium igen.
Fritidsgårdarna
Bråthult
Under våren genomfördes all fritidsgårdsverksamhet utomhus i Bråthult på grund av de
restriktioner och rekommendationer folkhälsomyndigheten satte upp. Personal från
fritidsgården körde inte heller till Virestad skola och hämtade elever på grund av samma
anledning. Det var under våren ett lågt besöksantal med ca 4-5 barn per tillfälle.
I augusti, i samband med skolstart, öppnades verksamheten i Bråthult upp igen som
vanligt och fritidsgårdspersonalen hämtar återigen barn från Virestad till fritidsgården i
Bråthult och till den verksamhet som bedrivs där en dag/kväll i veckan.
Fenix
Liksom för många andra verksamheter fick Fenix genomföra sin verksamhet utomhus
under delar av våren på grund av restriktioner och rekommendationer. Detta varade till
mitten av april. Därefter kunde Fenix också öppna upp inomhus men med ett begränsat
antal besökare.
Efter skolstarten i augusti är fritidsgården öppet som tidigare utan begränsningar. Många
besökare har hittat tillbaka igen vilket är glädjande. Dock har gården valt att slopa
tjejkvällen på grund av lågt besöksantal. Detta ska utvärderas och finns behov och
önskemål kommer denna aktivitet troligtvis att starta upp igen under hösten.
Freja
Freja flyttades under våren tillfälligt till Fenix som ett led i planen att flytta in i

6

2021-09-20
Blohméhuset med bägge verksamheterna för gott. Tyvärr lyckades det inte med att
friställa lokaler att hålla till i och det passade inte att elever från 12-16 år var på samma
ställe som elever mellan 16-20 år.
Freja startade därför upp igen på Haganässkolan efter sommaren på tisdagar till torsdagar
mellan 12.00 – 17.00. Detta har varit mycket populärt och slått väl ut med många
besökare.
Sommaraktiviteter
Fenix har denna sommaren haft öppet hela sommaren förutom fyra veckor. Fritidsgården
gjorde under sommaren ett läger i Såganäs med övernattning. Aktiviteten var gratis för
ungdomarna och bekostades utav rekvirerade medel från socialstyrelsen för smittsäkra
och avgiftsfria lovpengar. Vidare har fritidsgården även arrangerat fisketävling, varit på
sjukampsbana i Bejstorp, genomfört kanothajk och brännbollstwist samt haft bad- och
grillkvällar.
Allmänkulturen
Även första hälften av 2021 präglades av Covid-19 och pandemins effekter. Planering av
all slags kulturverksamhet försvårades starkt av restriktioner som deltagartak och snabbt
föränderliga förutsättningar kopplade till pandemin. På grund av rådande restriktioner
ställdes Älmhults stadsfestival in även 2021.
Utmaningarna till trots fortsatte utvecklingsarbetet för ett starkare kulturutbud i syfte att
stärka kommunens attraktivitet för boende i kommunen. Fokus låg på bland annat på
evenemang, bild och form samt muntligt berättande. Parallellt pågick ett arbete för att öka
barn och ungas möjligheter att ta del av och skapa kultur.









Med stöd av bland annat Älmhults kommun fortsatte och utökade Möckelsnäs
Trädgård & Kulturcentrum sin satsning på natur, konst och musik.
Folkets Hus startade upp en omfattande konsertverksamhet med bland annat en
jazzklubb.
Scensommar genomförde en publik föreställning och två föreställningar för den
sommaröppna barnomsorgsverksamheten i Älmhults kommun.
Två publika interaktiva dansföreställningar genomfördes vid den nyinvigda
lekparken Huset, Älmhults Stortorg.
Sagobygden flyttade ut sin festival i syfte att utveckla och synliggöra det
muntliga berättandet i alla tre Sagobygdenkommuner med fysiska
berättarprogram i Virestad, Linnés Råshult och Möckelsnäs.
Tillsammans med Sagobygden bjöd Virestads hembygdsförening på nyinvigning
av sägenplatsen Ingeborg i Mjärhult i samband med nationaldagsfirandet.
Programverksamhet med muntligt berättande genomfördes som lovaktiviteter och
inom ramen för såväl skapande skola som skapande förskola.
Ett samverkansprojekt med Region Kronoberg Bild och Form och anlitad lokal
konstnär Petra Lindholm genomfördes inom området Gestaltad livsmiljö.
Projektet utgick från barnkonventionen och syftade till att synliggöra barn och
ungas behov och perspektiv i planeringsprocessen samt möjliggöra och stärka
barn och ungas tillgång till konstrummet – att möta konst och att skapa själva.
Två elevgrupper vid Haganässkolans Introduktions-program deltog i vårens
gröna skolprojekt.
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Fritidsavdelningen
Haganäsbadet
Haganäsbadet har under hela våren hållit stängt för allmänheten. Detta har naturligtvis
medfört ett stort inkomstbortfall. Däremot har personalen fortsatt haft ett stort arbete
under hela våren med uppdraget att samarbeta med grundskolan och gymnasiet och till
stor del sköta simundervisningen inom ramen för kursplanerna för idrott och hälsa.
I avtal med grundskolan och gymnasiet genomfördes en stor satsning på prioriterade
grupper inför betygsättningen samt prioritering på åk 2 och elever som skulle ha betyg i
idrott och hälsa.
Elever som inte klarat kunskapskraven inom ovan nämnda kursplaner erbjöds också att
de första två veckorna på sommarlovet komma till simhallen för extra simundervisning.
Tre elever deltog på dessa undervisningsdagar.
Älmhults simsällskap (ÄSS) hade sin verksamhet igång under våren med de
begränsningar och rekommendationer som folkhälsomyndigheten krävde utifrån
pandemin.
Tyvärr kunde kommunen, genom personalen på Haganäsbadet, inte genomföra sin
sommarsimskola som traditionsmässigt hålls i tre veckor för kommunens 7-åringar år på
grund av ovan nämnda pandemilag, restriktioner och rekommendationer. ÄSS
genomförde dock sin simskola för barn i åldrarna 5 år och uppåt.
Haganäsbadets personal åkte mellan maj-augusti ut till kommunens åtta badplatser under
tre tillfällen för att ta vattenprover.
Hela simhallen storstädades inför semesterstängningen. Ett arbete som tyvärr till stora
delar behövde göras om igen efter semestern då det blivit rostfläckar på det rostfria
materialet i simhallen som måste putsas bort.
I augusti gjordes schemaläggning med alla skolor och klasser och buss-schema lades och
bussar bokades samt att planering inför hösten genomfördes av kurser så som babysim,
crawlkurs och bröstsimskurs för vuxna.
Även en ny personalrekrytering har skett inför hösten. Både vikariat och timanställning.
Konstateras att det är en stor utmaning att hitta rätt personal där kravet bland annat är att
de ska kunna simma och dyka till botten av bassängen.
Fritid
Under våren har det gått mycket tid att hantera pandemin och tolka lagar, förordningar,
restriktioner och rekommendationer med information till föreningarna.
Vidare fortlöper arbetet med uppdraget från nämnden angående avtals- och
bidragsutredningen
där en utredning också sker parallellt av fastighetsavdelningen gällande berörda
fastigheter som kultur- och fritid hyr och sedan används av föreningar.
I samband med att föreningarna kunde starta sina aktiviteter har fritidsavdelningen bland
annat hjälpt till med:




utlåning av bänkar till ÄIF från Silverdalens utescen
lånat ut innebandysarg och mål till ÄIBK för den utomhusplan de ordnade på
handelsplatsen tillsammans med IKEA.
nyanskaffning av sand till volleybollplanen på Bökhults badplats

