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Kultur och fritidsnämnden

Friluftslivets år
KFN 2021/4

Sammanfattning av ärendet
Under friluftslivets år kunna hålla våra naturnära platser i gott skick och
vilket ger mervärde flera år framöver.

Beslutsnivå
Kultur och fritidsnämnden

Beslutsunderlag


Denna tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17

Ärendet
I år är det Friluftslivets år och då tänker vi rusta upp det vi har:
 Grillplatser Gustavsfors och Sikareveln
 Sand på beachvolleyplan Bökhult
 Uppfräschning brygga kanotrastplats Såganäs
 Dass/mulltoa badplats Hallaryd
 Bänkar på olika platser där det saknas
 Skyltar/pilar naturleder
 Vindskydd

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår att Kultur och fritidsnämnden beslutar
att använda 249 500 kr från nämndens investeringsbudget till satsningen på
friluftslivets år.
Linda Lörincz

Jörn Engkvist

Fritidssamordnare

Kultur & Fritidschef

Beslutet skickas till
Fritidssamordnare
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Årsprognos med nämndens driftresultat
UTFALL
PROGNOS
Utfall april Utfall april Budget Prognos Budgetav- Förbrukning
2020
2021
2021
2021
vikelse av budget %
Driftsredovisning, tkr
Bidrag (intäkter)
-1 396
-1 782
-698
-804
106
255
Övriga intäkter
-463
-292
-3 217
-1 978
-1 239
9
Personalkostnader
4 918
5 670
18 372
18 003
369
31
Bidrag (kostnader)
1 128
1 192
6 001
6 055
-54
20
Övriga kostnader
6 431
6 356
21 188
20 749
439
30
Resultat
10 618
11 144
41 646
42 025
-379
27
Nämnd
148
130
443
443
0
29
Gemensamma kostnader
73
226
883
787
96
26
Allmän kulturverksamhet
534
297
2 624
2 349
275
11
Fritidsverksamhet
4 285
4 190
14 789
14 789
0
28
Simhall
1 050
2 266
6 141
6 701
-560
37
Bibliotek
2 210
1 720
8 980
9 170
-190
19
Fritidsgård
1 109
965
3 545
3 545
0
27
Kulturskola
1 209
1 350
4 241
4 241
0
32
TOTALT, drift
Riktpunkt efter mars: 33%

10 618

11 144

41 646

42 025

-379

Som syns av tabellen ovan är utfallet efter april betydligt lägre än budget. Vid en
jämn förbrukning över hela året är riktpunkten efter april att 33 procent av
budgeten bör vara förbrukad. För hela nämndens verksamhet har efter april
knappt 27 procent använts. I fjol vid samma tidpunkt var förbrukningen av
budgeten detsamma.
Periodens utfall (januari – april)
Pandemin har påverkat kostnaderna under våren då aktiviteter på flera av
nämndens verksamheter har blivit uppskjutna eller avbokade. Bland annat har
Älmhultsfestivalen åter igen ställts in.
Vad gäller personalkostnader ligger kostnaderna något under budgeten. Den
mindre skillnad som finns beror på lägre personalkostnader än budgeterat på
grund av simhallens stängning samt lägre personalkostnader på fritidsgården på
grund av ett lågt antal besökare. Även kulturskolan har lägre kostnader.
För perioden finns ett mindre överskott på övriga kostnader. Då flera
verksamheter troligtvis återgår till ett mer normalt läge under hösten så kommer
dessa kostnader att öka. De kostnader som inte beräknas uppstå under året är
mest kopplade till aktiviteter på kulturområdet, däribland Älmhultsfestivalen.
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Totalt sett har 20 procent av bidragen betalats ut i år, vilket är ungefär det
samma som under 2020. Om bidraget till LEIF, på 750 tkr, räknas bort så har
bara lite drygt 7 procent betalats ut.
I tabellen nedan syns fjolårets bokslut, årets budget samt nuvarande prognos
uppdelat på intäkter och kostnader på de olika ansvaren. Som syns visar
prognosen på betydligt lägre intäkter än budgeterat. Även kostnader ser ut att bli
lägre än budgeterat men då intäktsminskningen är större än kostnadsminskning
uppstår ändå ett negativt resultat.
Bokslut 2020
Intäkter
Nämnd
Gemensamma kostnader
Allmän kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Simhall
Bibliotek
Fritidsgård
Kulturskola

