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Förvaltningen  
Camilla Hallberg   
camilla.hallberg@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Årsanalys 2020  
Ärendenummer KFN 2020/15 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsanalysen innehåller periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling, 
covid-19, resultatmål, årsbokslut samt arbetsmiljö. 
Av målen är det målet ”I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och 
förebyggande vilket innebär ett minskat stödbehov” med två kopplade aktiviteter 
där den ena aktiviteten inte bedöms uppfylld. Övriga tre mål bedöms vara 
uppfyllda.  
Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott gentemot budget på 1 098 tkr. 
Resultatet är främst kopplat till lägre aktivitet i verksamheterna utifrån 
pandemin. 
Investeringsbudgeten visar på ett överskott på 2 377 tkr. Av denna summa 
önskar nämnden överföra 1 625 tkr för projekten ”Citat”, ”Bevattning 
Älmekulla”, ”Mobil hörslinga”, ”Nytt underlag till ridhus” samt ”Utegym”. 

 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Beslutsunderlag 
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-08 

 Årsanalys 2020 Kultur- och fritidsnämnd daterad 2021-02-01 

 Mål, indikatorer och aktiviteter 2020 Kultur- och fritidsnämnden, daterad 
2021-02-01 

 Bidrag kultur- och fritid 

 Detaljerad investeringsredovisning 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden föreslås att godkänna årsanalysen. 
 
- Kultur- och fritidsnämnden föreslås att återlämna investeringsbudgeten för 

projekten: 
1. ”Matchklocka ishallen” – 100 tkr 
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2. ”Motionsspår västra Bökhult” – 500 tkr 
3. ”Konstgräsplan miljöarbete” – 300 tkr 
4. ”Gräsklippare” – 60 tkr 

 
 

 
 
 
Camilla Hallberg Roger Johansson 
Controller Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till  
 Kommunstyrelsen 
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PROJEKTET UNDER 2020

Projektnummer Projektnamn Definition 1 Status Startdatum Slutdatum Definition 2 

24001 Anp. lokaler Blohmé Ram Avslutat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 85 107 150 22 85 107 85 22

24002 Överflytt Folkets hus Ram Avslutat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 570 500 500 -70 570 500 375 125

24011 Citat Anslag Ej påbörjat 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 100 100 100 0 100 100 0

24013 Inventarier Freja Anslag Avslutat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 76 75 75 -1 76 75 76 -1

24018 Bevattning Älmekulla Anslag Pågående 2020-01-01 2021-12-31 Skatte 135 1 000 150 865 135 1 000 1 000

24020 Matchklocka ishall Anslag Avslutat Skatte 0 100 0 100 0 100 0 100

24021 Motionsspår västra Bökhult Anslag Avslutat Skatte 0 500 0 500 0 500 500

24022 Konstgräsplan miljöarbete Anslag Avslutat Skatte 0 300 0 300 0 300 300

24023 Mobil hörslinga Anslag Ej påbörjat 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 120 120 120 0 120 120 0

24091 Gräsklippare Anslag Avslutat Skatte 0 60 0 60 0 60 0 60

24111 Nytt underlag till ridhus Anslag Ej påbörjat 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 140 0 140 0 140 140 0

24630 Utegym Anslag Ej påbörjat 2021-01-01 2021-12-31 Skatte 0 400 0 400 0 400 400 0

24660 Bökhults badplats tillgängl. Anslag Avslutat 2017-01-01 2020-09-30 Skatte 84 0 84 -84 1 388 1 100 1 388 -288

24670 Lokalanp. mötesplatser Ram Avslutat 2020-01-01 2020-12-31 Skatte 305 230 300 -75 305 230 305 -75

24672 Mötesrum, arbetspl. Fritid Ram Avslutat 2020-08-01 2020-09-30 Skatte 113 113 0 0 113 113 113 0

1 368 3 745 1 479 2 377 2 672 4 845 3 102 1 743

Total 
budget

Slut-
prognos 

Avvikelse 
total budget/ 
slutprognos Utfall 2020

Budget 
2020

Prognos DR2 
2020

Budget-
avvikelse

Ack utfall 
tom            

2020-12-31

FRÅN PROJEKTETS START TILL SLUT
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Mål 1. I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket 
innebär ett minskat stödbehov 
 

Indikator: Andel elever som uppger att de har en bra studiero.  

Indikator: Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd.  

Ingen av indikatorerna är aktuell för kultur- och fritidsnämnden. 

Aktivitet 1. Öppettider och program för särskilda målgrupper 
 
Kulturskola 
Indisk dans permanentas på kulturskolan. Uppstart av två grupper inriktad mot rytmik och ensemble 
för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. 
Bibliotek 

Biblioteket har hög grad av tillgänglighet med 48 timmar öppet per vecka, varav 9 timmar efter kl. 18 
och lördagar. Biblioteket har också ett digitalt 24-timmarsbibliotek med många tjänster, bland annat 
lån av e-medier. Bibliotekets arbete är målgruppsinriktat och vid behov tas besök emot utanför 
ordinarie öppettider. 
Fritidsgård 
Fritidsgården anordnar tjejkvällar då det visat sig att tröskeln att besöka fritidsgården för tjejer är 
mindre om de får komma dit själva. Samverkan med kuratorer, polisen, fältgruppen, mottagnings-
enheten inom socialtjänsten och ungdomsbehandlare ökar samsyn och insatser kan sättas in med kort 
varsel. Fritidsledare på byn som uppsökande vuxna. Bollaktivitetskvällar på Linnéskolan är hälso-
främjande.  
Utökat med friluftsaktiviteter. Öppettider och tillgängligt när skolan är stängd på lov och mellan 
terminerna. Öka närvaron på skolorna för att bygga relationer och presentera fritidsgårdarna och deras 
aktiviteter. 
Fritidsavdelning 
Fritidsavdelningen gör, utifrån föreningarnas önskemål, ett lokalschema för föreningarnas aktiviteter 
och verksamheter. Önskar föreningar eller ibland också privata aktörer hyra idrottshallar eller 
förenings- och möteslokaler på andra tider än de schemalagda tiderna tillgodoses detta om möjlighet 
finns. 
Allmänkultur 
Grundsärskolans elever omfattas av Skapande skola-aktiviteter och bjuds in att delta i även andra 
kultur i skolan-aktiviteter. Upplägg och innehåll anpassas efter elevernas förutsättningar, behov och 
önskemål. I kulturombudsgruppen deltar representant för grundsärskolan.  
Med anledning av pandemin ersattes tidigare bokat Kultur- i-vården-program av digitala kultur-
upplevelser. Digital adventskalender, Julsoffan – Älmhults uppesittarkväll, tre operakonserter: två 
julkonserter och en Wien-konsert.   
I dialog med Älmhults kulturskola erbjöds elever sommarjobb som musikanter utanför äldreboenden 
samt i centrum. Digitala operakonserter möjliggjordes genom samverkan med bland annat Minopera, 
och Möckelsnäs Trädgård och kulturcentrum.  
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Aktivitet 2. Öka nyttjandetiden i idrotts- och gymnastikhallar 
 
Fritidsavdelning 
Se ovan svar i aktivitet 1. 
Pandemiåret 2020 har naturligtvis påverkat resultatet av aktivitetsmål 2 negativt. 
 
Mål 2. I Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat 
fritids- och kulturutbud och mötesplatser 
 
Indikator: Nöjd Medborgarindex – Kultur. Resultat 2019: 63 (alla kommuner 61). Resultat 2017: 61 

Indikator: Nöjd Medborgarindex – Idrotts- och motionsanläggningar. Resultat 2019: 60 (alla 
kommuner 60) Resultat 2017: 59 

Indikator: Mätning av antalet deltagare i föreningssammankomster: Resultat 2020: 79 685 (7-25 år).  
Resultat 2019: 75 428 

 

Aktivitet 3. Föreningsstöd och service 
 
Kulturskola 
Uppstart av samarbete med Älmhults musikkår. 
Bibliotek 
Den 25 mars nyinvigdes biblioteksfilialen i Hallaryd och den 1 september den i Eneryda. Båda 
filialerna har nyrenoverade lokaler med fin inredning och ett förnyat bokbestånd. Under vardagar har 
filialen i Eneryda självbetjäning och användarna kan besöka biblioteket när det passar dem bäst. 
Fritidsgård 
Externa fritidsgårdar Bråthult och Urania i Diö. Projektet ”Röda villan”, ett projekt som varade under 
hösten. Pandemin påverkade dels hur projektet kunde marknadsföras på skolorna och antalet besökare.  
Fritidsavdelning 
Fritidsavdelningen har följt de riktlinjer och bidragsbestämmelser som kultur- och fritidsnämnden 
antagit. Föreningarna får det stöd och service de efterfrågar om det faller inom ramen för dessa 
bidragsbestämmelser och kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. 
Allmänkultur 
Totalt nio kulturföreningar har beviljats kulturbidrag under 2020. I fem av fallen rör det sig om 
föreningar som uppbär långsiktigt kulturstöd. Två föreningar har ansökt och beviljats startbidrag. På 
grund av pandemin har färre föreningar ansökt om arrangemangsbidrag än till exempel 2019. 
Sammanlagt 93 tkr, fördelat på sex kulturföreningar, har betalats ut i särskilt stöd kopplat till 
pandemin: Stinsens Vävstuga, 2Enjoy, Göteryds hembygdsförening, Folkets Hus, Älmhults 
hembygdsförening och Hallaryds sockenråd.  
 

Aktivitet 4. Aktivt ansöka om extern finansiering och samprojekt med andra 
kommuner och aktörer 
 
Kulturskola 
Ansöka om externa medel från Kulturrådet. Externa medel till samarbete med KulturVerkstan i 
Tingsryds kommun i låtskrivande. 
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Bibliotek 
Under året har biblioteket ansökt och erhållit flera regionala och statliga bidrag. Bidragen uppgår till 
1 150 tkr och utgör omkring 15 procent av bibliotekets budget. Bidragen möjliggör bibliotekets 
utvecklingsarbete. 
Biblioteket erhöll 850 tkr inom ramen för statens satsning Stärkta bibliotek för att utveckla och 
bedriva digitalt lärande och berättande inom ett Digidelcenter. Biblioteket har erhållit 100 tkr från 
Region Blekinge Kronoberg för projektet Läståget som är ett läsfrämjande projekt riktat till förskolans 
4 och 5-åringar. Barnen erbjuds böcker i tågvagnslådor med olika teman. Böckerna högläses och 
diskuteras och upplevelserna noteras i en resedagbok innan man reser vidare med en annan vagn. 
Fritidsgård 
Lions har varit behjälpliga med inköp av tält, sovsäckar och liggunderlag till fritidsgården. Extern 
finansiering för att starta upp Röda villan. AMS – har placerat tre ungdomar som jobbat på fritids-
gårdarna under hösten.  
Fritidsavdelning 
Under året har fritidsavdelningen och tekniska förvaltningen gemensamt varit en del av leaderprojektet 
med bygdegårdsföreningarna och därmed kunnat se en utveckling av leder och anläggningar i sam-
band med dem. 
Allmänkultur 
Statens Kulturråd har för höstterminen 2020-vårterminen 2021 beviljat Älmhults kommun 768 tkr för 
Skapande skola och 110 tkr för Skapande förskola. Statens Konstråd har beviljat Älmhults kommun 
200 tkr för projekt inom ramen för Kunskapsnav offentlig konst. Medlen avsåg 2018 - 2020. Av 
beviljat belopp har 66 667 kr använts under 2020. Projektet genomfördes som ett samprojekt med 
Statens Konstråd och Region Kronoberg Bild och Form. Konstprojektet utgjorde en del i ett större 
projekt med fokus på Södra Möckeln, vilket beviljades LONA-medel.  
Älmhults kommun, allmänkulturen, har under året medverkat i flera samverkansprojekt. Konsertserien 
Musikriket är ett samprojekt tillsammans med Musik i Syd, Region Kronoberg samtliga kommuner i 
Kronoberg samt ett antal skånska kommuner. Scensommar är ett samprojekt med Region Kronoberg 
och samtliga kommuner i Kronoberg. Livestreamad opera för skolbarn har skett i samarbete med 
bland annat Möckelsnäs Trädgård och kulturcentrum, Leader Linné Smålands och Jönköpings 
kommun.  
Ett digitalt evenemang, Julsoffan – Älmhults uppesittarkväll, genomfördes med Ingka Centres som 
medarrangör.  
 