Genom satsningen på friluftslivets år har följande gjorts:
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Metesbryggor har sjösatts vid yttre näset i samarbete med Naturskyddsföreningen
och Haganässkolan. Detta blev dock försenat på grund av försenat tillstånd av
länsstyrelsen.
Sandörens badplats har rustats upp med nya sittbänkar och markbeläggning av
parkeringsplatser
I Möckeln vid Möckelns badplats, har en 100-meterslina lagts ut för de som vill
motionssimma och för att veta hur långt man simmar
Nya utedass har installerats ute på Sikareveln
Grillplatser och bänkar har bytts ut och installerats på flera platser. Bland annat
vid Gustavsfors
Vägla badplats bestämde i våras att där inte skulle finnas sophämtning vid
badplatsen. Här hjälpte kultur- och fritid till med hänvisningsskyltar om att ta med
sig sopor hem igen. Utvärdering av detta kommer att redovisas.

I samband med beviljande av äskade medel från Socialstyrelsen gällande avgiftsfria och
smittsäkra lovaktiviteter fick kultur- och fritid möjlighet att skriva kontrakt med 4H från
Växjö som genomförde djurhållning vid Älmhults hembygdsgård under hela sommaren.
Ett välbesökt arrangemang framförallt av barnfamiljer.
I augusti har fritidsavdelningen sin högsäsong där planeringen för alla verksamheter går
in i sitt slutskede. Detta gäller framförallt planeringen av:



Idrottsskolan som startar upp i september, v 37.
Schemaläggning av inomhus- och matchtider för föreningar i kommunens idrottsoch gymnastikhallar

Installationen av nytt taggsystem och taggläsare är klart på Haganässkolan. I uppstarten
av systemet fanns en del frågetecken men de flesta är nu lösta.

