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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 10 Strategisk information och frågor

 Fritidschefen informerar om inställd sommarsimskola för 7-åringar 2019–
2020. Skälen är att resurserna inte räcker till för transport med bussar med 
mera. Det är inte heller möjligt att anordna simskolan utomhus, av 
säkerhetsskäl.

 Fritidschefen informerar om bidragsansökan från Älmhults Simsällskap med 
anledning av att Haganäsbadet kommer att vara stängt för ombyggnad. 
Ärendet kommer att behandlas av nämnden vid nästa sammanträde.

 Fritidschefen informerar om bevattning av fotbollsplaner. Det 
bevattningsförbud som gäller med anledning av vattenverkets begränsade 
kapacitet orsakade i kombination med sommarens torka oanvändbara 
fotbollsplaner i framför allt Älmhult och Häradsbäck. Fritidschefen 
presenterar förslag på hur man genom djupborrning av brunnar kan lösa 
problemet, samt uppskattade kostnader för detta. Ärendet kommer att 
behandlas av nämnden vid kommande sammanträde.

 Planeringschefen informerar om att Ikea bidrar med drygt 400 000 kronor till 
Älmhultsfestivalen 2019, vilket är ungefär samma nivå som föregående år.

 Planeringschefen informerar om möte med styrelsen i Älmhults IF. 
Föreningen har ställt sig positiv till en framtida flytt till ny idrottsplats som 
ska byggas i området Vena i nordvästra Älmhult.

_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 11 Redovisning av delegeringsbeslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
 Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärendetyper 
enligt fastställd delegeringsordning. Beslut fattade på delegation ska redovisas 
för nämnden. 
Syftet med redovisningen av delegeringsbeslut är dels att tillgodose kultur- och 
fritidsnämndens informations- och kontrollskyldighet, dels att anmälda beslut 
ska vinna laga kraft. 
Redovisningen innebär inte att nämnden får godkänna, ompröva eller fastställa 
delegeringsbeslutet. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegering.
Följande delegeringsbeslut har fattats sedan föregående redovisning:

Fritidschef – 2019
2. Ledarutbildningsbidrag till Älmhult Handboll, 2 500 kr, 2019-02-18

Kulturstrateg – 2018
13. Arrangemangsbidrag till Kulturföreningen Alma, berättarkväll, 6 000 kr, 
2018-09-19
14. Arrangemangsbidrag till Kulturföreningen Alma, berättarkväll, 6 000 kr, 
2018-11-01
15. Arrangemangsbidrag till Liatorpsrevyn, revyproduktion, 6 000 kr, 
2018-12-01
16. Arrangemangsbidrag till Folkets hus, direktsänd opera, 10 000 kr, 
2018-12-01
17. Arrangemangsbidrag till Folkets hus, seniorbio, 15 000 kr, 2018-12-01
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

18. Arrangemangsbidrag till Folkets hus, filmförevisning, 5 000 kr, 2018-12-01
19. Arrangemangsbidrag till Folkets hus, filmförevisning, 10 000 kr, 2018-12-01

Kulturstrateg – 2019
1. Arrangemangsbidrag till Folkets hus och ABF, seniorbio, 15 000 kr, 2019-

02-15
2. Arrangemangsbidrag till Folkets hus och ABF, filmförevisning, 10 000 kr, 

2019-02-15
3. Arrangemangsbidrag till Folkets hus och ABF, filmförevisning, 5 000 kr, 

2019-02-15
4. Arrangemangsbidrag till Kulturhuset Blohmé Älmhults konstförening, 7 st. 

utställningar och 1 föredrag, 10 000 kr, 2019-02-15
5. Arrangemangsbidrag till Göteryds hembygdsförening, marknader, 

filmvisning m.m., 5 000 kr, 2019-02-15
6. Arrangemangsbidrag till Kultur- och samhälle Liatorp, 5 000 kr, 2019-02-15
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 12 Biblioteksplan 2018–2021
Ärendenummer KFN 2018/9

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden fastställer ”Biblioteksplan – verksamhetsplan för 