Aktivitet 5. Planera för mötesplatser inom ramen för nya områden 
 
Fritidsavdelning 
Flera föreningar har ansökt om till exempel anläggningsbidrag under året till exempel: 
- konstgräsplanen i Liatorp 
- bygdegårdsföreningar 
- Haganäs fritidsområde 

Dessa är nu och kommer på sikt också att utvecklas som utomordentliga mötesplatser för barn, 
ungdomar och vuxna. 
Allmänkultur 
Planering av mötesplatser har framför allt skett för områdena Södra Möckeln, Möckelsnäs Trädgård 
och kulturcentrum, Forrerydladan och Stortorget i Älmhults centrum. 
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Under året har temporära konstverk och skolprojekt bidragit till att lyfta fram Södra Möckeln, Bökhult 
med omgivande naturområden som en plats för rekreation, friluftsliv och kulturupplevelser. En 
konstnärlig utredning har tagits fram i syfte att användas som kunskapsunderlag i planeringen.  
Möckelsnäs Trädgård och kulturcentrum och Älmhults kommun har under året samverkat i syfte att 
etablera Möckelsnäs som regionalt centrum för kultur, natur och forskning. Samverkan har skett i form 
av samprojekt och ekonomiskt stöd från kommunen.  
En andra mötesplats för kulturaktiviteter- och upplevelser är Forrerydladan, som för tredje året i följd 
beviljats arrangemangsbidrag. Bidrag har beviljats för skulpturpark, Barnstad och ljusfestival. 

Planering avseende Stortorget som mötesplats har under 2020 främst fokuserats på en ny lekplats. 
Tillskapandet av en lekpark med möbel-tema sammanfaller med planering och genomförande av en 
andra hållplats utmed Ingvar Kamprads stråk, Älmhults kommuns fleråriga projekt med att hylla 
Ingvar Kamprad. Lekparken står färdig 2021 och symboliserar Ingvar Kamprads livsverk, IKEA. 
 

Mål 3. I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolknings-
ökningen sker i kommunens olika delar 
 

Indikator: SCB befolkningsstatistik Befolkningen har ökat från 17 619 invånare den 1 november 2019 
till 17 869 invånare den 1 november 2020 vilket innebär en ökning på 1,4 procent. 

Aktivitet 6. Fler kulturarrangemang 
 
Kulturskola 
I samarbete med Bråthults skola (Virestad friskola) skrevs Älmhults jullåt 2020 till denna spelades det 
även in en musikvideo.  I ett samarbete med Ingka center spelades det in sex digitala konserter med 
elever och externa aktörer på IKEA arenan som sedan sändes ut från kommunens digitala kanaler. 
Kulturskolan genomförde en filmworkshop på höstlovet. I samarbete med Live, IKEA arena, allmän-
kulturen skapades en adventskalender med 24 luckor som sändes ut till Älmhults kommuns invånare 
via digitala kanaler från 1 - 24 december. 
Bibliotek 
Vår och höst ger folkbiblioteket ut ett programblad med ett stort antal läsfrämjande och kulturella 
aktiviteter för barn och vuxna. Sett till antalet medarbetare är antalet arrangemang biblioteket anordnar 
mycket högt.  
Under året har biblioteket genomfört 138 läsfrämjande och kulturella aktiviteter. Antalet deltagare var 
3 200 vilket är en halvering sedan föregående år. Antalet deltagare per program var 23 personer (2019 
29 personer per aktivitet). Det är i första hand vuxna besökare som drabbats av inställda program 
under pandemiåret. I februari hölls en av bibliotekets populära Bokluncher. Under vår och höst har 
också två skrivarcirklar med skrivpedagog Therese Granvald kunnat genomföras tack vare omställning 
till digitala träffar. Kultur- och läsfrämjande aktiviteter riktade till barn och unga har kunnat genom-
föras förutom under de sista månaderna av året och barnen utgör hela 85 procent av deltagarna i 
bibliotekets programutbud vilket är mycket positivt. I somras arrangerades Bibliohäng på stranden i 
Bökhult veckans alla dagar med spel, böcker, strandtennis med mera för barn i skolåldern.   
Allmänkultur 
Kommunens satsning på fler publika kulturarrangemang ställdes inför stora utmaningar på grund av 
pandemin. Redan inplanerade arrangemang ställdes in eller ställdes om. Nya digitala arrangemang 
genomfördes istället för tidigare inplanerade fysiska arrangemang. Tillsammans med initiativ från 
andra aktörer, såsom exempelvis det ideella föreningslivet, bedöms måluppfyllelsen vara god totalt 
sett i kommunen.   

11



6 
 
 

Konsthändelsen och invigningen av två temporära konstverk förlagda till Bökhult, Södra Möckeln, 
filmades och gjordes digitalt tillgängliga för allmänheten, utöver att konstverken i sig fanns fysiskt 
tillgängliga under utställningsperioden.  
Projektet ”Julsoffan”, en livesänd uppesittarkväll, tillkom med direkt anledning av pandemin. Totalt 
har programmet visats för 3 230 unika enheter, varav 2 551 enheter vid livesändningen och resten i 
efterhand. Snittet låg på cirka 600 enheter i taget. En familj eller till exempel en avdelning inom äldre-
omsorgen har sannolikt använt samma enhet, varför tittarsiffror är svåra att uppskatta.   
En digital adventskalender genomfördes som ett samarrangemang med Älmhults kulturskola, som 
drev projektet.  
Med stöd av Älmhults kommun genomförde Möckelsnäs Trädgård och kulturcentrum under vår- och 
sommarsäsongen ett högkvalitativt och varierat program med flera kulturarrangemang riktade mot 
såväl familj som en vuxen olika publik. Tack vare digital omställning, mobila lösningar och publik-
anpassade upplägg kunde flera program genomföras pandemin till trots. Digitala föreställningar 
tillgängliga för en stor publik varierades med mindre föreställningar för en liten publik. Tyngdpunkten 
i programmet låg på samtidskonst och opera. Utöver konst och opera kan exempelvis nämnas 
”Serenad i kärlekens tecken”, musik, poesi och dramatik med författaren Björn Ranelid, sopranen 
Lena Hoel, cellisten Anders Aldén samt pianisten Bénédicte Haid. Sammanlagt beräknas 5 255 
personer på olika sätt tagit del av Möckelsnäs operautbud under 2020. Familjer och till exempel 
avdelningar inom äldreomsorgen har vid digitala visningar sannolikt använt samma enhet, varför 
antalet tittare i praktiken är högre.   
Forrerydladan gjorde en succéartad säsong med utökad skulpturpark, ljusfestival, invigning av en 
Barnstad samt akvarellkurser. I skulpturparken och festivalen medverkade 21 konstnärer, 
representerade med fler än ett verk per konstnär.  
 

Aktivitet 7. Ta fram en aktivitets och fritidskalender (pamflett) för att lyfta fram 
och tydliggöra intressanta platser i Älmhult. 
 
Fritidsavdelning 
Kommunen har, genom kommunikationsavdelningen, skapat en kalender där kommunens och 
föreningars aktiviteter och verksamheter kan marknadsföras för att lyfta fram och tydliggöra 
intressanta platser i Älmhults kommun. 
 
Mål 4. I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och rättssäker service dygnets 
alla timmar 
 

Indikator: Nöjd medborgarindex. Resultat 2019: 53 (alla kommuner 55). Resultat 2017: 53 

Indikator: Andel som får svar på e-post inom en dag (%). Resultat 2020: 89 (alla kommuner 89). 
Resultat 2019: 85 

Indikator: Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga 
(%). Resultat 2020: 63 (alla kommuner 56). Resultat 2019: 67 

Indikator: Andelen e-tjänster ska öka. 47 externa och 19 interna tjänster. Resultat 2019: 20 externa. 
För kommunens förvaltningar och avdelningar har det i kommunhuset, hösten 2020, installerats och 
öppnat upp ett servicecenter som ska och kan vara första kontakten för medborgarna. 
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Aktivitet 8. Utveckla e-tjänster för bokning och bidragsansökan 
 
Kulturskola 
Nytt digitalt elevsystem för kulturskolan. Införande av distansundervisning. Kulturskolans startade 
upp en youtube kanal. 
Fritidsavdelning 
Fritidsavdelningen har en väl utvecklat e-tjänst för bokning och bidragsansökan. 
Allmänkultur 
Kulturföreningarnas årliga handlingar hanteras via e-tjänst. 
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1. Verksamhet 
1.1.1 Periodens väsentliga händelser, övergripande  
Året har präglats av coronapandemin och samtliga verksamheter har varit mer eller mindre på-
verkade. Kulturskolan har fortsatt sin utveckling och bland annat flyttat in i Folkets hus. Under året 
har undervisningen till viss del skett digitalt. Simhallen öppnade i slutet av sommaren och höll öppet 
med restriktioner tills stängningen den 21 december. Fritidsavdelningen har handikappanpassat bad-
platsen vid Bökhult. Fritidsgården har under året anpassat sin verksamhet allt eftersom corona-
restriktionerna förändrats och verksamheten fick stänga i slutet av oktober och flytta verksamheten 
utomhus. Den pågående pandemin har påverkat bibliotekets verksamhet i hög grad. Biblioteks-
servicen har successivt anpassats till pandemins styrka, utbredning och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Planerad programverksamhet har fått ställas in eller göras om till digitala 
lösningar. För allmänkulturen präglades 2020 av covid-19 och pandemins effekter med tuffa 
samhällsomställningar och svåra beslut som följd. Kulturverksamheter ställdes under hård press och 
tvingades till inställd verksamhet och/eller snabb omställning. 
 
 
1.1.2 Periodens väsentliga händelser, detaljerad 

 
Kulturskolan 
Framtids- och utvecklingsbidraget har permanentat verksamheterna bild och indisk dans och även 
inneburit att kulturskolan har startat upp två grupper för elever med funktionsnedsättning. En grupp 
inriktad mot rytmik och sång och en grupp inriktad för ensemblespel. Dock pausades arbetet precis 
innan jullovet då smittorisken ansågs för hög. 
 

Trots coronaviruset har kulturskolan runt 380 elever i verksamheten och går därmed mot strömmen 
hur det ser ut för andra kulturskolor i landet som tappar elever på grund av situationen med viruset. 
Anledningen till detta är troligtvis att kulturskolan snabbt ställde om till onlineundervisning under 
våren och att skolan aldrig stängde ner. Detta var möjligt då ett nytt elevsystem införts. Kulturskolan 
har tagit del av andra kulturskolors utvärderingar av onlineundervisning och även gjort en egen hade 
en mer ordnad struktur inför höstterminen. Kulturskolan har också ingått i en grupp hos Kulturrådet 
där distansundervisningen diskuteras.  

 
Kulturskolan har haft sommarjobbare som i tre veckor varit ute och spelat ett musikprogram på 
samtliga äldreboende i kommunen, tre spelningar i Älmhults centrum, samt utanför Langes och 
Häradsbäcks lanthandel.  
 
Kulturskolan har flyttat halva verksamheten till Folkets hus medan halva verksamheten är kvar i 
Blohmé-huset. Kulturskolan har också gjort i ordning lokalerna så de är anpassade till under-
visningen med bland annat med nytt ljud och ljus i Blohmésalen. Även ett taggsystem på dörrarna är 
installerat, allt för att kulturskolans elever och lärare ska känna sig trygga.  

 
Under våren samarbetade Kulturskolan med Ingka Centre och IKEA arena och spelade in sex 
minikonserter som sändes ut digitalt under hösten.  