Förväntad utveckling
Bibliotek
I bibliotekets tidnings- och tidskriftsrum finns det ett stort behov av att gammal armatur
ersättas med ny. Som en del av Digidelcenter behöver biblioteket också fler studieplatser
för studerande ungdomar och vuxna.
Avdelningarna för barn- och unga, en prioriterad målgrupp, behöver rustas upp och
utvecklas. Under hösten görs några akuta möbelinköp samtidigt som ett förändringsarbete
inleds i dialog med barnen.
I skrivande stund, utifrån restriktioner och rekommendationer, kommer höstens
programaktiviteter att hållas med färre deltagare än tidigare eftersom barn och vuxna
måste kunna hålla distans. Den 27 oktober håller biblioteket ett arrangemang på Folkets
hus då Ulrika Knutsson föreläser om Elin Wägner. Detta är en del av bibliotekets
program för att uppmärksamma att demokratin firar 100 år.
Arbetet med en ny biblioteksplan inleds under hösten.
På grund av minskade intäkter, högre digitala utgifter och till viss del minskad budgetram
har inte biblioteket möjlighet att ha full verksamhet på huvudbiblioteket och
filialbiblioteken framöver. Satsningen på filialbiblioteken gjordes med en utökad
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driftbudget. I samband med minskad budgetram för 2021, vilket motsvarar satsningen på
filialbiblioteken, finansierade biblioteket detta med minskade medieköp och aktiviteter.
Prioritering av filialverksamhet tar personalresurser som behövs för att arbeta med
prioriterade grupper, genomföra aktiviteter och driva utvecklingsarbete. Bibliotekets
litteraturutbud försvagas och tillgången på e-medier begränsas. Delar av bibliotekets
inkomster kommer inte heller tillbaka efter pandemin.
Kulturskolan
Kulturskolan har fått tänka om, tänka nytt, och hitta lösningar som verksamheten inte
visste fanns. Inget ont som inte har något gott med sig. Allt detta har utvecklat
kulturskolan, pedagogerna och gjort att framtiden ser ljus ut med många fler möjligheter
än någonsin tidigare för kulturskolan!
Hösten drar i gång mer normalt än på länge. Det blir fysisk undervisning igen men
kulturskolan har också utvecklat verksamheten så att det även kommer att erbjudas
digitala kurser. Elevantalet ökar på kulturskolan och rekord har slagits i antal elever och
antal bokade kursplatser. Nya kurser som kör, foto och slöjd kommer att erbjudas i höst.
Det kommer även att bli ett till läger tillsammans med KulturVerkstan i Tingsryd under
hösten. Om budgeten tillåter arbetar Kulturskolan tillsammans kulturstrategen och
allmänkulturen för att ge ut Älmhults adventskalender även 2021. Verksamheten kommer
också genomföra några openstage- kvällar för särskolan och daglig verksamhet på
Folkets hus.
Kulturskolan startar också denna höst upp en stor 80-tals show som kommer spelas upp
till våren 2022. Dessutom kommer det att bli vanliga mindre terminsuppspelningar.
Fritidsgårdarna
Under hösten, måndagar, kommer personalen att finnas på skolorna för att bygga
relationer till ungdomarna och presentera fritidsgårdarna. Personalen deltar också i
mentorsmöte tillsammans med rektorer, kuratorer och polisen.
Fritidsgården kommer under hösten att vara behjälpliga på Thorén Framtid tillsammans
med fältgruppen.
Det finns ett stort behov att utveckla fritidsgården Freja som en del av fritidsgården Fenix i
Blomhéhuset. Det saknas dock lokaler och utrymme just nu för att detta ska kunna fungera.
En lokalutredning av verksamheterna i Blohméhuset måste ske.
Det finns också behov och önskemål att verka för en gemensam rast- och
fritidsorganisation tillsammans med gymnasieungdomarna och Haganässkolan.
Samarbetet med fältarna behöver utarbetas och utvecklas som en del i säkerhetsarbetet i
kommunen.
En stor utmaning för fritidsgården är att skapa en organisation som håller där behovet är att
ha tillgång till fler anställda – många huvuden. Eftersom kommunens policy om
erbjudande av heltidstjänster vid anställning kan detta bli svårt.
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Allmänkulturen
Hävda restriktioner kopplade till covid-19 innebär en lättnad för kultursektorn som under
lång tid varit begränsad. Fortsatt fokus på att hantera pandemins effekter på det lokala
kulturlivet jämte nytt fokus på att underlätta återstart av kulturverksamheter och
vidareutveckla samarbeten.
Fortsatt målinriktat arbete utifrån kommunens vision och nämndens beslutade
resultatmål. En kulturpolicy för Älmhults kommun, utgående från kulturpolitisk vision
och formulerade kulturpolitiska mål, beslutas politiskt och bidrar till måluppfyllelse
avseende bland annat FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.
Fortsatt utvecklingsarbete för ett starkare kulturutbud med tydligt syfte att stärka
kommunens attraktivitet för boende i kommunen. Fokus ligger bland annat på
evenemang, bild och form samt muntligt berättande. Samverkansformerna för området
gestaltade livsmiljöer vidareutvecklas och fördjupas. Med utgångspunkt i
barnkonventionen fortsätter arbetet med att öka barn och ungas möjligheter att ta del av
och skapa kultur.
En konst- och musikfestival, ett nytt samverkansprojekt mellan framför allt Folkets Hus
och Älmhults konstförening, genomförs med stöd av Älmhults kommun för första
gången.
I samarbete med Älmhults kommun, Älmhults Folkets Hus och Gemöskolan arrangerar
UNGA Musik i Syd en regional Skapande skola-dag den 16 november på Älmhults
Folkets Hus. Under dagen visas nya skapande skola-produktioner för att sätta fokus på
elevernas möjligheter till eget skapande i möten med professionella kulturaktörer och
kulturverksamheter.
Om budgeten tillåter genomförs för andra året i följd en digital adventskalender som ett
samverkansprojekt mellan Älmhults kulturskola och allmänkulturen
Fortsatta strategiska satsningar sker i syfte att stärka den lokala konstscenen och
kommunens arbete med konst. Framtagande av och politiskt beslut om policy och
riktlinjer för kommunens arbete med offentlig konst tas. En uppföljning av vårens gröna
skolprojekt planeras och genomförs i samarbete med Haganässkolan i syfte att stärka
barnperspektivet och involvera barn och unga i utvecklingen av miljön kring
Haganässkolan. I samverkan med Region Kronoberg medverkar Älmhults kommun i
Bästa biennalens konstbiennal, en regional satsning på barns och ungas möte med
samtida konst.
Fritidsavdelningen
Haganäsbadet är framöver i stort behov av mer personal då städningen av den nya
simhallen tar längre tid än beräknat på grund av storleken och framförallt är det nya och
hårdare regler och krav än tidigare. Även när simklubben är där, krävs det personal på
plats, på grund av ovan beskrivna städkrav. Detta blir framför allt påtagligt på lördagarna
när det bara är ÄSS som har hallen.
Simkunnigheten hos kommunens barn måste och ska stärkas då vissa årskullar inte fått
den traditionella simundervisningen genom bland annat inställd sommarsimskola under
två år och genom viss del utebliven simundervisning under renoveringen av simhallen.
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En renovering av den så kallade B-planen på Älmekulla är i största behov. ÄIF´s
representationslag (damer och herrar) är med största sannolikhet på väg upp i
seriesystemet. Det krävs bättre planer och åskådarplatser om de ska ha en möjlighet att
spela på de planer som Älmekulla kan erbjuda.
I samband med avtals- och bidragsutredningen upptäcks många konstigheter och ibland
felaktigheter som behöver rättas till. Här krävs det tydliga, modiga och kanske hårda
beslut framöver av både tjänstemän och kultur- och fritidsnämnden.
För oro om budget i balans kan fritidsavdelningen inte i samma utsträckning som tidigare
år tillgodose föreningars önskemål om till exempel investeringsbidrag. Detta beror på
minskad budgetram 2021 och minskade intäkter. Detta påverkar naturligtvis
föreningarnas möjlighet till utveckling och att kunna växa med fler medlemmar och ha
mer aktiviteter.
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Årsprognos med nämndens driftresultat

Driftsredovisning, tkr
Bidrag (intäkter)
Övriga intäkter
Personalkostnader
Bidrag (kostnader)
Övriga kostnader
Resultat
Nämnd
Gemensamma kostnader
Allmän kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Simhall
Bibliotek
Fritidsgård
Kulturskola
TOTALT, drift
Riktpunkt efter aug: 67%

UTFALL
PROGNOS
Utfall aug Utfall aug Budget Prognos Budgetav- Förbrukning
2020
2021
2021
2021
vikelse av budget %
-1 400
-2 134
-698
-949
251
306
-819
-919
-3 217
-2 055
-1 162
29
9 940
11 604
18 430
17 617
813
63
2 761
3 246
6 001
5 987
14
54
10 431
13 294
21 188
21 104
84
63
20 913
25 091
41 704
41 704
0
60
114
269
443
413
30
61
533
502
886
953
-67
57
1 683
1 329
2 624
2 195
429
51
7 056
8 821
14 789
14 789
0
60
1 508
4 372
6 141
6 733
-592
71
5 669
5 745
8 980
8 980
0
64
2 141
1 863
3 545
3 345
200
53
2 209
2 190
4 296
4 296
0
51
20 913

25 091

41 704

41 704

0

Som syns av tabellen ovan är utfallet efter augusti lägre än riktpunkten. Vid en
jämn förbrukning över hela året är riktpunkten efter augusti att 67 procent av
budgeten bör vara förbrukad. För hela nämndens verksamhet har efter augusti
60,2 procent använts. I fjol vid samma tidpunkt var förbrukningen av budgeten
53 procent.
Periodens utfall, periodiserat (januari – augusti)
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 normalt.
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.