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

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

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

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

443
883
2 631
15 880
7 702
9 330
3 575
5 117
45 561

Prognos april
Netto
443
883
2 624
14 789
6 141
8 980
3 545
4 241
41 646

Intäkter Kostnader
0
0
-7
-723
-896
-310
-20
-826
-2 782

443
787
2 356
15 512
7 627
9 480
3 565
5 067
44 837

Budget avvikelse april
Avvikelse Avvikelse Avvikelse
Intäkter Kostnader
Netto
Netto
Budget/Pro Budget/Pr Budget/Pr
gnos
ognos
ognos
443
0
0
787
0
96
96
2 349
0
275
275
14 789
-368
368
6 701
-665
75 560
9 170
-40
-150 190
3 545
-10
10
4 241
-50
50
42 025
-1 133
724
-379

Helårsprognos
Totalt ser ekonomin under året ut att gå mot ett underskott på 379 tkr.
Verksamheterna har fått till uppdrag att arbeta mot att visa ett nollresultat vid
delårsbokslutet efter augusti.
Den största osäkerheten i prognosen är kopplat till när på året verksamheterna
kan gå tillbaka till ett normalt läge efter pandemin. I prognosen är det beräknat
att ett normalläge kommer att inträffa på sensommaren. En annan stor
osäkerhetsfaktor i denna prognos är hur nämnden ska besluta om
bidragsutbetalningar under året. Denna prognos utgår från att samtliga
budgeterade bidrag kommer att betalas ut. Prognosen är beräknad utifrån att
nämnden inte belastas med några kapitalkostnader för konstgräsplanen, skulle så
bli fallet kommer resultatet att försämras med ungefär 450 tkr.
I stort sett är alla nämndens verksamheter berörda på ett eller annat sätt av den
pågående pandemin. Det rör sig om allt från inställda eller eventuellt flyttade
arrangemang, minskat antal besökare, undervisning som sker via datorn till
minskade grupper i idrottshallar och på idrottsplatser. Detta gör prognosarbetet
komplicerat och osäkerhetsfaktorerna kvarstår tills pandemirestriktionerna är
avskaffade. Nämndens verksamhet kommer att få minskade kostnader för vissa
saker. Intäkterna är negativt påverkade av pandemin, framför allt finns det en
stor osäkerhet för inträdesavgifterna i simhallen. De årskort som köptes i
samband med öppningen i höstas är förlängda under hela den tid som
restriktionerna gäller. Men även uthyrning av idrottslokaler har påverkats då det
inte finns några tävlingar eller cuper samt att träningar är av mindre omfattning
än normalt. Troligtvis kommer inte heller kulturskolan att kunna ta full
elevavgift för alla elever.
Nämndens verksamheter har inga större kostnadsökningar som kan hänföras till
pandemin. Denna prognos är lagd utifrån att simhallen kommer att hålla stängt
under hela våren samt att kulturverksamheten inte kommer att kunna genomföra
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några större arrangemang under våren. I prognosen beräknas bibliotek,
fritidsgård samt kulturskolan ha öppet ungefär som normalt. Dock kan man se en
nedgång i antalet besökare på fritidsgården samt att det finns en befarad nedgång
i antalet elever på kulturskolan.
Det största överskottet hänför sig till kulturverksamheten som beräknar visa ett
överskott på 275 tkr. Nästan hela summan beror på en felaktig budgetering av
Älmhultsfestivalen. Verksamheten planerar i denna prognos att använda sig av
hela budgeten för kulturaktiviteter samt kulturstöd trots att verksamheten
troligtvis bara pågår under ett halvt år. Förklaringen till detta är att dessa två
budgetar har fått en kraftig nedskärning på över 30 procent jämfört med tidigare
års budget.
Totalt kommer budgeten för simhallen också att visa ett underskott, 560 tkr,
kopplat till betydligt lägre intäkter. Detta trots att personalkostnaderna är lägre
en budgeterat. Intäktsminskningen gäller både inträdesavgifter men även
försäljning i cafeterian.
Även biblioteket beräknar göra ett mindre underskott om 190 tkr det mesta av
underskottet är kopplat till it-kostnader.
Både fritidsgården och kulturskolan samt fritidsverksamheten beräknas hålla sin
budget trots att både fritidsgården och fritidsverksamheten har en låg
förbrukning av budgeten hittills.
Verksamheten för nämnden samt övergripande verksamhet beräknas visa ett
mindre överskott, mestadels kopplat till lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Årsprognos för nämndens investeringar
Projekt
Ansvar: Kultur och fritidsnämnden
Typ av bidrag Projekt