16



 Årsanalys  

 2021-02-01  4(20) 

 
Kulturskolans stråkpedagog Lars-Erik Sundell tilldelades Göran Lagervalls musikstipendium med 
motiveringen ”för att han skapat en enastående verksamhet inom Älmhults kulturskola, byggd på 
gruppundervisning av högsta pedagogisk kvalitet”. 

 
Istället för att anordna fysiska konserter skapades en adventskalender med 24 luckor innehållande 
olika kulturella inslag. Detta i samarbete med allmänkulturen och Ingka Center, IKEA arena. Tanken 
var att stödja lokala kulturutövare, ge kommunens invånare något i gengäld för att Älmhultsfestivalen 
ställdes in och för att ge elever på kulturskolan en upplevelse och en erfarenhet som är få förunnat. 
Responsen var enorm och statistiken visade att över 35 000 klick har gjorts på kalendern. Kalendern 
har också spridits sig till delar av övriga landet.  

 
Kulturskolan har fått stor uppmärksamhet i media under året på grund av olika projekt. 
  
Kulturskolan startade upp en youtube kanal. Älmhults kommuns jullåt 2020 skrevs detta år av 
Bråthult skola årskurs 3 - 4. Låten resulterade också i en musikvideo som ligger på kulturskolans 
youtubekanal.  
 

Simhallen 
Badet har tagit över cafeterian på Haganässkolan från augusti vilket också inkluderar en personal. En 
personal till anställdes under hösten.  
Efter svårigheter att hitta personal till simhallen så föll plötsligt bitarna på plats då simhallen hittade 
personal både till föräldravikariatet och till den fasta anställningen. Timanställda anställdes också till 
slut.  
I början av september öppnade simhallen för allmänheten. Det var långa köer vilket det aldrig 
tidigare varit. Jättekul, men corona bromsade med max 50 i insläpp. Det uppstod bråk i kön, man 
trängde sig förbi och smet in på annat håll. Simhallen provade med begränsad badtid så fler skulle få 
tillträde, detta fungerade delvis då vissa gick efter 1,5 timme men andra var kvar till stängning. 
Haganäsbadet har gjort extra åtgärder på hissen så att ingen utan tagg kan åka. Dörr i källaren har 
larmats, entrédörr på ovanvåningen har beställts för att gäster inte ska kunna smita in. Detta har 
inneburit extra kostnader för Haganäsbadet.  
1 november kom nya restriktioner vilket innebar att badet fick stänga för allmänheten och endast ha 
öppet för skolan och simklubben. Nya restriktioner kom och ingen över 15 år fick träna vilket var 
tufft för simklubben som just kommit igång med sin träning. Simklubben startade simskola för de 
små på lördagar vilket innebar mycket planering för att kunna anpassa sig till coronarestriktionerna.  
Den 21 december stängdes hela verksamheten ner fram till och med den 24 januari i ett första skede. 
Från den 1 november fram tills jullovet har personalen i simhallen jobbat med små specialgrupper i 
simning. Personal i cafeterian flyttades till Gemöskolan redan den 9 december för att hjälpa till i 
skolan och på fritids då det inte fanns några elever på Haganäs på grund av hemmmastudier. 
Kvällspersonal/timanställda har varit utan arbete men fick förfrågan om att jobba i skolan då det 
saknades mycket personal under senhösten.  
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Fritidsavdelningen 
Fritidsavdelningens förvaltningstillhörighet och organisation ändrades från mitten av maj månad och 
tillhör nu utbildningsförvaltningens organisation. Samtidigt anställdes en ny verksamhetschef för 
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden med ansvar för fritidsavdelningen, biblioteken, 
kulturskolan och fritidsgårdarna. 
Början av året har varit en tuff period för fritidsavdelningens tjänstemän med bland annat schema-
läggning av halltider och matchtider. I sammanhanget konstateras det att detta tidigare inte hanterats 
av dessa tjänstemän. Det har varit ett hårt tryck från föreningar som önskat utökade halltider på grund 
av mer verksamhet, vilket i sig är positivt. Flera av föreningarna har önskat få tider i samma hall och 
på samma tider vilket varit en stor utmaning att hantera.  
Problemet med bevattning av fotbollsplanerna på Älmekulla har fått en lösning genom en ledning 
från sjön Möckeln. Enligt Älmekulla IF har detta fungerat utmärkt under sommarperioden. 
I maj/juni byttes alla gamla skyltar ut på kommunens badplatser till enhetliga informationsaffischer 
gällande till exempel badvett och säkerhet. 
En tillgänglighetsanpassad ”strandmatta” för rullstol har installerades vid Bökhults badplats. Rullstol 
har också införskaffats till ovanstående ändamål och är placerad i campingens reception. I mitten på 
december placerades en stege på bryggan i Bökhult för att tillgodose vinterbadare. Detta var ett 
medborgarförslag som kom in under våren 2020. 
Under sommarhalvåret har det varit ett extra tryck på kommunens fritidsområden. Detta är naturligt-
vis väldigt positivt men det har också medfört extra kostnader för till exempel sop- och latrin-
tömningar och att olika fritidsområden behövt stärkas upp med olika investerings- och skötsel-
åtgärder. 
I Häradsbäck kom det upp skyltar med träningsrörelser i december, anpassat efter ålder. Skyltarna 
har en QR-kod som kan läsas av för att få mer information.  
Nämnden tog i maj beslut om att kommunen skulle stötta föreningar som drabbats av ekonomiskt 
bortfall på grund av pandemin och covid-19. Framförallt var detta riktat mot föreningar som har och 
får så kallat aktivitetsstöd. Dessa bidrag skulle utbetalas i samma storlek hösten 2020 även om 
föreningarna visat på mindre aktiviteter på grund av pandemin och stängning av hallarna våren 2020. 
Redovisningen och resultatet av dessa bidrag visade skillnad från föregående år. Sju föreningar har 
också under året ansökt om och tilldelats ekonomiskt bidrag på grund av minskade aktiviteter och 
därmed intäkter vilket inneburit att föreningarna, utan detta stöd, haft svårt att klara sin ekonomi. 
Den populära idrottsskolan startade inte hösten 2020 på grund av pandemin. Idrottsskolan stängde 
också ner de pågående aktiviteterna under våren 2020 och då genomfördes heller ingen gemensam 
avslutning i maj månad. 
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen beviljade hösten 2020 ett bidrag till en konstgräs-
plan för LEIF (Liatorp och Eneryda idrottsförening). Placeringen av konstgräsplanen är i Liatorp 
(Boklidens idrottsplats). 
Pandemin har på olika sätt påverkat kommunens föreningar med restriktioner för utövandet av sina 
aktiviteter. Detta fick sin kulmen 21 december då kommunerna anmodades att stänga idrottshallar, 
lokaler och verksamheter som inte var absolut nödvändiga vilket innebar att föreningarna fick hitta 
andra möjligheter att bedriva sin verksamhet. Detta gjorde föreningarna till exempel utomhus. En 
konsekvens av detta är att kommunen under denna tid fått mindre hyresintäkter. 
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Fritidsgården 
Året inleddes med fotbollskvällar i Linnéhallen under fredagar och lördagskvällar. I början var det 
cirka 90 personer på besök vid varje tillfälle. Senare under våren kom covid-19 och antalet drogs ner 
till 45 aktiva i hallen.  
Under sportlovet besökte fritidsgården arkardhall (spelhall), äventyrsbad Växjö, Gekås i Ullared samt 
anordnade spelkväll. 
Inför sommarlovsaktiviteterna avvaktade personalen och resonerade mycket kring covid-19. Till slut 
togs beslut på att genomföra så många aktiviteter som möjligt utomhus, med goda avstånd och god 
hygien. Aktiviteter som gjordes var bland annat go-cart, paddling med övernattning i tält, besök på 
Holmarna friluftsbas utanför Växjö, höghöjdsbana och rodel, Mellbystrand med två övernattningar i 
stugor, brännbollstwist och ridning på islandshäst. Totalt kom det 123 anmälningar till 
sommarlovsaktiviteterna. 
Hösten inleddes med öppning av ”Röda villan” för ungdomar 15 år och uppåt. Till en början kom 
ungefär tio personer/kväll, men allt efter covid-19:s framfart minskade antalet besökare och när 
Haganässkolan stängdes och nya restriktioner kom bestämdes att både Freja och Röda villan skulle 
stängas. Då Röda villan var ett projekt som skulle vara fram till årets slut kunde det inte fortsätta då 
arbetsmarknadsenheten behövde lokalerna inför 2021 och inga andra lokaler fanns tillgängliga.  
Under höstlovet paddlade 16 elever från Virestad till Såganäs med övernattning i Bråthult och 
Såganäs. Tolv elever med personal åkte till Kristianstad och spelade laserdome, samtidigt som åtta 
elever åkte till Osby och spelade bowling. Under lovet hade alla gårdar extra öppettider. Det låga 
antalet som kunde vara med på aktiviteter var på grund av covid-19. 
Fenix besökare minskade också under hösten. I slutet av oktober kom beslut på stängning. Verksam-
heten flyttades utomhus där tält sattes upp. Fritidsgården lånade också ut fyra personal då skolorna 
var i stort behov av stöd och stöttning. Samtidigt flyttades ”bollaktiviteterna” om fredagarna utomhus 
och avslutades helt i mitten på december, då restriktionerna ändrades och gruppaktiviteterna inte fick 
fortsätta.  
Från oktober och fram till årsskiftet har fritidsgården haft tre feriearbetare som AME har stöttat med. 
Så trots att personal lånades ut har fritidsgården kunnat stötta på byn och haft öppet alla dagar som 
varit planerade. 
Personalen var ute och sökte upp ungdomar de tider som gårdarna skulle haft öppet, detta gjordes 
från november. 
 
Biblioteket 
Den pågående pandemin har påverkat bibliotekets verksamhet i hög grad. Biblioteksservicen har 
successivt anpassats till pandemins styrka, utbredning och Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer. Planerad programverksamhet har fått ställas in eller göras om till digitala lösningar. 
Biblioteket har haft 97 900 besök under året vilket är en minskning med 15 procent sedan föregående 
år. Biblioteket har haft ungefär 50 000 besök på sin digitala plattform. Den relativt sett låga minsk-
ningen av antalet besök trots pandemin har flera förklaringar. Det visar att biblioteket är en viktig 
resurs för invånarna trots samhälleliga förändringar som påverkar medborgarnas vardag. Mål-
sättningen att hålla biblioteket öppet och ge biblioteksservice trots det svåra smittoläget har sannolikt 
också bidragit till de goda besöks- och utlåningssiffrorna. 
Biblioteket har ställt in många kulturella aktiviteter, tagit bort sittplatser och bara tillåtit individuella 
besök. Medier har kunnat beställas över telefon och e-post, biblioteket har också erbjudit take away-
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kassar. Boken-kommer verksamheten har utökats att gälla alla över 70 år. Från senare delen av 
december har biblioteket haft stängt för besök. Utlåning och återlämning av böcker har skett utomhus 
vid bibliotekets entré. Denna service har fungerat bra. 
För att upprätthålla god tillgång till medier har biblioteket utökat det digitala utbudet med fler e-
böcker, e-ljudböcker och strömmad film. Antalet fysiska lån var 119 000, en minskning med två 
procent i jämförelse med förgående år. Förändringen i antalet lån utjämnas av motsvarande ökning i 
lån av e-medier från 4 700 lån till 7 000 lån. De höga och oförändrade lånetalen är mycket positiva 
för verksamheten.  
Biblioteket har kunnat genomföra 138 läsfrämjande och kulturella aktiviteter under året genom 
anpassningar av aktiviteternas utformning till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Det är 
en minskning av aktiviteter med 40 procent i jämförelse med 2019. Antalet deltagare var 3 200 vilket 
är en halvering sedan föregående år. Det är i första hand vuxna besökare som drabbats av inställda 
program. I februari hölls en av bibliotekets populära bokluncher. Under vår och höst har också två 
skrivarcirklar med skrivpedagog Therese Granvald kunnat genomföras tack vare omställning till 
digitala träffar. Kultur- och läsfrämjande aktiviteter riktade till barn och unga har kunnat genomföras 
förutom under de sista månaderna av året och barnen utgör hela 85 procent av deltagarna i 
bibliotekets programutbud vilket är mycket positivt. I somras arrangerades Bibliohäng på stranden i 
Bökhult veckans alla dagar med spel, böcker, strandtennis med mera för barn i skolåldern.   
Den 25 mars nyinvigdes biblioteksfilialen i Hallaryd och den 1 september den i Eneryda. Båda 
filialerna har nyrenoverade lokaler med fin inredning och ett förnyat bokbestånd. Under vardagar har 
filialen i Eneryda självbetjäning och användarna kan besöka biblioteket när det passar dem bäst.  
15 procent av folkbibliotekets budget utgörs av regionala och statliga bidrag. Biblioteket har erhållit 
850 tkr inom ramen för statens satsning Stärkta bibliotek för att utveckla och bedriva digitalt lärande 
och berättande inom ett Digidelcenter. Biblioteket har erhållit 100 tkr från Region Blekinge 
Kronoberg för projektet Läståget som är ett läsfrämjande projekt riktat till förskolans 4- och 5-
åringar. Barnen erbjuds böcker i tågvagnslådor med olika teman. Böckerna högläses och diskuteras 
och upplevelserna noteras i en resedagbok innan man reser vidare med en annan vagn. 
Den 1 oktober tillträdde ny bibliotekschef. 
Allmänkulturen 
2020 präglades av covid-19 och pandemins effekter med tuffa samhällsomställningar och svåra 
beslut som följd. Kulturverksamheter ställdes under hård press och tvingades till inställd verksamhet 
och/eller snabb omställning. För många föreningar innebar pandemin intäktsbortfall och starkt 
försvårade ekonomiska förhållanden. I syfte att hålla kultur- och föreningslivet levande beviljades 
flera kulturföreningar kommunalt ekonomiskt stöd direkt kopplat till rådande situation med pågående 
pandemi. Samtidigt tog lokala kulturaktörer initiativ till nya sätt att sprida kultur och mötas digitalt. 
Med gemensamma krafter skapades nya sätt att arbeta på för att kunna vara fortsatt tillgängliga. Nya 
vägar att ge invånarna tillgång till kultur och möjlighet att mötas provades, såsom film och live-
streaming, samtidigt som kulturen flyttade utomhus och naturen fick en allt större betydelse för allt 
fler.  