16

60,2

Prognos efter augusti
2021-09-10

3(7)

Totalt sett har 54 procent av bidragen betalats ut i år, vilket är mer än under 2020
då 45 procent betalats ut.
Bokslut 2020
Intäkter
Nämnd
Gemensamma kostnader
Allmän kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Simhall
Bibliotek
Fritidsgård
Kulturskola

0
-78
-92
-902
-626
-1 096
-229
-319
-3 342

Kostnader
189
1 017
2 953
15 468
4 935
10 145
3 496
4 487
42 690

Budget 2021
Netto
189
939
2 861
14 566
4 309
9 049
3 267
4 168
39 348

Intäkter Kostnader
0
0
-7
-1 091
-1 561
-350
-30
-876
-3 915

443
886
2 631
15 880
7 702
9 330
3 575
5 172
45 619

Prognos augusti
Netto
443
886
2 624
14 789
6 141
8 980
3 545
4 296
41 704

Intäkter Kostnader
0
-55
-7
-723
-1051
-222
-120
-826
-3 004

413
1 008
2 202
15 512
7 784
9 202
3 465
5 122
44 708

Budget avvikelse augusti
Avvikelse Avvikelse Avvikelse
Intäkter Kostnader
Netto
Netto
Budget/Pro Budget/Pr Budget/Pr
gnos
ognos
ognos
413
0
30
30
953
55
-122 67
2 195
0
429
429
14 789
-368
368
6 733
-510
-82 592
8 980
-128
128
3 345
90
110
200
4 296
-50
50
41 704
-911
911
0

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.
Det som har förändrats sen förra prognostillfället är kulturverksamheten där det
nu ser ut att bli ett större överskott då det är planerat för färre aktiviteter än
vanligt till hösten beroende på osäkerhet i pandemirestriktionerna. Bibliotekets
genomgång av samtliga kostnader och intäkter har resulterat i ett prognostiserat
nollresultat, trots lägre intäkter. Dessutom ser fritidsgården ut att visa överskott
på grund av en begränsad verksamhet med få besökande under våren.
En osäkerhetsfaktor i denna prognos är hur nämnden ska besluta om
bidragsutbetalningar under året. Denna prognos utgår från att 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. Detta gör
prognosarbetet komplicerat och osäkerhetsfaktorerna kvarstår tills
pandemirestriktionerna är avskaffade och samhället återgår till ett nytt
normalläge.
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. Men även uthyrning av
idrottslokaler har påverkats då det inte finns några tävlingar eller cuper samt att
träningar är av mindre omfattning än normalt. Kulturskolan har inte tagit full
17

Prognos efter augusti
2021-09-10

4(7)

elevavgift för alla elever under våren. Ännu återstår att se hur det blir med
höstterminens avgifter.
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
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
Projekt
Ansvar: Kultur och fritidsnämnden
Typ av bidrag Projekt

Budget helår 2021

Utfall jan - aug 2021 Återstår 2021

Prognos

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

Ram

24027- Friluftslivets år

250 000

Anslag

24011 - Citat

100 000

Anslag

24018 - Bevattning Älmekulla

Anslag
Anslag
Anslag

174 000 Klar

250 000

250 000

0

100 000

100 000

865 000

0

865 000

24023 - Mobil hörslinga

120 000

0

120 000

24111 - Nytt underlag till ridhus

140 000

24630 - Utegym

400 000

0

400 000

3 125 000

435 736

2 689 264

Sum m a Investeringsprojekt

140 000

Kommentar

0 Ej aktuellt 2021
120 000
0 Ej aktuellt
0 Utegym i Diö, ej aktuell 2021
1 719 800

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
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och sektionering” har dragit över budgeten med 38 tkr återstår det 814 tkr av
investeringsramen till ännu ospecificerade projekt.
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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 maj. De belopp som är orangea har delvis betalats
ut under sommaren.

Förening/mottagare

Aktivitets- Aktivitets- Studiestöd vår stöd höst förbund

Anläggnings- Driftbidrag
bidrag

Bidragstyp
Arrange- Investerings- Kultur i Förenings- LedarSkötsel- LovHyres- Övriga Totalt
mang
bidrag
vården lönebidragutbildningbidrag aktivitet bidrag bidrag

ABF

100 000

Byggnadsföreningen Folkets hus
Byggnadsföreningen Hallaborg

40 000

Bygdegårdsföreningen Viljan
Bollklubben Dacke

1 000

Boulesällskapet 16 Älmhult
Båtklubben Näset

10 000

Delarybygdens Byråd

40 000

Delary Idrottsförening

3 500

42 495

Diö båtklubb
Diö GOIF Hockey

45 920

Elmhults Sportsclub

10 000

Eneryda Gymnastikförening

2 160

Eneryda Idrottsförening

4 000

Eneryda NSF scouter

5 152

Eneryda Volley

11 929

26 736

Folkuniversitet
Frimärksklubben
Föreningen Eneryda Volley
Föreningen Stenbrohults konstisbana
Göteryds Bollklubb

200 000

43 173

3 344

5 000

Göteryds hembygdsförening
Hallaryds IF
Hallaryds sockenråd
Häradsbäcks Idrottsförening

5 072

Härlunda intresseförening
Idrottsförening Älmhult Kyokus
IF Friskis & Svettis
IF Älmhult Kyokushinkai
Kurd Älmhult Fotbollsförening
Liatorps Idrottsförening

80 000
1 424
9 808
24 512

794 832

Liatorps jaktskytteklubb

36 558

22 000

Linnébygdens hundägarförening

5 000

50 000

Möckelsnäs vänförening
Möckelns FVO
Orienteringsklubben
Pjätteryds Gymnastikförening

848
7 056

Pjätteryds hembygdsförening

40 000

Sisu

80 000

Studieförbundet Vuxenskolan
Södra 4H

2 944

10 000

Virestads hembygdsförening
Virestad Skytteförening
Virestads Idrottsförening

21 440

70 187

Virestads samhällsförening

3 500

Väglasjöarnas FVO
Älmhult Beasts
Älmhult Discgolf

30 048

6 000

5 488

Älmhult Handbollsklubb

16 832

5 000

Älmhult Linnebygdens ridklubb

40 576

150 000

Älmhults Badmintonklubb

28 144

33 403

54 412

7 000

Älmhults Flygklubb
Älmhults Golfklubb
Älmhults Gymnastikförening

87 992

4 976
18 976

1 000

Älmhults Hembygdsförening
Älmhults Idrottsförening
Älmhults Innebandyklubb

151 088

255 009

45 168

Älmhults Judoklubb

10 000

Älmhults konstförening
Älmhults Kung Fu

4 944

Älmhults Pistolklubb
Älmhults Rödakorskrets
Älmhults Simsällskap
Älmhults Skytteförening

27 312
2 448

15 000

100 000

Älmhults Teaterförening
Summa

536 416

0

80 000

1 467 841

458 754

260 000

20

0
128 000
40 000
0
1 000
0
10 000
40 000
46 130
92 125
0
45 920
10 000
2 160
15 929
5 152
26 736
0
0
0
200 000
51 517
0
0
0
5 072
0
0
80 000
1 424
9 808
855 902
22 000
5 000
50 000
5 000
5 000
848
7 056
40 000
80 000
0
2 944
10 000
0
91 627
0
3 500
30 048
11 488
21 832
278 391
28 144
7 000
92 968
18 976
1 000
406 097
45 168
0
10 000
4 944
0
0
27 312
17 448
100 000
0 79 130 2 960 405
28 000