Budget helår 2021

Utfall jan - april 2021 Återstår 2021

Prognos

Ram

24010 - Diverse investeringar

1 102 000

0

1 102 000

1 102 000

Ram

24019 - Haganäs tagg och sektionering

224 000

0

224 000

224 000

Anslag

24011 - Citat

100 000

0

100 000

100 000

Anslag

24018 - Bevattning Älmekulla

865 000

0

865 000

865 000

Anslag

24023 - Mobil hörslinga

120 000

0

120 000

120 000

Anslag

24024 - Passergrindar simhall

174 000

173 936

64

Anslag

24111 - Nytt underlag till ridhus

140 000

0

140 000

Anslag

24630 - Utegym
Sum m a Investeringsprojekt

400 000

0

400 000

3 125 000

173 936

2 951 064

Kommentar

174 000 Klar
0 Ej aktuellt
400 000 Utegym i Diö
2 985 000

Av årets investeringsbudget på 3 125 tkr planeras för tillfället 2 985 tkr att
användas.
För tillfället är prognosen på årets investeringsanslag, som uppgår till 1 625 tkr,
att samtliga projekt förutom ett kommer att genomföras. Det projektet som inte
kommer att genomföras är ”Nytt underlag ridhus”. Osäkerhet råder fortfarande
om den totala kostnaden för projekten.
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Av nämndens investeringsanslag, som uppgår till 1 500 tkr, är planen att hela
anslaget kommer att förbrukas. För tillfället har förvaltningen planerade projekt
uppgående till 955 tkr. Dessa är på Haganäs, ”Tagg och sektionering” samt
”Grindar till simhallen”, dessutom planeras för projekten ”Friluftslivets år”.
Endast projektet ”Tagg och sektionering”, samt ”Grindar till simhallen” är
beslutade av nämnden.
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Bidrag
Nedan finns en tabell över de bidrag som hittills betalats ut. De bidrag som är
markerade med gult har utbetalts i april.

Förening/mottagare

Aktivitets- Aktivitets- Studiestöd vår stöd höst förbund

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

Anläggnings- Driftbidrag
bidrag

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750 000
0
0
0
0
0

ABF
Byggnadsföreningen Folkets hus
Byggnadsföreningen Hallaborg
Bygdegårdsföreningen Viljan
Bollklubben Dacke
Boulesällskapet 16 Älmhult
Båtklubben Näset
Delarybygdens Byråd
Delary Idrottsförening
Diö båtklubb
Diö GOIF Hockey
Elmhults Sportsclub
Eneryda Gymnastikförening
Eneryda Idrottsförening
Eneryda NSF scouter
Eneryda Volley
Folkuniversitet
Frimärksklubben
Föreningen Eneryda Volley
Föreningen Stenbrohults konstisbana

200 000

Göteryds Bollklubb
Göteryds hembygdsförening
Hallaryds IF
Hallaryds sockenråd
Häradsbäcks Idrottsförening
Härlunda intresseförening
Idrottsförening Älmhult Kyokus
IF Friskis & Svettis
Kurd Älmhult Fotbollsförening
Liatorps Idrottsförening

750 000

Liatorps jaktskytteklubb
Möckelsnäs vänförening
Orienteringsklubben
Pjätteryds Gymnastikförening
Pjätteryds hembygdsförening
Sisu

80 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204 412
0

Studieförbundet Vuxenskolan
Södra 4H
Virestads hembygdsförening
Virestad Skytteförening
Virestads Idrottsförening
Virestads samhällsförening
Väglasjöarnas FVO
Älmhult Beasts
Älmhult Discgolf
Älmhult Handbollsklubb
Älmhult Linnebygdens ridklubb