Det strategiska arbetet med att stärka Älmhults kommuns evenemangskultur bromsades upp på grund 
av pandemin. Årets största satsning, Älmhultsfestivalen, ställdes in. Scensommar ställdes om till 
programverksamhet för den sommaröppna barnomsorgsverksamheten. På liknande sätt genomfördes 
aktiviteter kopplade till Tusentals lyktor ute på de enskilda förskolorna och familjecentralen, i stället 
för att, som planerat, genomföras som ett publikt arrangemang. Konserter inom ramen för Musik-
riket, i samverkan med Musik i Syd, Region Kronoberg och övriga kommuner i Kronobergs län, 
genomfördes inför starkt begränsad publik, senarelades eller ställdes in.  
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Två större pilot- och samverkansprojekt genomfördes under december 2020, direkt kopplat till 
pandemisituationen: en digital adventskalender och en direktsänd uppesittarkväll, kallad Julsoffan. 
Gemensamt för båda projekten var att de syftade till att möjliggöra kvalitativa kulturupplevelser för 
kommuninvånarna, men också stärka Älmhults platsvarumärke och marknadsföra Älmhults kommun 
som en innovativ kommun som satsar på kultur och är snabb att ställa om.  

Den digitala adventskalendern genomfördes som ett samverkansprojekt mellan Älmhults kulturskola 
och allmänkulturen. Utöver att erbjuda kommuninvånarna kulturupplevelser syftade kalendern även 
till att stödja det professionella fria kulturlivet samt ge kulturskolans elever tillfälle till ”publika” 
scenframträdanden. Såväl professionella aktörer från det lokala och regionala musik- och kulturlivet 
som elever och lärare från Älmhults kulturskola medverkade i kalendern och bjöd på musik, dans och 
teater. Projektet genomfördes i samarbete med Ingka Centres. 

I syfte att erbjuda Älmhults kommuninvånare en nära kulturupplevelse, lokal stolthet och en känsla 
av delaktighet producerades även ett för Älmhults kommun särskilt framtaget studioprogram med 
julkänsla och starkt lokal prägel, ”Julsoffan – Älmhults uppsittarkväll”, för livesändning den 22 
december. Huvudingredienserna i programmet utgjordes av lokala gäster, främst från det ideella 
kultur- och fritidslivet.  För att ytterligare förstärka den lokala prägeln samt lyfta fram kommunens 
formgivare och konsthantverkare inreddes studiomiljön med lokala design- och hantverksprodukter. 
Livemusik av nationellt etablerade artisten Dotter skänkte stjärnglans åt programmet, som 
producerades och leddes av Jessica Persson och Lars Magnusson och genomfördes i samarbete med 
Ingka Centres. 

Med ambitiösa satsningar på såväl inomhus- som utomhusmiljöerna och med fortsatt fokus på natur, 
kultur och forskning öppnade Möckelsnäs Trädgård och kulturcentrum upp för en andra säsong. 
Digital omställning och inköp av mobil utomhusscen möjliggjorde genomförande av flera kultur-
program, pandemin till trots. I samarbete med bland annat Minopera och Smålandsoperan och med 
stöd av Älmhults kommun bjöd Möckelsnäs på bland annat en utomhus-Wienkonsert för en vuxen 
operapublik och två corona-anpassade familjesöndagar med operaföreställning och kostymworkshop. 
Livesändningar och förinspelade konserter öppnade upp för digitala kulturupplevelser i vården, 
grundskola samt för en bred allmänhet.  En högkvalitativ sommarutställning med bland annat glas-
konst av Bertil Vallien och Ulrica Hydman Vallien stod för en av höjdpunkterna i konsthallens 
program.  

Den nya mötesplatsen och besöksmålet, Forrerydladan, öppnade upp för en tredje säsong och bjöd på 
både invigning av en utökad skulpturpark och en Barnstad, samt genomförande av en ljusfestival 
bestående av totalt 50 ljusinstallationer. 

Inom området Gestaltad livsmiljö genomfördes och avslutades ett flerårigt större konstprojekt med 
fokus på Bökhult, Södra Möckeln. Projektet genomfördes i samarbete med Statens Konstråd, Region 
Kronoberg samt konstnärerna Caroline Mårtensson och Jonas Liveröd inom ramen för den nationella 
satsningen Kunskapsnav offentlig konst. Projektets tre delar bestod av en konstnärlig utredning över 
utvecklingsområdet Södra Möckeln och två temporära platsspecifika utomhusverk inom det aktuella 
området. I juni-september erbjöd Liveröds möbelskulptur Allemansmonumentet såväl kommun-
invånare som besökare en välbehövlig, coronasäker, naturnära mötesplats. Projektet som helhet 
uppmärksammades regionalt och nationellt och bidrog härigenom till att positionera Älmhult inom 
bild och form, utöver att uppmärksamma och aktivera Södra Möckeln, öka tillgängligheten till 
kvalitativ samtidskonst samt bidra till ett vitalt konstliv i kommunen. 

För andra året i följd bjöd Älmhults konstförening, pandemin till trots, på en succéartad två dagar 
lång konstrunda i slutet av augusti. Knappt 40 konstnärer inom olika konstarter deltog på drygt 20 
platser i hela kommunen. Konstrundan, som även bjöd på en särskild barnrunda, innehöll bland annat 

21



 Årsanalys  

 2021-02-01  9(20) 

traditionellt måleri, poesi, design, land art, textil, illustrationer, filtade skulpturer och matkultur. 
Konstrundan genomfördes i ett brett samarbete med näringsliv och aktörer inom den idéburna 
sektorn. 

Satsningar riktade mot barn och unga  
Med fokus på alla barns rätt till kultur gjordes fortsatta satsningar riktade mot barn och unga. Upp-
lägget för olika projekt anpassades efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. 
I linje med 2018 års kulturpolitiska överenskommelse med föreningen Berättarnätet Kronoberg 
arbetade Älmhults kommun vidare med att stärka arbetet med den unika muntliga berättartradition 
som finns i Sagobygden. Satsningen gjordes under skoltid och delvis i samarbete med Statens Kultur-
råd. Inom ramen för Skapande förskola fick samtliga förskolebarn i åldern 3 - 5 år under hösten 2020 
träffa en berättarpedagog från Sagobygden. Elever från åk 3 - 4, Elmeskolan, och åk 5 - 4, Inter-
nationella skolan, fördjupade sig i muntligt berättande med digitala verktyg som Skapande skola-
program. Aktiviteten finansierades av Statens kulturråd. Inom ramen för Sagobygdens uppdrag att 
sprida det immateriella kulturarvet med ett internationellt perspektiv gjordes även en satsning på 
grundskoleelever utanför Skapande skola. Gränslös kultur var temat för satsningen, ett samarbete 
med Sagobygden och Ung Musik i Syd som genomfördes under vecka 43, ”FN-veckan”. Den 
internationella berättaren Dominic Kelly gästade Älmhults skolor och drygt 470 elever från F-klass- 
Åk 7 fick ta del av Gränslösa sagor. Dessutom fick samtliga elever Åk 4 - 6 Diö skola ta del av 
gränslös musik med rytmer från världens olika hörn. 
Med anledning av coronapandemin erbjöd Älmhults kommun i samarbete med Minopera och 
Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum kommunens alla skolor en liveströmmad operaupplevelse 
från Möckelsnäs scen. Drygt 850 skolbarn i åldern 6 - 9 år tog del av Minoperas familjeuppsättning 
av Trollflöjten, Wolfgang Amadeus Mozarts mest kända verk. Därutöver sändes föreställningen live 
till skolbarn i Jönköpings län. För många elever innebar spelningen ett första möte med opera som 
genre och konstform, samtidigt som Möckelsnäs och Älmhult sattes på operakartan.  
Utställningen Microsculpture, med verk av brittiske fotografen Levon Biss, tidigare visad på Natur-
historiska riksmuseet i Stockholm, invigdes inom ramen för ett samarbete mellan Region Kronobergs 
undervisningskoncept Maker tour – Mot nya höjder, Älmhults kommun, Växande Älmhult och 
Linnés Råshult. Projektet syftar till att också med konstens hjälp öka intresset för naturvetenskap, 
teknik och matematik. Ambitionen är att under perioden 12 september 2020 till 31 augusti 2021 ge 
cirka 3 000 elever i årskurs 4 - 9 från Kronobergs län möjlighet att ta del av Microsculpture och göra 
studiebesök på ett urval företag i Älmhults kommun.  
Som en utveckling av 2020 års konstprojekt inom Kunskapsnav offentlig konst genomfördes hösten 
2020 ett samverkansprojekt med skola, pedagoger och konstnär utomhus på plats i Södra Möckeln. 
Projektet var direkt kopplat till Caroline Mårtenssons konstnärliga utredning över utvecklings-
området Södra Möckeln, presenterad i januari 2020 och innebar att cirka 300 elever från åk 4 - 6 gavs 
möjlighet att utforska Södra Möckeln utifrån ekologisk läskunnighet som en konstnärlig arbetsmetod.   
 