14 000

0

121 395

0

22 000

0
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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
Stärkta bibliotek drift
Läståget
Digitalt först
Finlandsresa
Språkstegen
Digidelcenter
Litteraturinköp

850 000
306 048
49 495
50 000
46 000
15 000
30 000
70 000

Kulturskola
Kulturrådsbidrag 2020-2021
Kulturrådsbidrag 2021-2022
Kulturrådsbidrag - satsning i samverkan

350 000 Bidrag mottaget 2020
496 000
100 000

Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
varav en del ska till skolan

Flera verksamheter
Lovaktiviteter*
668 175 Föreningar, fritidsgård, bibliotek och fritidshem
Allmänt
Sjuklöneersättning
54 562
Simhallen
Lönebidrag
175 927
Totalt
2 523 032
*inte ännu bestämt hur mycket som ska till fritidshemmen.
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1. Verksamhet
1.1 Periodens väsentliga händelser
Kultur- och fritidsnämndens alla verksamheter har i hög grad varit påverkade av pandemisituationen.
Enhetscheferna har trots rådande läge med restriktioner och rekommendationer gjort ett strålande jobb
tillsammans med sin personal där de fått tänka om, göra nytt och anpassa verksamheten och de aktiviteter
som kunnat genomföras. I stort sett har det gått bra men det kan också konstateras ett visst
inkomstbortfall genom ett tapp på besökare och inställda arrangemang vilket i sin tur påverkat den
ekonomiska situationen.
Biblioteket har behållit sina öppettider men antalet besökare har sjunkit med 33 procent och antalet lån
med 7 procent. Biblioteket genomförde under sommaren många aktiviteter för barn och unga. Vidare har
ombyggnationen till Digidelcenter slutförts.
Kulturskolan har haft cirka 380 unika elever i ämneskurs och dessutom utökat med fler ämneskurser. Under
påsk- och sommarlovet har kulturskolan bedrivit gratis lovaktiviteter. Vidare har kulturskolan startat upp
ett samarbete med Musikkåren och fortsatt sitt samarbete med särskolan. Dessutom har Älmhults
kulturskola, genom Kulturskolerådet i Sverige, uppmärksammats för sitt arbete under pandemin.
Fritidsgården Fenix bedrev sin verksamhet till största del utomhus under våren. Ute i Bråthult fick
verksamheten stänga ner och med Freja gjordes ett försök med samutnyttjande av lokaler och resurser i
Blomhéhuset. Under sommaren genomfördes flera sommaraktiviteter som till exempel läger, kanothajk,
fisketävling, bad- och grillkvällar.
För allmänkulturen har all slags planering av vårens kulturverksamhet varit försvårad och på grund av
rådande restriktioner fick Älmhults stadsfestival ställas in. Utvecklingsarbetet för ett starkare kulturutbud i
syfte att stärka kommunens attraktivitet för boende i kommunen har dock fortsatt och fokus låg på bland
annat på evenemang, bild och form samt muntligt berättande. Parallellt pågick ett arbete för att öka barn
och ungas möjligheter att ta del av och skapa kultur.
Haganäsbadet har under hela våren och sommaren tvingats hålla stängt för allmänheten. Simundervisningen inom ramen för grundskolans kursplaner för idrott och hälsa har dock kunnat fortsätta.
Sommarsimskolan fick tyvärr också ställas in. Fritidsavdelningen har i övrigt gjort en del investeringar och
satsat på att upprusta kommunens fritidsområde. Bland annat kom landshövdingen på besök en dag i juni
för att belysa friluftslivets år.
I samband med beviljande av äskade medel från Socialstyrelsen gällande avgiftsfria och smittsäkra
lovaktiviteter fick kultur- och fritidsverksamheterna en möjlighet att under sommaren stärka sina positioner
och ge barn och unga i kommunen flera nya aktiviteter.

1.2 Förväntad utveckling
På grund av minskade intäkter, högre digitala utgifter och till viss del minskad budgetram har inte
biblioteket möjlighet att ha full verksamhet på huvudbiblioteket och filialbiblioteken framöver.
Biblioteket behöver också en fortsatt upprustning av lokaler, utrustning, studieplatser och teknik.
Arbetet med en ny biblioteksplan inleds under hösten.
För Kulturskolans del drar hösten igång mer normalt än på länge. Det blir fysisk undervisning igen men
kulturskolan kommer också att erbjuda vissa digitala kurser. Elevantalet ökar på kulturskolan och nya kurser
som körsång, foto och slöjd kommer att erbjudas i höst. Lägerverksamhet, till-sammans med KulturVerkstan
i Tingsryd kommer att utvecklas och det blir en digital adventskalender även detta år.
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För fritidsgårdarna kommer ett stort fokus att ligga på att skapa och bygga relationer till ungdomarna samt
att presentera fritidsgårdarna genom att personalen besöker skolorna i kommunen. Det finns ett stort
behov at utveckla fritidsgården Freja, som en del och samordning av verksamheterna i Blomhéhuset, där det
för detta ändamål krävs en lokalutredning. Samarbetet med fältarbetarna förstärks och utvecklas som en
del i säkerhetsarbetet i kommunen.
Allmänkulturen fortsätter fokusera på att hantera pandemins effekter på det lokala kulturlivet jämte nytt
fokus på att underlätta återstart av kulturverksamheter och vidareutveckla samarbeten. Utifrån kommunens
vision och nämndens resultatmål fortsätter framtagandet av en kulturpolicy för Älmhults kommun och
policy och riktlinjer för kommunens arbete med offentlig konst som sedan beslutas politiskt.
Haganäsbadet måste framöver ändra organisationen då det efter ombyggnationen ställts högre krav på
städningen av simhallen. För detta krävs det mer personal om verksamheten ska kunna erbjuda samma
öppettider för allmänheten och för att öka simkunnigheten för bland annat de årskullar med barn, som inte
fått den traditionella simundervisningen på grund av inställd sommarsimskola under två år, samt för att
eleverna ska klara sina betyg i idrott och hälsa
Fritidsavdelningen fortsätter arbeta med avtals- och bidragsutredningen enligt uppgift från kultur- och
fritidsnämnden. En investering på Älmekulla, B-planen, är i största behov då ÄIF´s representationslag (damer
och herrar) med största sannolikhet är på väg upp i seriesystemet. Vidare fortsätter satsningen på
friluftsområde i Älmhults kommun.