150 000

54 412

Älmhults Badmintonklubb

7 000

Älmhults Flygklubb

0
0

Älmhults Golfklubb
Älmhults Gymnastikförening

1 000

Älmhults Hembygdsförening
Älmhults Idrottsförening
Älmhults Innebandyklubb
Älmhults Judoklubb
Älmhults Kung Fu
Älmhults Pistolklubb
Älmhults Rödakorskrets
Älmhults Simsällskap
Älmhults Skytteförening
Älmhults Teaterförening
Summa

0

0

900 000

254 412

10

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 162 412
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Statsbidrag
I diagrammet nedan syns de bidrag som nämndens verksamheter hittills fått. Flertalet
bidrag har betalats ut under tidigare år men kommer troligtvis att användas under 2021 i
de flesta fall.
Kommunen kommer att ha möjlighet att rekvirera 668 tkr för smittsäkra och avgiftsfria
lovaktiviteter för barn och unga.

Redovisat bidrag (tkr) Kommentar
Bibliotek
Stärkta bibliotek 2020
Stärkta bibliotek drift
Läståget
Digitalt först
Finlandsresa
Språkstegen
Digidelcenter
Kulturskola
Kulturrådsbidrag 2020-2021
Allmänt
Sjuklöneersättning
Simhallen
Lönebidrag
Totalt

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

Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020
Bidrag mottaget 2020

350 000 Bidrag mottaget 2020
34 037
21 146
1 751 726
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Kultur- och fritidsnämnden

Prognos efter april
Ärendenummer KFN 2020/18

Sammanfattning av ärendet
Prognos efter april visar på ett underskott mot driftsbudgeten på 379 tkr främst
kopplat till lägre intäkter på grund av pandemin. Förbrukningen är låg vilket är
normalt vid denna tid på året.
Investeringsbudgeten visar på ett överskott på 140 tkr kopplat till ett
investeringsprojekt som ej ska genomföras.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag
 Prognos efter april 2021 Kultur- och fritidsnämnd, daterad 2021-05-11
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna framlagd prognos.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag till
budget i balans och återkomma senast per delårsrapport 2.

Camilla Hallberg

Roger Johansson

Controller

Utbildningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)
Kommunstyrelsen
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Utbildningsförvaltningen

Budgetförslag 2021–2023

Kultur- och fritidsnämnden
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1 Nämndens uppdrag
Nämnden leder och samordnar kultur- och fritidsverksamheten i kommunen varvid det särskilt åligger
kultur- och fritidsnämnden att ansvara för:


kommunens allmänna biblioteksverksamhet och en samordning med skolbiblioteken,



kommunens förenings- och kulturverksamhet



kommunens samlingar och konstverk,



kommunens kulturskola,



kommunens öppna ungdomsverksamhet (fritidsgården)



kommunens simskoleverksamhet i samråd med grundskolan,



vissa av kommunens idrotts- och rekreationsanläggningar, enligt dokumenterade
överenskommelser,



kommunens uppgifter enligt spellagen (2018:1138).

Nämnden ansvarar även för det löpande arbetet med att upprätthålla god säkerhet, inklusive
informationssäkerhet, och krisberedskap inom sina verksamheter.

2 Resultatmål
I nedanstående tabell redovisas kommunens samtliga resultatmål och indikatorer. De texter som står
med gult är förändringar eller tillägg från fjolåret gjorda av förvaltningen. Nämndens aktiviteter
redovisas i separat dokument.
Huvudprocess

Resultatmål

Nämnd Indikator

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

Alla barn och elever i Älmhults kommun
har en positiv kunskapsutveckling samt
att alla är behöriga till yrkesprogram på
gymnasiet.
Alla barn, ungdomar och elever i
Älmhults kommun har en positiv
kunskaps-, bildnings- och
utbildningsutveckling.