1.2.1 Förväntad utveckling, övergripande 
Kulturskolan siktar på att återigen genomföra fysiska konserter och föreställningar. Samtidigt vill 
man vidareutveckla succén från 2020 med digitala konserter och digital julkalender under 2021. 
Simhallen öppnar upp verksamheten till normalläge och utvecklar sin simskola för bland annat vuxna 
och babysim. Fritidsavdelningen startar återigen idrottsskolan hösten 2021. Eftersom 2021 är 
friluftslivets år tänker sig fritidsavdelningen satsa på kommunens kanot-, vandrings- och frilufts-
områden. 
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Fritidsgården fortsätter satsa på öppettider för enbart flickor och att ge kransorternas ungdomar i åk 6 
- 9 en utökad möjlighet till fritidsgårdsverksamhet. Under 2021 kommer bibliotekets arbete med 
digital delaktighet och lärande att få större utrymme och en mer framskjuten plats i bibliotekets 
verksamhet. Likaså avslutas projektet att upprusta kommunens filialbibliotek. Dessutom ska en ny 
biblioteksplan tas fram 2021. Allmänkulturen sätter stort fokus på att hantera pandemins effekter på 
det lokala kulturlivet. Förmåga till flexibilitet, omställning och snabba beslut är fortsatt betydelsefullt 
för kulturverksamheter och arrangörer. Samarbete och samverkan utvecklas och planeras med bland 
annat Incka Center, Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum, Linnés Råshult, berättarnätet 
Kronoberg, Sagobygden-kommunerna, Region Kronoberg Bild och Form samt Wanås Konst. 
 
1.2.2 Förväntad utveckling, detaljerad 
De ambitioner som uttrycks i texten nedan ska, innan de blir aktuella, lyftas politiskt under 2021. 
Kulturskolan 
Kulturskolan siktar på att genomföra fysiska konserter och föreställningar vid terminsslut men också 
med digitala konserter i samarbete med arenan om det är ekonomiskt möjligt. Planen är bland annat 
att genomföra en 80-tals show under året. Förhoppningsvis kommer kulturskolan att kunna genom-
föra en adventskalender även 2021. Planen är att ge ut spotifylistan ”Älmhult makes music 2021” och 
samarbeta med några av Älmhults kommuns skolor. Nya ämnen under 2021 är kör och film samt 
slöjd. 
 
Kulturskolan tänker samarbeta och var delaktiga i de evenemang kommunen ordnar som Älmhults-
festivalen, Kulturnatta och Pridefesitvalen på olika sätt. Dessutom planeras samarbetet med musik-
kåren att startas upp igen samt att kulturskolan söker ett samarbete med Linnéuniversitet. Samarbetet 
vad gäller låtskrivande med Tingsryds kommun fortsätter.  
 
Förhoppningsvis kommer undervisningen att återgå till fysisk undervisning under våren.  
 
Simhallen 
 Under 2021 så är förhoppningen att det mesta går tillbaka till normalläge så planeringen kan fortsätta 
med simskola för vuxna, crawl kurser, babysim steg 1 och 2 samt vattengympa/yoga. 
Fritidsavdelningen 
Bidrags-, avtals- och ansvarsutredningen fortlöper under våren 2021. Fritidsavdelningen har som 
målsättning att till sommaren 2021 kunna presentera förhållandet mellan de avtal som finns och de 
bidrag nämnden betalar ut till kommunens föreningar och aktörer. Vissa bidrag som utbetalas 
hänvisar bland annat till avtal som inte längre gäller eller avtal som kan vara över 20 år gamla. 
 
Likaså behöver kommunen ta fram ett inriktningsbeslut gällande det ansvar och ekonomi som ska 
gälla mellan tekniska förvaltningen och fritidsavdelningen när nya projekt, anläggningar och 
områden tas i bruk inom kommunen. Detta inriktningsbeslut ska tydligt visa på vilka grunder vem det 
är som ska drifta/sköta anläggningarna, fritidsområden och de leder som kommunen ansvarar för. 
Då idrottsskolan varit vilande under pandemiåret 2020 och våren 2021 ser fritidsavdelningen fram 
emot att starta upp verksamheten med förnyad kraft hösten 2021 för elever i åk 1 - 2 (ålder 7 - 8 år) 
På grund av minskad budget som bland annat rör bidrag till föreningar måste fritidsavdelningen 2021 
vara restriktiva med eventuella utbetalningar av de bidrag föreningarna söker gällande 
anläggningsbidrag eller andra extra bidrag för sina verksamheter. 
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De förväntade satsningar fritidsavdelningen önskar göra gällande investeringar är bland annat:  
1) tagg- och sektioneringssystem på Haganässkolan 
2) entrédörr (grind) med taggsystem till Haganäsbadet 
3) bevattning till fotbollsplanerna på Haganäs och i Häradsbäck 
4) upprustning av kanotleder genom sly- och trädgallring samt ledens rastplatser som        
fritidsavdelningen ansvarar för     
5) upprustning av de vandringsleder-, bad- och lekplatser som  
  fritidsavdelningen ansvarar för 
 
Fritidsgården 
I enlighet med verksamhetsplanen arbetar fritidsgården med att öka antalet flickor i verksamheten. 
Ett sätt är att det en kväll bara är flickor och kvinnlig personal på Fenix. Personalen upplever att det 
finns tjejer som inte får komma till fritidsgårdens övriga kvällar av olika kulturella anledningar. 
Planer finns på att istället för att vara ute på småorterna försöka bussa in eleverna till Älmhult och 
även köra tillbaka dem till sin skola på kvällen. Detta är ännu i planeringsstadiet. Fritidsgården på 
Urania i Diö har tillfälligt pausats då det inte finns personal. 
 
Biblioteket 
Älmhults bibliotek har för små lokaler och verksamheten behöver moderniseras för att möta 
invånarnas behov av en tidsenlig mötesplats som erbjuder information, kultur och som möjliggör 
livslångt lärande. För detta behövs även fler medarbetare. Samhällsförändringar som påverkar 
bibliotekets uppdrag är ökad digitalisering, minskad läsförståelse, behov av att lära för livet och 
krafter som utmanar demokrati och yttrandefrihet. 
Under 2021 kommer bibliotekets arbete med digital delaktighet och lärande att få större utrymme och 
en mer framskjuten plats. Projektmedel från Kulturrådet möjliggör att en mindre yta i biblioteks-
rummet kan iordningsställas för ett Digidelcenter. Centret är ett steg i det förändringsarbete som 
behöver göras kommande år. 
Beslutad besparing om 25 procent på bibliotekets mediebudget kommer att påverka bredden på 
litteraturutbudet och mängden medier biblioteket kan förmedla kommande år. Det mycket 
framgångsrika läsfrämjande arbete som folkbiblioteket bedrivit tillsammans med skolbiblioteken i 
kommunen kommer inte heller att kunna genomföras med samma genomslag som tidigare på grund 
av beslutade besparingar i annan nämnd. Sammantaget påverkar dessa besparingar det läsfrämjande 
arbetet riktat till barn och unga, en prioriterad målgrupp i bibliotekslagen, negativt. 
Upprustningen av biblioteksfilialerna kommer att slutföras under året. 
Under 2021 ska en ny biblioteksplan för Älmhults kommun arbetas fram. Förändringsarbetet i 
strategin bör ta sikte på bibliotekslagens prioriterade grupper och dess lydelse att folkbiblioteket 
aktivt ska arbeta läsfrämjande och öka kunskapen om informationsteknik för att höja kunskaps-
inhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Biblioteket ska också anpassas efter användarnas 
behov. (Bibliotekslag 2018:213). I en kommun av Älmhults storlek bör biblioteket som mötesplats 
och dess potentiella kulturhusfunktion även beaktas. 
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Allmänkulturen 
Förväntat fortsatt stort fokus på att hantera pandemins effekter på det lokala kulturlivet. Förmåga till 
flexibilitet, omställning och snabba beslut är fortsatt betydelsefullt för kulturverksamheter och 
arrangörer. Omvärldsbevakning och konsekvensbedömning kopplad till pandemin bedöms vara av 
fortsatt stor betydelse. Planering av all slags kulturverksamhet, föreningsverksamhet, program-
verksamhet, publika arrangemang med mera, förväntas försvåras även 2021 på grund av snabbt 
föränderliga förutsättningar kopplade till pandemin. Gjorda erfarenheter från 2020 års pandemi-
situation förväntas ligga till grund för stärkta och vidareutvecklade nya samverkansformer och 
samarbeten, innovativa lösningar för att mötas, tillgängliggöra och uppleva kultur. Digitala lösningar, 
publikanpassade upplägg och utomhusupplever förväntas vara av fortsatt stor betydelse under stora 
delar av eller hela 2021.  
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 och återupptaget strategiskt arbete med att vidareutveckla och stärka Älmhults evenemangs-
kultur, med bland annat genomförande av Älmhultsfestivalen. Konceptet vidareutvecklas i syfte att 
tydligare använda festivalen som ett verktyg för att positionera Älmhult som en attraktiv och hållbar 
boendeort och besöksmål. 2019 års pilotprojekt Scensommar med högkvalitativa familjeakter under 
bar himmel på okonventionella platser och med fri entré genomförs återigen 2021. Ett glädjande 
tillskott till Älmhults lokala evenemangskultur är höstens inplanerade Konst- och musikfestival, ett 
nytt samverkansprojekt mellan framför allt Folkets Hus och Älmhults konstförening.  
Fortsatta satsningar på att utveckla och berika det lokala kulturlivet och kulturutbudet, bland annat 
genom fortsatta satsningar på strategiska samprojekt med andra kommuner och aktörer. På ett lokalt 
plan förväntas ett stort antal aktörer komma att vara av signifikant betydelse för kommunens arbete 
med kulturutveckling. Här kan bland andra Live! på Älmhults handelsplats nämnas, liksom Linnés 
Råshult, Möckelsnäs Trädgård och kulturcentrum med flera. Som exempel på ytterligare aktörer kan 
regionala kulturorganisationer, Berättarnätet Kronoberg, Sagobygden-kommunerna, Region 
Kronoberg Bild och Form, samt Wanås Konst nämnas. 
Älmhults handelsplats storsatsning på att skapa en aktiv och välkomnande mötesplats förväntas 
påtagligt förändra förutsättningarna för Älmhults kulturliv, inte minst evenemangskulturen men även 
andra områden. Redan initierad samverkan med Ingka Centres förväntas stärkas och vidareutvecklas 
till gagn för såväl näringsliv som ideella aktörer.  
Inom ramen för Skapande skola planeras merparten elever i årskurs 5 genomföra en tidsresa på 
Linnés Råshult, finansierat av Statens kulturråd. Aktiviteten är en strategisk prioritering för att stärka 
kontakten mellan skola och Linnés Råshult samt härigenom utveckla Linnés Råshult som besöksmål 
och bygga upp en kunskapsbank för pedagogisk verksamhet på plats.  
Fortsatt stöd och samarbete med Möckelsnäs Trädgård och kulturcentrum i arbetet med att etablera 
Möckelsnäs som regionalt centrum för kultur, natur och forskning planeras. Fortsatt samarbete med 
Minopera och Smålandsoperan för en hållbar operasatsning, parallellt med högkvalitativa 
utställningar i konsthallen samt nya initiativ och innovativa samarbeten utifrån ledord som kvalitet 
och hälsa. Inom ramen för Skapande skola, finansierat av Statens kulturråd, planeras kommunens alla 
skolbarn, från förskoleklass till årskurs 2, ges möjlighet att möta opera på Möckelsnäs.   
Dialog och samarbete med Berättarnätet Kronoberg och Sagobygden-kommunerna Alvesta och 
Ljungby förväntas fördjupas och utökas i syfte att utveckla och stärka det muntliga berättandet i 

25



 Årsanalys  

 2021-02-01  13(20) 

Älmhults kommun och hela Sagobygden. Ett ramverk för Älmhults kommuns och Berättarnätet 
Kronobergs samarbete planeras formuleras i avtal och beslutas politiskt. 
Genomförande av uppföljande samverkansprojekt med Region Kronoberg Bild och Form och anlitad 
lokal konstnär Petra Lindholm. Samverkan inom området Gestaltad livsmiljö bygger vidare på 
erfarenheter från Älmhults kommuns arbete kring Södra Möckeln, med avslut 2020. Projektet utgår 
från barnkonventionen och syftar 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. 
Tidigare samarbete med Wanås Konst återupptas under nya former inom ramen för Skapande skola.  
Framtagande av och politiskt beslut om Policy och Riktlinjer för kommunens arbete med offentlig 
konst. 
Planering och samverkan över förvaltningsgränserna kopplat till enprocentregeln om konstnärlig 
gestaltning inför planerad nybyggnation, Paradisskolan, med invigning 2022. 
 