2. Resultatmål – Prognos
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd

Indikator

Aktiviteter

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

I Älmhults
SN, UN,
kommun arbetar vi KoF, TN
hälsofrämjande och
förebyggande
vilket innebär ett
minskat stödbehov

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

I Älmhults
kommun skapar vi
förutsättningar för
ett rikt och varierat
fritids-och
kulturutbud och
mötesplatser.

KFN, KS 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

Andel elever som uppger att
de har en bra studiero (enkät)
Minskat antal hushåll med
ekonomiskt bistånd

Öppettider och program Målet bedöms
för särskilda målgrupper. uppfyllas under året
Öka nyttjandetiden i
idrotts- och
gymnastikhallar.
Nyttjandegraden av
simhallen ska öka.
Antalet besökare ska
öka.
Identifiera idrottshallar
som kan användas på
dagtid, då de inte
används för
skolverksamheten. Ta
fram någon form av
övergripande
utvärderingsmodell.

I Älmhults
kommun ökar

KS, UN,
SN, TN,

SCB befolkningsstatistik.
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Föreningsstöd och
service.
Aktivt ansöka om extern
finansiering och
samprojekt med andra
kommuner och aktörer.
Planera för mötesplatser
inom ramen för nya och
gamla områden.
Arbeta fram gemensam
definition av
mötesplatser.
Fler kulturarrangemang.

Resultatuppföljning

Målet bedöms
uppfyllas under året

Målet bedöms inte
uppfyllas under året

Delårsrapport 2
2021-09-20
befolkningen med
1% årligen.
Befolkningsökning
en sker i
kommunens olika
delar.
I Älmhults
kommun får du
snabb och effektiv
service dygnets
alla timmar

MBN,
KFN

KS, UN,
SN, TN,
MBN,
KFN,
ÖF, GN

Nöjd Medborgar-Index (Kolada U00400)
Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (Kolada
U00442)
Andel som tar kontakt med
kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka
(IT-avd)

5(7)

Ta fram en aktivitetsoch fritidskalender
(pamflett) för att lyfta
fram och tydliggöra
intressanta platser i
Älmhults kommun.
Utveckla e-tjänster för
bokning och
bidragsansökan.

Målet bedöms
uppfyllas under året

2.1 Åtgärder vid bedömning av att resultatmål ej bedöms uppfyllas
Uppföljningen av resultatmålen visar på att tre av de fyra målen bedöms uppfyllas under året. Det mål
som ej bedöms uppfyllas är målet om en ökad befolkningstillväxt. Älmhults kommuns
befolkningsökning är starkt beroende av företagens tillväxttakt. Pandemin covid-19 har under år 2021
haft en fortsatt betydande påverkan på kommunens näringsliv och fritids- och kulturutbud. Älmhult är
en kommun med stor inpendling av arbetskraft, vilket påverkats avsevärt under pandemin med krav på
förändrade arbetssätt där arbete från hemmet har förekommit i större omfattning. Kultur- och
fritidsnämnden fortsätter arbeta för att skapa en attraktiv bostadsort genom ett attraktivt fritids- och
kulturutbud.

3. Ekonomi – Prognos
3.1 Driftsredovisning - Prognos
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat. Främst är det inställda aktiviteter och därmed lägre
behov av personal på grund av pandemin som gör att det ser positivt ut trots minskade intäkter på närmare 1
mkr. Simhallen står för mer än hälften av intäktsminskningen då de hållit stängt för allmänheten fram till
augusti. Flera verksamheter har fått ändra sina öppettider, haft verksamhet digitalt eller begränsat antalet
besökare alternativt helt stängt för allmänheten.
Avvikelse
Prognos budget/pro
Budget Prognos
DR2 gnos DR2
2021 DR1 2021
2021
2021

Bokslut
2020

Utfall
2021-08

Nämnd- och styrelseverksamhet

189

269

443

443

413

30

Stöd till studieorganisationer

710

433

680

680

612

68

Verksamhet (tkr)

Allmän kulturverksamhet, övrigt

2 448

992

2 153

2 124

2 032

121

Bibliotek

9 049

5 745

8 980

9 075

8 980

0

Kulturskola

4 168

2 190

4 296

4 216

4 296

0

Allmän fritidsverksamhet

2 699

1 023

2 040

2 040

2 040

0

Idrotts- och fritidsanläggningar

14 264

10 644

16 563

17 055

17 114

-551

Fritidsgårdar

3 267

1 863

3 545

3 506

3 345

200

Gemensam verksamhet

2 554

1 932

3 004

2 642

2 872

132

39 348

25 091

41 704

41 781

41 704

0

Summa
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Under året har nämnden fått 654 tkr i ersättning för lönerevisionen av kommunfullmäktige.
2021 har hela kostnaden för nämnden belastat kultur- och fritidsnämnden. Under fjolåret belastade enbart
sammanträdesarvodena.

3.1.1 Väsentliga skillnader mot prognosen i delårsrapport 1.
I delårsrapport 1 prognostiserades ett underskott på 379 tkr. Förändringen beror till största del på att
personalkostnaderna, men även vissa övriga kostnader, för flera verksamheter har blivit lägre p g a pandemin.
Biblioteket har haft en noggrann genomgång av ekonomin som mynnat ut i en förhoppning om ett nollresultat.
Det kommer att bli färre aktiviteter riktade utåt till medborgarna än vad fram för allt kulturverksamheten
tänkte i våras.

3.1.2 Åtgärder vid befarad negativ budgetavvikelse
Ingen negativ budgetavvikelse prognostiseras.

3.2 Investeringar - Prognos
Under året kommer budgeten för projekten bevattning Älmekulla, nytt underlag ridhus samt utegym inte att
användas. Älmekulla blev klart under fjolåret. Ridklubben önskar nya boxar i stället för nytt underlag, ett
önskemål som troligtvis kan tillgodoses via nämndens ospecificerade investeringsbudget. Då utredningen
gällande utegym inte är klar förväntas inga kostnader uppstå för detta under året. I prognosen ingår att 814 tkr
som ännu ej är specificerade ska användas. Dessutom ska 250 tkr till friluftslivets år, 100 tkr till citat och 120
tkr för en mobil hörslinga användas.

FRÅN PROJEKTENS START TILL
SLUT

PROJEKTEN UNDER 2021

Skattekollektivet
(tkr)
Investeringsanslag Netto
Investeringsram
Summa

Netto

Avvikelse
budget/
Ack
prognos utfall tom
2021 2021-08

Utfall
2021-08

Budget
2021

Prognos
DR2
2021

0

1 625

220

1 405

436

1 500

1 500

0

436

3 125

1 720

1 405

135

Total
budget
1 760

Avvikelse
budget/
Slutprognos
prognos
2021
1 620

Ej tillämplig på investeringsram = ettårig

Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 1 investeringsredovisning ANSLAG och bilaga 2
investeringsredovisning RAM.