Älmhults bibliotek 2018–2021” i enlighet med förslag daterat 2019-02-01.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen återremitterade 2019-01-15, § 10 ärendet om biblioteksplan 
till kultur-och fritidsnämnden för omarbetning av dokumenten för att anpassas 
till nya styrsystemet.
Älmhults bibliotek har enligt kommunstyrelsens anvisningar reviderat tidigare 
framlagd biblioteksplan genom att lyfta ur folkbibliotekets del ur den tidigare 
med förskolan och skolan gemensamma versionen. Planen beskriver förutom 
syfte och bakgrund, en framtida vision för folkbibliotekets verksamhetsmål och 
de utmaningar verksamheten står inför. I övrigt är texterna de samma som 
tidigare.
Biblioteksplanen ska fastställas av kultur- och fritidsnämnden. Ett eller flera 
policydokument som lägger fast principerna för kultur- och fritidsverksamheten i 
stort ska tas fram och fastställas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens presidiums förslag 2019-02-14, § 12

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-01

 Förslag till ”Biblioteksplan – verksamhetsplan för Älmhults bibliotek 2018–
2021”, daterat 2019-02-01 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-15, § 10
_____
Beslutet skickas till
Utbildningschef
Bibliotekschef
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 13 Ökad tillgänglighet på biblioteksfilialerna – 
ansökan om utökad budget
Ärendenummer KFN 2019/8

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteket hos Kulturrådet ansöker 

om att få ändra inriktning och ekonomisk kalkyl för den ansökan om bidrag 
till bokbil för biblioteksverksamhet på landsbygden som gjordes våren 2018.

2. Bibliotekschefen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för att omvandla 
filialbiblioteken till så kallade meröppna bibliotek, vilket innebär en utökad 
tillgänglighet kvällar och helger när det inte finns personal på plats. 
Meröppna bibliotek ska vara ett komplement och inte en ersättning för det 
bemannade biblioteket.

3. Bibliotekschefen får i uppdrag att göra en uppföljning av åtgärderna för att ta 
reda på om åtgärderna räcker för att möta landsbygdens behov av 
biblioteksservice, eller om det krävs ytterligare åtgärder för en fullgod 
biblioteksservice i kommunens ytterområden.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen
4. Kommunfullmäktige beslutar att från och med budgetår 2020 utöka 

bibliotekets årliga budgetram med 366 000 kr. 

Beslutsnivå
1–3 Kultur- och fritidsnämnden
4 Kommunfullmäktige (via budgetberedningen)

Sammanfattning av ärendet
I syfte att säkra och stärka kommunens filialbibliotek ser biblioteket en 
möjlighet att med hjälp av de 2 000 000 kr som av Kulturrådet tilldelats 
kommunen för inköp av en bokbil, förnya filialernas bokbestånd och inventarier, 
inrätta självbetjäningsautomater och utöka bemanningen av bibliotekarie.
Från och med år 2020 tillkommer en kostnad för årlig drift för att även framöver 
kunna behålla en god standard på filialbiblioteken, vilket kräver att den årliga 
budgetramen för biblioteket utökas.
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Bibliotekschefen informerade 2019-02-14, § 5 presidiet om att den begärda 
ramutökningen i punkt 2 ska vara 366 000 kronor istället för de 310 000 kronor 
som anges i tjänsteskrivelsen. Anledningen är att licenskostnaden för 
utlåningsmaskiner är felaktigt angiven i skrivelsen.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2019-02-14, § 5

 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Anton Härder (S) föreslår att nämnden bifaller förvaltningens förslag, med 
följande tillägg:

  Bibliotekschefen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för att omvandla 
filialbiblioteken till så kallade meröppna bibliotek, vilket innebär en utökad 
tillgänglighet kvällar och helger när det inte finns personal på plats. 
Meröppna bibliotek ska vara ett komplement och inte en ersättning för det 
bemannade biblioteket.

 Bibliotekschefen får i uppdrag att göra en uppföljning av åtgärderna för att ta 
reda på om åtgärderna räcker för att möta landsbygdens behov av 
biblioteksservice, eller om det krävs ytterligare åtgärder för en fullgod 
biblioteksservice i kommunens ytterområden.

Beslutsgång
Ordföranden lägger fram förvaltningens förslag, med korrigerat belopp för 
ramutökning och kompletterat med Anton Härders båda tilläggsförslag, och 
finner att nämnden bifaller förslaget.
_____

Beslutet skickas till
Utbildningschef
Bibliotekschef
Ekonomiavdelningen (Camilla Hallberg)
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 14 Budgetuppföljning 2019
Ärendenummer KFN 2019/7

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndens ekonomi utöver 

obligatoriska uppföljningar även följs upp efter april, maj, september och 
oktober under 2019.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnderna under 2019 ska genomföra två 
budgetuppföljningar. Uppföljningarna ska göras efter mars och augusti och 
innehålla både ekonomi- och måluppföljningar.
Förvaltningen föreslår att nämnden följer upp ekonomin vid ytterligare fyra 
tillfällen under året. Inför sådan uppföljning tar förvaltningen fram prognoser för 
verksamheternas ekonomi.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2019-02-14, § 14