 

  
2. Resultatmål – uppföljning 
Mer text om mål, indikatorer och aktiviteter finns i dokumentet ”Mål, indikatorer och aktiviteter”. 
Nämndens verksamheter har arbetat med samtliga aktiviteter under året. Bedömningen är att samtliga 
mål är uppnådda. Dock har aktiviteten ökad nyttjandetid i idrotts- och gymnastikhallar inte uppnåtts. 
Detta beror på pandemin med stängda lokaler inom idrottsverksamheten en del av året.  
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Huvudprocess Nämnd Resultatmål Indikatorer Aktivitet i verksamhetsplan Aktiviteter enhetsnivåUtfall indikatorer
Uppföljning 
Delårsrapport 1

Uppföljning 
Delårsrapport 2

Årsbokslut

Samhällsutveckling Kultur- och 
fritidsnämnden

Resultatmål 1
I Älmhults kommun arbetar vi 
hälsofrämjande och förebyggande 
vilket innebär ett minskat stödbehov

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

Aktivitet i verksamhetsplan 1
Öppettider och program för särskilda 
målgrupper. 

Ej aktuella för kultur- och 
fritidsnämnden

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året

Målet bedöms 
uppfyllas under året

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling Kultur- och 
fritidsnämnden

Resultatmål 1
I Älmhults kommun arbetar vi 
hälsofrämjande och förebyggande 
vilket innebär ett minskat stödbehov

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

Aktivitet i verksamhetsplan 2
Öka nyttjandetiden i idrotts- och 
gymnastikhallar. 

Ej aktuella för kultur- och 
fritidsnämnden

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året

Målet bedöms 
uppfyllas under året

Målet är inte uppfyllt

Samhällsutveckling Kultur- och 
fritidsnämnden

Resultatmål 2
I Älmhults kommun skapar vi 
förutsättningar för ett rikt och varierat 
fritids- och kulturutbud och 
mötesplatser

Nöjd Medborgarindex- Kultur (Kolada 
U09401)                                                                  
Nöjd Medborgarindex- Idrott- och 
motionsanläggningar (U09406)                    
Mätning av antalet deltagare i 
föreningssammankomster (via LOK)

Aktivitet i verksamhetsplan 3
Föreningsstöd och service. 

Nöjd Medborgarindex- Kultur - 63 (61)                                                                 
Nöjd Medborgarindex- Idrott- och 
motionsanläggningar - 60 (59)                   
Mätning av antalet deltagare i 
föreningssammankomster (via LOK) - 79 
685 (75 428)

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året

Målet bedöms 
uppfyllas under året

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling Kultur- och 
fritidsnämnden

Resultatmål 2
I Älmhults kommun skapar vi 
förutsättningar för ett rikt och varierat 
fritids- och kulturutbud och 
mötesplatser

Nöjd Medborgarindex- Kultur (Kolada 
U09401)                                                                  
Nöjd Medborgarindex- Idrott- och 
motionsanläggningar (U09406)                    
Mätning av antalet deltagare i 
föreningssammankomster (via LOK)

Aktivitet i verksamhetsplan 4
Aktivt ansöka om extern finansiering 
och samprojekt med andra kommuner 
och aktörer. 

Nöjd Medborgarindex- Kultur - 63 (61)                                                                 
Nöjd Medborgarindex- Idrott- och 
motionsanläggningar - 60 (59)                   
Mätning av antalet deltagare i 
föreningssammankomster (via LOK) - 79 
685 (75 428)

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året

Målet bedöms 
uppfyllas under året

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling Kultur- och 
fritidsnämnden

Resultatmål 2
I Älmhults kommun skapar vi 
förutsättningar för ett rikt och varierat 
fritids- och kulturutbud och 
mötesplatser

Nöjd Medborgarindex- Kultur (Kolada 
U09401)                                                                  
Nöjd Medborgarindex- Idrott- och 
motionsanläggningar (U09406)                    
Mätning av antalet deltagare i 
föreningssammankomster (via LOK)

Aktivitet i verksamhetsplan 5
Planera för mötesplatser inom ramen 
för nya områden. 

Nöjd Medborgarindex- Kultur - 63 (61)                                                                 
Nöjd Medborgarindex- Idrott- och 
motionsanläggningar - 60 (59)                   
Mätning av antalet deltagare i 
föreningssammankomster (via LOK) - 79 
685 (75 428)

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året

Målet bedöms 
uppfyllas under året

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling Kultur- och 
fritidsnämnden

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

SCB befolkningsstatistik Aktivitet i verksamhetsplan 6
Fler kulturarrangemang 

I november månad respektive år: 17 869 
(17 619)

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året

Målet bedöms 
uppfyllas under året

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling Kultur- och 
fritidsnämnden

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

SCB befolkningsstatistik Aktivitet i verksamhetsplan 7
Ta fram en aktivitets och 
fritidskalender (pamflett)för att lyfta 
fram och tydliggöra Intressanta platser i 
Älmhults kommun. 

I november månad respektive år: 17 869 
(17 619)

Målet bedöms inte 
uppfyllas under året

Målet bedöms 
uppfyllas under året

Målet är uppfyllt

Samhällsutveckling Kultur- och 
fritidsnämnden

Resultatmål 4
I Älmhults kommun får du snabb, 
effektiv och rättssäker service dygnets 
alla timmar

Nöjd medborgarindex (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)

Aktivitet i verksamhetsplan 8
Utveckla e-tjänster för bokning och 
bidragsansökan.

Nöjd medborgarindex - 53 (53) alla 
kommuner 55                                            
Andel som får svar på e-post inom en 
dag (%) - 89 (85)Alla kommuner 89                                                 
Andel som tar kontakt med kommunen 
via telefon som får ett direkt svar på en 
enkel fråga (%) - 63 (67) Alla kommuner 
56                                                                
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd) 47 
externa och 19 interna (20 externa)

Målet bedöms 
uppfyllas under året

Målet bedöms 
uppfyllas under året

Målet är uppfyllt
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3. Årsbokslut för nämndens drift 
Driftsredovisning  

 
 
 
3.1 Analys av avvikelse mellan budget 2020 och bokslut 2020 
Samtliga verksamheter har varit mer eller mindre påverkade av pandemin, detta har bland annat 
resulterat i lägre personalkostnader på flera verksamheter. Under året har också flera verksamheter 
fått ställa in planerad verksamhet. Bland annat kan nämnas Älmhultsfestivalen, teaterföreställningar 
och programverksamhet på biblioteket. Dessutom har flera verksamheter, som bibliotek, simhall, 
fritidsgård fått hålla stängt delar av året. Andra verksamheter har fått ställa om till digital verksamhet 
vilket initialt inneburit högre kostnader. Även intäkterna har påverkats då förvaltningen bland annat 
inte kunnat ta ut full terminsavgift, intäktsbortfall på hyror samt färre besökare i simhallen än 
planerat. 
 
3.2 Analys av avvikelse mellan prognos DR2 2020 och bokslut 2020 
Förändringen mellan prognos DR2 och bokslut beror till största del av beslut tagna av nämnden 
under hösten. De beslut som tagits är att genomföra en digital adventskalender, julsoffa samt 
utbetalning av ett större investeringsbidrag till Liatorp IF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet (tkr)
Bokslut 

2019
Budget 

2020
Prognos 

Dr2 2020
Bokslut 

2020

Avvikelse 
budget/ 

bokslut 2020

Avvikelse 
bokslut/ 

prognos Dr2 
2020

Intäkter -5 557 -3 366 -2 667 -3 342 -24 675
Personalkostnader 14 429 16 531 15 572 15 682 849 -110
Övriga kostnader 27 253 27 281 25 599 27 008 273 -1 409
Summa 36 125 40 446 38 504 39 348 1 098 -844
Nämnd- och styrelseverksamhet 161 163 163 189 -26 -26
Stöd ti l l  studieorganisationer 693 680 680 710 -30 -30
Allmän kulturverksamhet, övrigt 2 682 2 863 2 401 2 448 415 -47
Bibliotek 8 514 9 140 9 032 9 049 91 -17
Kulturskola 3 174 3 896 3 705 4 168 -272 -463
Allmän fritidsverksamhet 2 348 2 570 2 520 2 699 -129 -179
Idrotts- och fritidsanläggningar 12 709 14 672 13 885 14 264 408 -379
Fritidsgård 3 264 3 714 3 671 3 267 447 404
Gemensam verksamhet 2 580 2 748 2 447 2 554 194 -107
Summa 36 125 40 446 38 504 39 348 1 098 -844
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3.3  Nämndens detaljerade analys 
 

 
 
Totalt visar nämndens bokslut på ett överskott gentemot budgeten på 1 098 tkr.  
 
Tabellen nedan visar kostnaderna för två projekt 
 

 
 
Kostnadsredovisning 
I stort sett har alla nämndens verksamheter varit berörda på ett eller annat sätt av den pågående 
pandemin. Det rör sig om allt från stängda verksamheter, inställda arrangemang, minskat antal 
besökare, undervisning som sker via datorn till minskade grupper i idrottshallar och på idrottsplatser. 
Detta innebär främst att nämnden har fått minskade kostnader för vissa saker men även i några fall 
mer kostnader. Till viss del har också intäkterna påverkats och då i negativ riktning, inte minst 
stängningen av simhallen i slutet av året. 
Under året har det kommit in mer bidrag än budgeterat. Detta beror på bland annat på ett statsbidrag 
för att täcka sjuklönekostnaderna (helt under april-juli och delvis under augusti-december) på 154 tkr. 
Fritidsgårdsverksamheten har fått ett bidrag från arbetsförmedlingen för att under hösten ha några 
personer anställda. Simhallen har under hösten tagit över cafeterian i simhallen och med det även den 
anställda lönebidragstagaren vilken genererat bidrag.  
Övriga intäkter är lägre än budgeterat vilket beror på att flertalet aktiviteter med publik har blivit 
inställda samt att simhallen fick stänga ner helt i slutet av året. Terminsavgifterna för kulturskolan 
har i vissa fall behövts skrivas ner. Dessa intäktsminskning beror helt på pandemin. 

Driftsredovisning, tkr Utfall  2019 Utfall  2020
Budget 

2020
Budgetav-

vikelse
Förbrukning 
av budget %

Förändring av 
förbrukning          
2019-2020%

Bidrag (intäkter) -3 212 -1 484 -940 544 158 -54
Övriga intäkter -2 345 -1 858 -2 426 -568 77 -21
Personalkostnader 14 429 15 682 16 531 849 95 9
Bidrag (kostnader) 5 792 6 691 6 941 250 96 16
Övriga kostnader 21 461 20 317 20 340 23 100 -5
Resultat 36 125 39 348 40 446 1 098 97 9
Nämnd 162 189 163 -26 116 17
Gemensamma kostnader 667 939 660 -279 142 41
Allmän kulturverksamhet 2 941 2 861 3 434 573 83 -3
Fritidsverksamhet 14 376 14 566 14 788 222 98 1
Simhall 3 027 4 309 4 651 342 93 42
Bibliotek 8 514 9 049 9 140 91 99 6
Fritidsgård 3 264 3 267 3 714 447 88 0
Kulturskola 3 174 4 168 3 896 -272 107 31