UN
KFN

Andel som klarat NP åk 3
Andel som klarat NP åk 6
Andel som klarar NP åk 9
Andel godkända betyg i åk 6
Andel godkända betyg i åk 9
Andel behöriga till yrkesprogram
gymnasiet
Antal barn och ungdomar i egen
verksamhet (egen statistik)
Antal deltagare, barn- och ungdomar, i
föreningsverksamhet (LOK)
Ämneskurser som erbjuds i musik- eller
kulturskola, antal ämneskurser (U09871)
Elever i musik- eller kulturskola, 7-19 år,
andel % (N09887)

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

Aktivitetstillfällen för barn och unga i
kommunal bibliotek (N09805)
Andel barn som får sitt förstahandsval av
förskola och skola.
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skolor samt att alla är behöriga till
yrkesprogram för gymnasiet.
I Älmhults kommun ökar andelen
självförsörjande hushåll för varje år

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

I Älmhults kommun får du ett stöd
anpassat utifrån dina förutsättningar och
där effekterna av insatserna positivt ska
bidra till att öka/bibehålla din förmåga.
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SN, UN Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.
UN
(Kolada N00919)
Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef.
(Kolada N00929)
Andel gymnasieelever med examen inom
3 år
Andel gymnasieelever med examen inom
4 år
Minskat antal hushåll med ekonomiskt
bistånd
SN,
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS
(Kolada U28532)
Brukarbedömning boende LSS (Kolada
U28663) Brukarbedömning personlig
assistans (Kolada U28634)
Brukarbedömning hemtjänst ÄO (Kolada
U21441)
Brukarbedömning SÄBO (Kolada U23449)
Brukarbedömning IFO (Kolada U30453)
Andel elever som upplever att de får den
hjälp de behöver (enkät)
Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter
(U09408)
Nöjd Medborgar-Index - Kultur (U09401)
Nöjd Medborgarindex – Bibliotek
(U09407)

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

SN,
UN,
KFN,
TN

Andel elever som uppger att de har en bra
studiero (enkät)
Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter
(U09408)
Nöjd Medborgar-Index - Kultur (U09401)
Nöjd Medborgarindex – Bibliotek
(U09407)

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

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

Minskat antal hushåll med ekonomiskt
bistånd
KFN, KS Nöjd Medborgar-Index - Kultur (U09401)
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och
motionsanläggningar (U09406)
Nöjd Region-Index – Fritidsaktiviteter
(U09408)
Nöjd Medborgar-Index - Kultur (U09401)
Nöjd Medborgarindex – Bibliotek
(U09407)
Investeringsutgifter inom kultur- och
fritidsverksamhet kommun (N03163)
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Nettokostnad idrotts- och
fritidsanläggningar (N09021)
Kostnad fritidsgårdar (N09004)
Kostnad allmän kulturverksamhet
(N09007)
Mätning av antalet deltagare i
föreningssammankomster (via LOK).

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

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

Antalet boklån per invånare
KS, UN, SCB befolkningsstatistik.
SN, TN,
MBN,
KFN,
KS,
MoB,
TN

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv
ranking (Kolada U40402)
Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
(U07451)
Antalet nystartade företag ska öka
(nyföretagarcentrum)
MBN,
Handläggningstid från när ansökan
TN, KS betraktas som fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal dagar (Kolada
U00811)
Uppföljning lediga villatomter per 202106-30.
KS, UN, Nöjd Medborgar-Index - (Kolada U00400)
SN, TN, Andel som får svar på e-post inom en dag,
MBN,
(%) (Kolada U00442)
KFN,
Andel som tar kontakt med kommunen via
ÖF, GN telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%) (Kolada U00413)
Andelen e-tjänster ska öka (IT-avd)

3 Driftbudget 2022–2024
Äskanden och förändringar i budgetförslag 2022 jämfört med 2021
Nedanstående budgetförslag innehåller en önskan om utökning av budgetramen på 4 256 tkr. Behovet
2023 och 2024 kommer att redovisas på nämnden den 17 juni. Nedan specificeras de olika
kostnadsposterna.
Hyror
Under 2022 tillkommer hyreskostnader för fastigheter som kultur- och fritid använder på 1 413 tkr som
nämnden tidigare inte betalt någon hyra för. Dessa fastigheter gäller:
- Ishallen i Diö
- Bockatorp – ridanläggning
- Hundrastplats
Dessutom planeras och tillkommer hyresförändringar för:
- Blohméhuset med 318 tkr,
- Idrottshallar med -776 tkr,
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- Gymnastiksalar med 540 tkr,
- Biblioteksfilialer med 78 tkr,
Hyran för simhallen blir däremot sänkt med 818 tkr.
Totalt ger detta en ökad hyreskostnad för nämndens verksamheter på 1 391 tkr.
Lokalvårdskostnader
Totalt ökar lokalvårdskostnaderna med 101 tkr. Den största förändringen är att kostnaderna för
Blohméhuset ska belasta rätt verksamhet.
Personal