27

0

Delårsrapport 2
2021-09-20

7(7)

4. Arbetsmiljömål
Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutveckling Sjuktal

Öka medarbetarnas
Bibehålla en fortsatt
Fokus det kommande året delaktighet i
låg sjuknivå.
planeringsprocessen.

Handlingsplan/åtgärder

Se till att samtliga
medarbetare aktivt
deltar i arbetet med
planeringen.

Arbetssätt
systematiskt
arbetsmiljöarbete

Jämställdhet/mångfald

Årlig uppföljning

Jämställd rekrytering

Särksilt beakta
Öka medarbetarnas
jämställdhet/mångfald
Ta fram ett årshjul för
delaktighet i
vid rekrytering utan att
förvaltningen.
planeringsprocessen.
ge avkall på
kvalifikationer.

Kultur- och fritidsverksamheterna följer handlingsplanen och genomför åtgärder så att chefer och
medarbetare aktivt deltar i planering och planeringsprocessen för enheternas och nämndens
arbetsmiljömål. Bland annat har alla enheter svarat på de enkäter som lämnats ut och utifrån dem
har enheterna/verksamheterna gjort handlingsplaner.
Det har också skapats en verksamhetsövergripande samverkansgrupp (VÖS) med representanter
från berörda fackförbund. VÖS har möte en gång per månad inför kultur- och fritidsnämndens
sammanträde.
Sjuktalet för april-augusti är i skrivande stund inte klart men följs upp på nästa VÖS i oktober
månad.
Likaså har förvaltningen, kultur- och fritidsverksamheterna, ännu inte tagit fram ett gemensamt
årshjul för arbetssätt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dock följer kultur- och
fritidsverksamheterna det årshjul som är framtaget av HR-avdelningen i kommunen.
Verksamheterna/enheterna beaktar alltid en jämställdhet och mångfald vid eventuella rekryteringar
som behöver göras. Kultur- och fritidsverksamheterna följer också kommunens jämställdhets- och
mångfaldspolicy som kommunen har tagit fram.
Många organisationer försöker idag vända en utveckling med växande detaljstyrning och byråkrati.
I Älmhults kommun har en resa startat mot ett mer tillitsbaserat ledarskap för att bättre ta vara på
den motivation och det omdöme som finns hos såväl anställda som verksamhetens målgrupper.
Med tillitsbaserat ledarskap i fokus ska verksamheten utvecklas, ta vara på nya möjligheter och nya
arbetssätt. Ett viktigt budskap är att verka för att minska administrationen och onödigt krångel.

5. Bilagor





Bilaga 1 Investeringsredovisning ANSLAG
Bilaga 2 Investeringsredovisning RAM
Bilaga 3 Sammanfattning biblioteksstatistik halvår
Bilaga 4 Prognos efter augusti 2021 Kultur- och fritidsnämnd, inkl sammanställning av
utbetalade bidrag och mottagna statsbidrag samt analys av ekonomin
 Bilaga 5 Verksamheternas detaljerade texter
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Sammanfattning biblioteksstatistik delår 2021
Älmhults bibliotek

Besökare jan – aug
2021

41 672

2020

63 296

2019

65 377

- 33 % i jämförelse med 2020.

Utlån jan – aug
2021

68 850

2020

74 180

2019

72 825

- 7 % i jämförelse med 2020.

Kommentar
En successiv återgång i besökare och lån har skett under sommaren. Bedömningen är att
lovaktiviteterna, som finansierats med statliga medel, har haft står betydelse.
En bedömning är att det kommer ta tid att få alla besökare och lån tillbaka efter pandemin.

/Helena Strömqvist
2021-09-05
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SIMKUNNIGHETEN
I GRUNDSKOLAN

Kronobergs län
2021

KRONOBERGS REGIONFÖRBUND
SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET
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SIMKUNNIGHETEN I GRUNDSKOLAN I
KRONOBERGS LÄN 2021
Kronobergs regionförbund av Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har i år genomfört sin
trettonde undersökning av simkunnigheten i grundskolan i Kronobergs län. Årets
undersökning omfattar årskurs 6.
Kravet för simkunnighet överensstämmer med de krav som finns i Grundskolans kursplan för
årskurs 6 i ämnet Idrott och hälsa.
För samtliga betygssteg krävs att eleven ska kunna simma 200 meter, varav 50 på rygg.
Kraven för undersökningen i årskurs 6 har varit:
- kunna hoppa eller falla i vattnet och därvid doppa huvudet och sedan simma 200 meter varav
50 meter ryggsim
Även i årets undersökning saknar vi tyvärr uppgifter om simkunnigheten från Växjö kommun
Eftersom elevantalet i Växjö kommun motsvarar drygt 40 procent av det totala elevantalet i
länet har vi valt att inte redovisa något medeltal för simkunnigheten för länet.
Projektledare för undersökningen har varit Linda Lörincz.
Resultaten redovisas dels i absoluta tal, dels i procent av totala antalet elever i berörd årskurs
och skola. Jämförelser görs med tidigare undersökningar då det gäller kommun- och länsnivå.

RESULTAT
Resultaten av undersökningen redovisas i detta avsnitt huvudsakligen på läns- och
kommunnivå. Resultaten för enskilda skolor finns i tabellbilagan.
Tabell 1: Simkunnigheten i årskurs 6 i Kronobergs län 2021
Kommun
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult

Simkunniga
Totalt antal
Simkunniga
elever
elever
elever i %
240
258
93%
91
119
76%
311
328
95%
77
85
91%
128
135
95%
99
106
93%
Valt att avstå 205
218
94%

Tingsryd och Ljungby kommun har procentuellt flest simkunniga elever 95 procent följt
av Älmhult 94 procent. Lessebos kommun har ökat
från
65 procent till
76 procent. Genomsnittet för de sju redovisade kommunerna är 91 procent, vilket
är 1 procent sänkning än motsvarande siffra för undersökningen 2019.
Det råder påtagliga skillnader mellan skolorna i flera kommuner, då det gäller simkunnigheten,
vilket framgår av tabellerna 2 och 4 -10. Det finns fyra skolor där var fjärde elev inte är
simkunnig, medan 15 skolor har 100-procentig simkunnighet,

33

Tabell 2; Antal skolor fördelade på andel
simkunniga elever
Andel simkunniga i %
-70
71 -75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 99
100

Antal skolor
2
2
1
1
8
11
4
13

.
I den följande tabellen redovisas resultaten från tidigare undersökningar.