TOTALT, drift 36 125 39 348 40 446 1 098 97 9

Projekt Kostnad (tkr)
Adventskalender 233
Uppesittarkväll 223
Summa 456
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Vad gäller personalkostnader ligger kostnaderna under budgeten. Skillnaden som finns beror på en ej 
tillsatt tjänst inom kulturverksamheten, lägre personalkostnader än budgeterat på grund av simhallens 
stängning samt lägre antal anställda än planerat på fritidsgården och kulturskolan. På fritidsgården 
har flera i personalen varit sjukskrivna under längre perioder samt att stängningen av Haganässkolan 
och Freja gjort att alla pass inte har ersatts. Även på kulturskolan har det varit sjukskrivningar som 
påverkat kostnaderna samt att Kulturrådeprojektet inte kommit igång. 
Det finns ett överskott på bidragsbudgeten på 250 tkr. Anledningen till att det är mer bidrag utbetalda 
än under 2019 är att nämnden fått 750 tkr extra till Liatorp IF och Eneryda IF från kommunstyrelsen. 
Dessutom har nämnden betalat 100 tkr i coronastöd till föreningar.  
Övriga kostnader ligger i fas med budgeten.  
Verksamhetsredovisning 
Det största överskottet hänför sig till kulturverksamheten som visar ett överskott på 573 tkr. 
Förklaring är att lönekostnaden för en halvtidstjänst inte kommer att användas under året vilket 
genererar ett överskott i sin helhet på 250 tkr samt inställda arrangemang varav Älmhultsfestivalen 
skulle stått för den största kostnaden.  
Även simhallen och fritidsgården visar överskott, 342 tkr respektive 447 tkr. Simhallens överskott är 
kopplat till lägre personalkostnader, delvis beroende av pandemin. Fritidsgårdens överskott beror på 
låga personalkostnader under vår och sommar beroende på bland annat sjukdom. 
Fritidsverksamhetens överskott uppgår till 222 tkr bland annat beroende på att avslutningen av 
idrottsskolan blev inställd samt några andra mindre överskott, bland annat på bidragssidan. 
Bibliotekets avvikelse uppgår till 91 tkr. Intäkterna överstiger budgeten medan personalkostnader och 
övriga kostnader visar ett underskott. Förklaringen är sökta bidrag som använts under året. 
Kulturskolan visar ett underskott gentemot budgeten på 272 tkr. Denna avvikelse är kopplat till 
flytten till Folkets hus som inneburit större kostnader än budgeterat. Dessutom har terminsavgifterna 
varit lägre än beräknat både på våren och hösten kopplat till pandemin. Bidraget som kulturskolan 
har fått av Kulturrådet har inte kunnat användas under året, även detta kopplat till pandemin. Då detta 
bidrag var budgeterat påverkar det årets resultat men kommer 2021 års verksamhet till godo. 
På gemensamma kostnader har det uppstått ett underskott på 279 tkr kopplat till anställningen av en 
nämndsekreterare på deltid samt anställning av en verksamhetschef. 
Kostnaden för nämndens egen verksamhet visar ett mindre underskott på 26 tkr.  
 
Nämndens bidrag 
Redovisas i egen bilaga.  
 
Nämndens egna nyckeltal 
I tabellen nedan är nämndens egna nyckeltal redovisade. Vad gäller nyckeltalen om nettokostnader så 
bör det observeras att kolumnerna för ”Alla kommuner” och ”Bokslut 2019” innehåller kommunens 
och förvaltningens overheadkostnader. Det ingår inte i siffrorna för ”Budget 2020” eller ”Bokslut 
2020”.  
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3 Årsbokslut för nämndens investeringar 
Investeringsredovisning – övergripande 
Flera projekt har blivit klara under året men det finns också flera projekt som inte ännu blivit klara 
eller som inte är påbörjade. Totalt har det blivit 2 377 tkr kvar av budgeten varav nämnden önskar 
överföra 1 540 tkr till 2021. 

 
Investeringsredovisning – detaljerad 
Nämndens ramprojekt har blivit klara under året. Två av projekten har överstigit budgeten. Över-
flytten till Folkets hus har blivit 70 tkr dyrare. Under året har budget flyttats från projektet ”Lokal-
anpassning mötesplatser” till det nya projektet ”Mötesrum, arbetsplatser fritidskontoret” utifrån 
informationen att detta projekt inte skulle slutföras under året då det var diskussioner om lokalerna 
till biblioteksfilialerna. Under hösten i samband med chefstillsättning blev det dock bestämt att 
projektet ”Lokalanpassning mötesplatser” skulle slutföras. Därav ett underskott på detta projekt med 
75 tkr. Projektet ”Anpassning lokaler Blohmé” har slutförts med en positiv avvikelse på 22 tkr. Även 
från detta projekt är det under året flyttat budget till det nya projektet ”Mötesrum, arbetsplatser 
fritidskontoret”. 
Av nämndens anslagsprojekt är flertalet inte slutförda. De projekt som slutfört under året är 
”Inventarier Freja” och ”Bökhults badplats tillgänglighet”. Det senaste projektet har pågått under 
flera år och det sista gjordes under 2020. Projektet ”Bevattning Älmekulla” är påbörjat men 
diskussioner pågår om vad som mer behöver göras och även om det ska innefatta fler idrottsplatser. 
De projekt som kommer att slutföras under 2021 är ”Citat”, ”Bevattning Älmekulla”, ”Mobil 
hörslinga”, ”Nytt underlag till ridhus” samt ”Utegym”. 
Nämnden önskar lämna tillbaka budget för projekten ”Matchklocka ishall”, ”Motionsspår västra 
Bökhult”, ”Konstgräsplan miljöarbete” samt ”Gräsklippare”. Bedömningen är att dessa projekt, när 
och om de blir aktuella, kan inrymmas i nämndens investeringsram. 

           
 

Nyckeltal Alla kommuner Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020
bokslut 2019  inkl tilläggsbudget

Antal besökare per verksamhetstimme inom fritidsgårdsverksamheten 8,75 8 6,9
Antal deltagare per program på biblioteken 29 30 23
Antal besök per invånare på biblioteken per år (samtliga bibliotek) 6,5 6 5,5
Antal lån per invånare på biblioteken per år (samtliga bibliotek) 6,9 7 6,6
Antal deltagare i kulturskola 386 350 380
Antal föreningsaktiviteter för kvinnliga deltagare (7-25 år) 30 307 30 000 31 919
Antal föreningsaktiviteter för manliga deltagare (7-25 år) 45 121 42 000 47 766
Nyttjandegrad idrottshallar, % 38 55 *
Nyttjandegrad gymnastikhallar, % 12 15 *
Nettokostnad bibliotek, kr/inv 502 516 518 513
Nettokostnad allmänkultur kr/inv 306 458 162 139
Nettokostnad musik/kulturskola , kr/inv 301 193 221 236
Nettokostnad idrotts- och fritidsanläggningar kr/inv 1 040 838 831 787
Nettokostnad fritidsgårdar kr/inv 215 196 210 185
Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv 252 184 146 153
* återkommer med uppgi ft
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Detaljerad prognos per projekt finns i bilaga 

 
4 Arbetsmiljö 

 
Arbetsmiljö tabell 

 

Arbetsmiljö Arbetsmiljöutveckling  Sjuktal 

Arbetssätt 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete Jämställdhet/mångfald 

Fokus det kommande 
året 

Skapa en hållbar 
arbetsmiljö   

Årlig 
uppföljning   

 
 

Handlingsplan/åtgärder 

Öka delaktigheten 
genom att använda 
befintliga strukturer 

för samverkan       
 

Enligt nämndens handlingsplan har fokus under året varit att skapa en hållbar arbetsmiljö. 
Inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden har det skett stora förändringar gällande 
tjänsterna som enhetschefer för badet, biblioteket och fritidsgården samt att nämnden anställt en 
verksamhetschef med övergripande ansvar för nämndens organisation och verksamhetsområden.  
En omorganisation på fritidsavdelningen har också genomförts genom att badchefen också fått 
tjänst som fritidssamordnare och att fritidsassistenten fått nytt uppdrag som nämndsekreterare tillika 
fritidshandläggare. Med detta i beaktande och utifrån rådande situationen med pandemin upplever 
medarbetarna trots stora förändringar att arbetsmiljön är bra och att cheferna tar arbetsmiljön på 
största allvar med genomförda riskbedömningar och uppsatta handlingsplaner. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp enligt gällande direktiv från HR-avdelningen. 
Delaktigheten har under året utökats genom att verksamheterna använt och utvecklat befintliga 
strukturer för samverkan. 

 
 
  
  

Skattekollektivet 
(tkr) Utfall 2020

Budget 
2020

Prognos 
DR2 2020

Avvikelse 
budget/ 

utfall  2020

Ack utfall 
tom            

2020-12
Total 

budget
Slut-

prognos 

Avvikelse 
budget/ 
prognos  

2020

Investeringsanslag Netto 295 2 795 529 2 500 1 599 3 895 2 224 1 671
Investeringsram Netto 1 073 950 950 -123 1 073 950 878 72
Summa 1 368 3 745 1 479 2 377 2 672 4 845 3 102 1 743

PROJEKTEN UNDER 2020 FRÅN PROJEKTENS START TILL SLUT
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Bidrag till föreningar 2020 2021-01-29

Förening/mottagare Aktivitets- Aktivitets- Anläggnings- Integrations- Arrange- Investerings- Studie- Förenings- Ledar- Skötsel- Lov- Hyres- Verksamhets- Startbidrag Corona- Totalt
stöd vår stöd höst bidrag bidrag mang bidrag förbund lönebidrag utbildning bidrag aktivitet bidrag bidrag stöd

2Enjoy 15 000 15 000
ABF             303 239 303 239
Arena för muntligt berättande 50 000 50 000
Bilda 7 714 7 714
Byggnadsföreningen Folkets hus 210 000 22 000 28 000 260 000
Byggnadsföreningen Hallaborg 40 000 24 000 64 000
Bygdegårdsföreningen Viljan 40 000 40 000
Bollklubben Dacke 1 000 1 000
Boulesällskapet 16 Älmhult 1 728 21 250 22 978
Båtklubben Näset 10 000 10 000
Bökhults byförening 30 000 30 000
Berättarnätverket 100 000 100 000
Delarybygdens Byråd 40 000 40 000
Delary Idrottsförening 3 500 3 000 6 500
Diö båtklubb 10 000 10 000
Diö GOIF Hockey 49 695 28 288 15 000 92 983
Elmhults Sportsclub 1 792 10 000 11 792
Eneryda Gymnastikförening 3 152 2 640 5 792
Eneryda Idrottsförening 3 680 6 848 53 800 655 000 719 328
Eneryda NSF scouter 4 960 5 776 35 000 45 736
Eneryda Volley 5 000 5 000
Folkuniversitet 20 931 20 931
Forrerydsladan 20 000 20 000
Frimärksklubben 1 440 1 440
Föreningen Eneryda Volley 36 992 30 256 9 000 76 248
Föreningen Stenbrohults konstisbana 400 000 400 000
Göteryds Bollklubb 1 552 4 848 5 000 44 000 55 400
Göteryds hembygdsförening 30 000 5 000 35 000
Hallaryds Hembygdsförening 30 000 30 000
Hallaryds IF 70 800 70 800
Hallaryds sockenråd 7 000 7 000 14 000
Hembygdsföreningen Linné 50 000 50 000
Häradsbäcks Idrottsförening 6 896 22 000 28 896
Härlunda intresseförening 1 500 1 500
Idrottsförening Älmhult Kyokus 1 376 1 376
IF Friskis & Svettis 15 024 6 192 80 000 101 216
Indian Cultural 2 000 2 000
Judhults bygdeförening 40 000 40 000
Kulturens bildningsförbund 4 154 4 154
Kurd Älmhult Fotbollsförening 6 016 14 464 20 480
Liatorps Idrottsförening 21 936 32 640 962 107 18 502 1 035 185
Liatorps jaktskytteklubb 22 000 22 000

Bidragstyp                                                                                                                                                                                                             
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Förening/mottagare Aktivitets- Aktivitets- Anläggnings- Integrations- Arrange- Investerings- Studie- Förenings- Ledar- Skötsel- Lov- Hyres- Verksamhets- Startbidrag Corona- Totalt
stöd vår stöd höst bidrag bidrag mang bidrag förbund lönebidrag utbildning bidrag aktivitet bidrag bidrag stöd