Biblioteket äskar om en heltidstjänst för att kunna bemanna digidelcentret på huvudbiblioteket.
Simhallen behöver en utökning med 75% tjänst för att kunna behålla öppettiderna för
allmänheten samtidigt som man hjälper skolan med simundervisningen. Det har också visat sig
krävas mer städning av de nya lokalerna än vad som var sagt från början och av samma
anledning och utifrån ett säkerhetsperspektiv behövs det bemannas med personal även när ÄSS
(Älmhults Simsällskap) använder simhallen då simhallen inte är öppen för allmänheten.
Fritidsgården planerar för en sammanslagning av Fenix och Freja vilket innebär en minskning av
personal utan att det påverkar verksamheten i någon större utsträckning.

Volymförändringar
Till kulturskolan och fritidsgården äskas om utökning av budgeten i förhållande till utökningen av deras
specifika målgrupper (grundskoleelever = kulturskolan) och (högstadieelever = fritidsgården).
Nämnden äskar dessutom om en utökning av budgeten på samtliga övriga verksamheter motsvarande
den totala befolkningsökningen i kommunen. I äskandet ingår inget för utökning av lokaler vilket det i
nuläget inte finns något akut behov av.
Nedan syns en tabell där skillnaden mellan vad Älmhults kommun satsar jämfört med genomsnittet i
Sverige per invånare under 2019, materialet är hämtat från Kolada. En positiv siffra innebär att Älmhult
satsar mer och en negativ siffra att Älmhult satsar mindre. Kolumnen Tkr visar hur mycket mindre eller
mer Älmhult skulle behöva satsa för att vara på genomsnittet i Sverige. För att ligga på genomsnittet i
Sverige skulle Älmhult behöva satsa 7 mkr mer utifrån 2019 års budget.
Tänk på att skillnader kan vara ett resultat av en politisk viljeinriktning.
Älmhult i förhållande till genomsnitt i Sverige
Nettokostnadsskillnad i procent 2019 Tkr
Bibliotek
2,7
238
Fritidsgård
-8,6
306
Kulturskola
-36,0
1 853
Idrotts- och fritidsanläggningar
-19,5
3 451
Allmän kulturverksamhet*
-34
1 802
7 174
* egen beräkning då det i nyckeltalet på Kolada ingår ett engångsbidrag till Folkets hus på 4,5 mkr.
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Återställan budget
Posterna under denna rubrik innehåller en återställan av några verksamheters budgetar till 2020 års nivå.






I budgeten för allmän kulturverksamhet ingår återställan av budgeten för kommunens
egenarrangerade kulturarrangemang med 170 tkr samt 200 tkr till kulturstöd och
arrangemangsbidrag för föreningar.
För biblioteket innebär det att budgeten för medieanslagen behöver återställas med 200 tkr samt
att bibliotekets kulturella aktiviteter får tillbaka 90 tkr jämfört med 2021 års budget.
Till 2021 års budget togs all budget, 250 tkr, gällande investeringsbidrag till föreningar bort
vilket behöver föras tillbaka. Under idrotts- och fritidsanläggningar ingår dessa bidrag som en
post i budgeten fast den är 0 tkr i budget 2021.
Under gemensam verksamhet ingår en återställan av budgeten för Älmhultsfestivalen till den
ursprungliga budgeten på 500 tkr.
Vad gäller övriga neddragningar som gjordes på fritidsverksamheten, fritidsgården och
kulturskolan finns inte med något förslag om återställan av budget till 2020 års nivå utan dessa
verksamheter beräknas klara verksamheterna ändå.