Tabell 3: Simkunnighet i grundskolan i Kronobergs län 1999 – 2013 i årskurs 5 och 2015–2021 i årskurs 6
Kommun

Åk 5

Åk 6

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Alvesta

95%

92%

92%

95%

95%

90%

84%

87%

88%

95%

95%

Lessebo

87%

100%

94%

95%

93%

91%

93%

91%

85%

65%

65%

Ljungby

90%

96%

93%

95%

97%

96%

95%

97%

95%

96%

96%

Markaryd

98%

95%

94%

98%

94%

98%

91%

95%

93%

90%

90%

Tingsryd

85%

90%

89%

93%

94%

87%

92%

93%

83%

92%

92%

Uppvidinge

83%

85%

94%

96%

94%

94%

91%

92%

93%

97%

97%

Växjö

92%

89%

93%

91%

97%

95%

-

-

-

-

-

Älmhult

90%

89%

91%

93%

95%

98%

89%

91%

96%

97%

97%

Kronobergs län

91%

91%

93%

95%

96%

94%
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Som tidigare nämnts är simkunnigheten i årskurs 6 något högre 2019 än vad den var 2017 och
betydligt högre än vad den var för tio år sedan. I förhållande till undersökningen 2017 är det endast
Alvesta och Tingsryd som har påtagligt bättre resultat med en ökning på sju respektive nio
procentenheter, medan Lessebo och Markaryd har en simkunnighet som minskat med tio respektive tre
procentenheter. Tyvärr saknar vi liksom vid de förra undersökningarna resultat från Växjö kommun,
vilket gör att vi inte presenterar någon siffra för länet de fyra senaste undersökningarna

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER
Simkunnighetsundersökningen 2021 gäller årskurs 6 och omfattar sju av Kronobergs åtta
kommuner. Högst simkunnighet har eleverna i Uppvidinge och Älmhults kommun med 97
procent och lägst eleverna i Lessebo kommun med 65 procent. Genomsnittet för de sju
kommunerna är 92 procent. Det innebär att 97 elever inte klarar att simma 200 meter. Vid
undersökningen 2009 var simkunnigheten för dessa kommuner 94 procent. Det har således
2019 skett en tillbakagång med två procentenheter på 10 år.
Undersökningen ger inget svar på vad tillbakagången beror på. I förra undersökningen
nämndes två tänkbara orsaker, nämligen minskad simundervisning och ökad invandring av
elever med bristande eller ingen simkunnighet. Dessa orsaker är lika giltiga som förklaring till
årets resultat. Inte minst för kommuner med försämrad simkunnighet är det angeläget att göra
en analys av vad som kan ligga bakom resultaten.
Vi valde att göra årets, liksom tidigare 2017 och 2019 års undersökning, i årskurs 6 mot
tidigare årskurs 5. Anledningen var främst att underlätta för kommunerna att samla in
uppgifter, eftersom kravet på simkunnighet nu finns i Grundskolans kursplan för årskurs 6 i
ämnet Idrott och hälsa. Sett till möjligheterna att ge icke simkunniga elever simundervisning
är det sannolikt enklare under årskurs 6 än under senare årskurser. Årskurs 5 skulle ur den
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aspekten vara ett bättre alternativ. Men vill man tidigt fånga upp elever som riskerar att inte
bli simkunniga är en undersökning i årskurs 3 ett ännu bättre alternativ. Det finns alltså
anledning att överväga om nästa undersökning skall omfatta både årskurs 3 och 6 eller rentav
bara årskurs 3 för att bryta den negativa trenden i länet.
Undersökningen visar liksom tidigare undersökningar att det ofta är påtagliga skillnader mellan
skolorna inom en kommun. Det är angeläget att kommunerna analyserar vad sådana skillnader
beror på.

Kronobergs Regionförbund av Svenska Livräddningssällskapet vill tacka alla som på olika sätt
bidragit till undersökningens genomförande. Vi planerar att vårterminen 2023 genomföra en
liknande undersökning och hoppas då på er hjälp ännu en gång
Åke Bengtsson
Ordförande

Linda Lörincz
Projektledare

TABELLER PÅ KOMMUN– OCH SKOLNIVÅ
Tabell 4: ALVESTA
Årskurs 6 2021

Skola
Simkunniga elever

Totalt antal elever

Hjortsbergaskolan

15

16

94%

Skatelövsskolan

29

30

97%

Mohedaskolan

46

49

94%

Vislandaskolan

29

30

94%

Prästängsskolan

71

76

93%

Grönkullaskolan

50

57

88%

Totalt

240

258

93%

Tabell 5: LESSEBO
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Simkunniga elever i %

Årskurs 6 2021
Skola

Simkunniga elever

Totalt antal elever

Hackebackeskolan

35

51

Simkunniga elever i %
69%

Lustigkullaskolan

14

15

93%

Björkskolan

7

8

88%

Kvarndammskolan

35

45

78%

Totalt

91

119

76%

Tabell 6: LJUNGBY
Årskurs 6 2021

Skola
Simkunniga elever

Totalt antal elever

Astradskolan

51

54

94%

Ekebacken

21

21

100%

Hamneda

10

12

63%

Lidhult

17

19

89%

S Ljunga

4

4

100%

Angelstad

12

14

86%

Hjortsberg

47

49

96%

Kungshög

23

25

92%

Stensbergskolan

48

50

96%

Ryssby

12

12

100%

Lagan/Åby

27

27

100%

Vittaryd

8

9

89%

311

328

95%

Totalt

Simkunniga elever i %

Tabell 7: MARKARYD
Årskurs 6 2021

Skola
Simkunniga elever

Totalt antal elever

Simkunniga elever i %

Markaryds skola

54

61

88%

Timsfors

14

15

93%

Traryd

9

9

100%

Totalt

77

85

91%

Tabell 8: TINGSRYD

37

Simkunniga elever

Årskurs 6 2021
Totalt antal elever

Dackeskolan

57

61

93%

Trojaskolan

25

25

100%

Urshult

19

22

86%

Linneryd

8

8

100%

Väckelsångsskolan

19

19

100%

128

135

95%

Skola

Totalt

Simkunniga elever i %

Tabell 9: UPPVIDINGE
Årskurs 6 2021
Skola

Simkunniga elever

Totalt antal elever

16

16

100%

24

24

100%

Nottebäck

10

12

83%

Åseda

43

46

93%

Älghult

6

8

75%

Totalt

99

106

93%

Alstermo
Lenhovda

Simkunniga elever i %

Tabell 10: ÄLMHULT
Årskurs 6 2021

Skola
Simkunniga elever

Totalt antal elever

Klöxhult

81

82

99%

Gemö

37

43

86%

Diö

19

19

100%

Montessori

10

10

100%

Thorens framtid

12

16

75%

Elme skolan

24

26

92%

Virestad Friskola

22

22

100%

205

218

94%

Totalt

38

Simkunniga elever i %