Liatorps Medborgarförening 60 000 60 000
Medborgarskolan 44 022 44 022
Musik i Syd Skåne 24 000 24 000
Möckelsnäs vänförening 60 000 60 000
NBV 46 080 46 080
Orienteringsklubben 1 712 2 176 25 228 33 000 62 116
Pjätteryds Gymnastikförening 4 816 7 056 43 700 10 000 65 572
Pjätteryds hembygdsförening 15 000 15 000
Sensus 37 063 37 063
Sisu 80 000 80 000
Stinsens vävstuga 26 000 26 000
Studiefrämjandet 18 395 18 395
Studieförbundet Vuxenskolan 148 402 148 402
Södra 4H        4 672 4 416 5 000 14 088
Telugo 2 000 2 000
Urania 40 000 40 000
Virestads hembygdsförening 15 000 15 000
Virestad Skytteförening 4 816 1 312 6 128
Virestads Idrottsförening 17 904 33 296 78 750 54 100 184 050
Virestads samhällsförening 10 000 5 500 15 500
Väglasjöarnas FVO 3 500 3 500
Älmhult Beasts  29 200 29 200
Älmhult Discgolf 2 816 2 544 6 000 64 207 75 567
Älmhults Flygklubb 5 000 5 000
Älmhult Handbollsklubb 21 616 21 616
Älmhult Linnebygdens ridklubb 37 440 49 968 150 000 31 900 269 308
Älmhults Badmintonklubb 35 808 34 784 70 592
Älmhults Golfklubb 5 696 8 112 230 000 73 211 317 019
Älmhults Gymnastikförening 28 224 26 656 8 700 63 580
Älmhults Hembygdsförening 14 000 20 000 34 000
Älmhults Idrottsförening 156 144 212 864 174 300 28 750 572 058
Älmhults Innebandyklubb 64 864 53 232 118 096
Älmhults Judoklubb 13 056 13 056
Älmhults Konstförening 10 000 10 000
Älmhults Kung Fu 8 592 11 616 20 208
Älmhults Pistolklubb 896 39 455 40 351
Älmhults Rödakorskrets 19 500 19 500
Älmhults Simsällskap 10 256 12 192 22 448
Älmhults Skytteförening 10 160 5 536 15 000 30 696
Älmhults Teaterförening 100 000 100 000
Summa 613 135 599 504 1 999 828 19 500 219 000 1 960 269 710 000 123 613 8 700 108 100 9 000 21 250 174 000 4 000 101 000 6 670 899

Utbetalt november-december

En del av summan utbetald i nov-dec

Bidragstyp                                                                                                                                                                                                             
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Kommunledningsförvaltningen  
Camilla Hallberg   
camilla.hallberg@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Budget 2021- införande av Älmhultsfestivalen  
Ärendenummer KFN 2020/18 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att skapa utrymme i budget 2021 för Älmhultsfestivalen görs en besparing 
på övriga områden, allmänkulturen undantagen. Denna besparing är fördelat 
procentuellt utifrån varje områdes nuvarande nettobudget. 

 Det innebär en besparing enligt nedanstående tabell. 
 

 
 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
 Denna tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 

 
Camilla Hallberg Roger Johansson 
Controller Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Enhetschefer kultur- och fritid 

tkr Bokslut Budget Budget P
l
P
l

Besparing Ny budget
Vht Vht 3 pos 2019 2020 2021 festivalen 2021
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 161 163 443 6 437
310 Stöd till studieorganisationer 693 680 680 9 671
315 Allmän kulturverksamhet, övrigt 2 682 2 971 2 121 0 2 121
320 Bibliotek 8 514 9 032 8 742 114 8 628
330 Kulturskolan 3 174 3 705 4 132 54 4 078
300 Allmän fritidsverksamhet 2 348 2 570 2 040 27 2 013
340 Idrotts- och fritidsanläggningar 12 709 13 885 15 742 206 15 536
350 Fritidsgårdar 3 264 3 671 3 459 45 3 414
920 Gemensam verksamhet 2 580 2 741 2 941 39 3 402

-varav Älmhultsfestivalen 0 500
Summa 36 125 39 418 40 300 500 40 300
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Förslag och konsekvensbeskrivning på besparingar på bibliotekets budget 
2021 

 

För 2021 har biblioteket ålagts en besparing på 290 000 kr som enligt beslut tas på bibliotekets 
mediebudget. Till denna besparing föreslås ytterligare besparing à 114 000 kr. Besparingen à 290 000 
kr utgör 3,2 procent av bibliotekets budget och 25 procent av den samlade mediebudgeten. Om den 
tillkomna besparingen på 114 000 kr läggs på biblioteket 2021 utgör den totala besparingen på 
bibliotekets budget 4, 5 procent (404 000 kr av 9 032 000 kr). 

Biblioteket är en av Älmhults mest uppskattade kulturella verksamheter riktad till breda grupper i 
kommunen; barn och unga, kulturellt intresserad allmänhet, äldre, studerande, människor med behov 
av anpassade medier, de med annat modersmål än svenska och socioekonomiskt svaga grupper.  

Eftersom besparingsbehovet är mycket stort bör kostnaderna för biblioteksfilialerna lyftas som en 
möjlighet. Älmhult har, bland kommuner med motsvarande antal invånare (15 000 – 20 000) det 
absolut högsta antalet bibliotek, nämligen 0,45 bibliotek per 1000 invånare. Kostnaden för en 
biblioteksfilial är ca 95 tkr (inkl. hyra, Häradsbäck 140 000 kr). Kostnaden får Älmhults sju 
biblioteksfilialer är i dagsläget över 700 000 kr årligen. Endast tretton kommuner i Sverige har fler 
filialer än Älmhult per 1000 invånare. Dessa kommuner har antingen mycket stor areal eller några få 
tusen invånare. Jfr i Kolada. 
 
Bibliotekschefen föreslår nedläggning av filialerna i Diö, Liatorp, Pjätteryd och Virestad vilket skulle 
ge en direkt besparing på 4 x 60 tkr, alltså 240 tkr. Dessa biblioteksfilialer har få aktiva låntagare och 
höga kostnader för lån. Denna besparing skulle mildra effekterna av besparingarna på bibliotekets 
mediebudget. På sikt kan förhoppningsvis även hyreskostnader för filialerna spara 160 tkr i 
bibliotekets budget.  

 

 

Bild 1. Utdrag ur Kolada. Tabellen visar antalet bibliotek per 1000 invånare i kommuner med 15 000-20 000 
inv. Älmhults kommun ligger högst med 0,45 bibliotek per 1000 inv. 
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Som ett alternativ till besparingen på biblioteksfilialer kan sparas 90 000 kr på bibliotekets kulturella 
aktiviteter, vilket är en halvering av denna budget, och därutöver göra en mindre allmän besparing.  

Den i så fall sammanlagda besparingen på medier (25 procent) och kulturella aktiviteter (50 procent) 
kommer märkbart påverka bredden på litteraturutbud och program liksom mängden medier och 
programaktiviteter. Det mycket framgångsrika läsfrämjande arbete som folkbiblioteket bedrivit 
tillsammans med skolbiblioteken i kommunen kommer inte heller att kunna genomföras med samma 
genomslag som tidigare på grund av beslutade besparingar i annan nämnd. 

För att minska besparingseffekten på bibliotekets prioriterade grupper; barn och unga, människor med 
annat modersmål än svenska, de med behov av lässtöd och socioekonomiskt svaga grupper kommer 
en större andel av besparingen att läggas på fack- och skönlitteratur för vuxna, e-medier samt 
kulturella aktiviteter riktade till vuxna. 

 

 

26 januari 2021 

 

Helena Strömqvist 

Bibliotekschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*I Älmhults kommun är besparing på lokalhyror inte möjlig så länge annan verksamhet inte övertar lokalen. 
Biblioteket betalar exempelvis fortfarande hyra för tidigare lokaler i Häradsbäcks skola trots att skolan är 
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nerlagd. Systemet innebär att det inte finns incitament till utveckling och förnyelse av kommunens lokaler och 
fastighetsbestånd eller möjlighet att göra direkta besparingar på lokalhyror för verksamheten. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-02-10  1(2) 

Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sektions- och kompletterande taggsystem på 
Haganässkolan  
Ärendenummer KFN 2021/1 
 
Sammanfattning av ärendet 
Haganässkolans fritidsområden, (bl a entréhall, förenings- och källarlokaler samt 
korridorer utanför Haganäs- och Elmehallens idrottssalar) behöver sektioneras 
upp för att säkerställa uthyrning och föreningsverksamhet på kvällar och helger.  
Detta innebär att en komplettering och utökning av befintligt taggsystem 
behöver installeras. Kostnad för denna investering uppgår till 224 tkr. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10 

 Offert från Triator Brand och säkerhetsteknik AB 

 
Ärendeberedning 
Diskussioner och planering har skett med vaktmästare och rektor på Haganäs 
tillsammans med, verksamhetschef för gymnasiet, tekniska förvaltningen, 
fritidsavdelningen och kommunens säkerhetsansvarige. 
För att säkerställa möjligheten för uthyrning på Haganässkolan till föreningar, 
studieförbund, privatpersoner, kulturarrangemang, företagsevent och framför allt 
till idrottsverksamhet krävs det en sektionering och komplettering av befintligt 
taggsystem.  
Efter installationen kommer framför allt fritidsavdelningen tillsammans med 
idrottsföreningarna få en större möjlighet till kontroll med ett egetansvar genom 
utökningen av taggsystem där då föreningarna blir mer självgående. 
På sikt innebär denna investering också en besparing då fritidsavdelningen inte 
längre ska använda vaktmästartjänster, som idag köps av Haganässkolan, i 
samma utsträckning som man idag behöver göra. Det kan, när allt kommit i bruk 
(ingen tidsplan är ännu satt), innebära en nerdragning av vaktmästartjänster med 
1,3 tjänster. 
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 Tjänsteskrivelse   

 2021-02-10  2(2) 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden tillskjuter 
224 000kr från investeringsramen för sektions- och kompletterande taggsystem 
på Hagnässkolans kultur- och fritidslokaler. 
 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 

 
 
Beslutet skickas till  
För kännedom 
Ekonomienheten, Camilla Hallberg 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen, Johan Hesselman 
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Utdrag ur verksamhetsövergripandesamverkansprotokoll för 
kultur- och fritid 

Verksamhetsövergripande samverkansmöte 

Kultur- och fritid 

Plats och tid  

Kommunhuset, teamsmöte, i Älmhult 2021-02-01, klockan 13:15-15:00 

Närvarande 

Jörn Engkvist, Ordförande 

Eva Holmström Sjödahl, Sekreterare 

Anneli Backlund, DIK 

Felicia Sandberg, Vision 

Catharina Hällström, Kommunal 

Anders Johansson, Lärarnas riksförbund (LR) 

Sara Söderstedt, Lärarförbundet (§ 1-5) 

 

Verksamhetsfrågor 

Informationsärenden 

§ 5 Taggsystem och sektioneringsarbete i Haganässkolan 
  Jörn Engkvist informerade om en planerad sektionering av  

  Haganässkolans fritidsområden (bl a entréhall, källarlokaler och korridorer  

  utanför Haganäs- och Elmehallens idrottssalar) som ska genomföras under  

  våren 2021. Detta innebär att en komplettering och utökning av befintligt  

  taggsystem på Haganässkolan kommer att installeras. 

  Diskussioner och planering har skett med vaktmästare och rektor på  

  Haganäs tillsammans med, verksamhetschef för gymnasiet, tekniska  

  förvaltningen, fritidsavdelningen och kommunens säkerhetsansvarige. 

  På sikt kan detta innebära att fritidsavdelningen inte längre behöver  

  använda personal (vaktmästartjänster) i samma utsträckning som nu.  

  Det  kan, när allt kommit i bruk (ingen tidsplan är ännu satt), innebära en  

  nerdragning av vaktmästartjänster med 1,3 tjänster. 

  Lärarnas riksförbund (LR) undrar hur simhallens verksamhet ska fungera  

  med t ex provtagning av vattnet om inte vaktmästarna gör det. 

  Svaret är att provtagningen numera sköts av fastighetsskötarna och inte  

  skolans vaktmästare.  

  Vidare undrade LR hur tidsplanen ser ut för den planerade insatsen och när  

  den kan vara i bruk. Ingen tidsplan är framtagen eftersom den förväntade  

  investeringen först ska beslutas i kultur- och fritidsnämnden. 
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