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-01-24, § 3
_____
Beslutet skickas till
Fritidschefen
Kulturstrategen
Rektor kulturskolan
Bibliotekschefen
Fritidsgårdschefen
Tekniske chefen
Planeringschefen
Utbildningschefen
Ekonomiavdelningen (Camilla Hallberg)
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 15 Ombudgetering investeringsmedel
Ärendenummer KFN 2019/7

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen godkänner att kultur- och fritidsnämnden överför 2018 års 
budgetmedel gällande investeringsbudgeten till 2019 enligt följande, totalt 
44 071 179 kr:

 Citat (projicering utomhus), 100 000 kr

 Lokalanpassning mötesplatser, 935 000 kr

 Tillgänglighetsanpassning vid Bökhults badplats 583 663 kr

 Om- och tillbyggnad av simhallen, 42 452 516 kr

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att ansöka hos kommunstyrelsen om 
att överföra budgetmedel för investeringar från 2018 års budget till 2019. 

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2019-02-14, § 16

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08

 Mall – ombudgetering daterad 2019-01-15

Kultur- och fritidsnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Tomas Simonsson (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden bifaller 
förvaltningens förslag enligt tjänsteskrivelsen, med tillägg för ombudgetering av 
investeringsmedel för simhallen, 42 452 516 kr, och tillgänglighetsanpassning av 
Bökhults badplats, 583 663 kr.
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

_____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 16 Årsredovisning 2018 – kultur- och 
fritidsnämnden
Ärendenummer KFN 2019/7

Kultur- och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt verksamhetsberättelse för kultur- och 
fritidsnämnden till kommunens sammanställda årsredovisning, enligt 
kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsberättelsen innehåller

 Periodens väsentliga händelser

 Förväntad utveckling – framtid

 Resultatmål

 Ekonomi – drift- och investeringsredovisning
Ekonomiavdelningen har även sammanställt en längre version av 
verksamhetsberättelsen. Denna innehåller:

 Periodens väsentliga händelser

 Förväntad utveckling – framtid

 Resultatmål

 Ekonomi – drift- och investeringsredovisning

 Nyckeltal

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15

 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2019-02-14, § 17

 Årsredovisning – Kultur- och fritidsnämnden (kort version på 5 sidor)
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

 Årsredovisning – Kultur- och fritidsnämnden (lång version på 15 sidor)
_____

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 17 Sammanträdesplan 2019
Ärendenummer KFN 2019/5

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdagar enligt nedan.

Presidiet Nämnden Stoppdatum
14 februari 28 februari 4 februari
12 mars 28 mars 4 mars
11 april 24 april 1 april
9 maj 23 maj 29 april
5 juni 19 juni 27 maj
15 augusti 29 augusti 5 augusti
12 september 23 september 2 september
10 oktober 24 oktober 30 september
14 november 28 november 4 november
5 december 19 december 25 november

2. Beslutet ersätter sammanträdesplan beslutad 2019-01-24, § 7

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden fastställde 2019-01-24, § 7 sammanträdesplan för 
2019. Då beslutades att tider för mötena i april och september skulle beslutas 
senare. Presidiet har nu tagit fram förslag på datum.
För beredningsprocessen finns även angivna särskilda stoppdatum för inlämning 
av underlag till respektive sammanträde. För att ett ärende ska kunna behandlas 
vid nämndens sammanträde ska handlingar som huvudregel vara inlämnade via 
kommunens ärendehanteringssystem senast vid stoppdatum.
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 2(2)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 2019-02-14, § 18

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-01-24, § 7
_____
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Sammanträdesprotokoll

2019-02-28 Sidnummer, beslut 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signaturer

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande

§ 18 Meddelanden

 Kultur- och fritidsnämndens presidiums protokoll 2019-02-14, § 8 avseende 
sommarsimskola och simundervisning 2019 

 Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 21 om reglemente för intern 
kontroll, samt beslutat reglemente (KFN 2019/9)

 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-15, § 9 om övergripande verksamhetsplan 
för internkontroll, samt beslutad verksamhetsplan (KFN 2019/9)

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-22, § 8 om fritidspolicy för 
Älmhults kommun (KFN 2017/19)

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-22, § 7 om kulturpolicy för 
Älmhults kommun (KFN 2017/20)

_____
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