Övrigt
Här ingår två poster som biblioteket ser behov av. Den ena är en ökad it-kostnad (programvaror) och
den andra är ett större behov av att stötta upp vuxenstuderande.
En annan post som kan påverka nästa års budget är övriga idrottsanläggningar (Häradsbäck, Liatorp,
Eneryda och Älmekulla). Nyttjanderättsavtal och arrendeavtal på dessa anläggningar håller på att ses
över. Detta kan innebära ytterligare kostnader för nämnden som inte finns med i detta budgetförslag.
Intäkter
I posten ingår två saker som bägge är interna intäkter som kommer från utbildningsnämnden. Dessa
berör biblioteksservice och simundervisning där det är gjort en utökning i förhållande till ökningen av
målgrupperna. Förändringen är diskuterad med utbildningsförvaltningen.
I förslaget finns inga taxeförändringar. Taxorna sågs över till 2021 års budget med en större ökning av
kulturskoletaxan, en total översyn av simhallsavgifterna samt en utökning av övriga taxor med KPI. En
utökning av samtliga taxor, förutom kulturskoletaxan och simhallsavgifterna, med en procent skulle ge
strax över 100 tkr i mer intäkter under förutsättning att föreningar och kommuninvånare fortsatte
använda nämndens tjänster i samma utsträckning. Den verkliga ökningen av KPI från december 2019
till december 2020 uppgår till knappt 0,5 procent.
Överföringar
Här ingår poster som nämnden tidigare blivit interndebiterade från kommunstyrelsen och tekniska
nämnden.





Kostnaden för postbilen ökar från 80 tkr till 89 tkr
kostnaden för GDPR-tjänster minskar från 36 tkr till 30 tkr.
Kostnaden för annonsering i Kommuninfo ökar från 10 tkr till 15 tkr.
Dessutom tillkommer två extra poster som berör en tjänst som webbredaktör samt en tjänst för
IT-projektledning. Den senare tjänsten finns redan idag och där betalar nämnderna när de
19

Budgetförslag
2021-05-21

8(9)

använder denna. Detta kommer nästa år att ändras till en fast kostnad varje år. Totalt kommer
dessa två tjänster att kosta nämnden 110 tkr per år.
Kapitalkostnader
Gjort justeringar mellan verksamheter efter deras beräknade kapitalkostnader 2022. I stort innebär det
lägre kostnader på biblioteket och högre kostnader för flera andra verksamheter. Totalt beräknas
kapitalkostnaderna att minska med 12 tkr.

Vht
100
310
315
320
330
300
340
350
920

Bokslut
2020
189
710
2 448
9 049
4 168
2 699
14 264
3 267
2 554
196
39 348

tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet, övrigt
Bibliotek
Kulturskolan
Allmän fritidsverksamhet
Idrotts- och fritidsanläggningar
Fritidsgårdar
Gemensam verksamhet
varav Älmhultsfestivalen
Summa

Budget
2021
443
680
2 153
8 980
4 241
2 040
16 563
3 545
3 001
250
41 646

Prognos Budget
DR1 anvisning
2021
2022
443
443
680
680
2 138
2 153
9 170
8 980
4 241
4 241
2 040
2 040
17 082
16 563
3 545
3 545
2 686
3 001
0
250
42 025
41 646

Budget
förslag
2022
443
687
2 615
9 856
4 522
2 062
18 202
3 831
3 684
250
45 902

Behov
utöver
budgetanvisning
0
7
462
876
281
22
1 639
286
683
4 256

4 Lokalresursplan 2022-2033
Här ska nämnden skriva om sitt lokalbehov. Informationen ska hämtas ur lokalresursplanen.

5 Investeringsbudget 2022-2033
Nyinvestering/
Investeringstyp reinvestering
Investeringsanslag Nyinvesteringar
Reinvesteringar
Totalt investeringsanslag
Investeringsram
Nyinvesteringar
Reinvesteringar
Total investeringsram

Budget
2022
150

Total investeringsbudget

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

150

450
450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 500
1 500

1 650

1 950

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500
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budget
150
450
600
0
18 000
18 000
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6 Taxor och avgifter
I budgetförslaget finns inga förändringar av taxorna.
Till budget 2021 skedde en större justering av kulturskoletaxan samt avgifterna till simhallen inför
nyöppnandet. Övriga taxor, som främst innehåller avgifter för hyra av lokaler, justerades i enlighet med
KPI. En ökning av dessa taxor med en procent innebär en intäktsökning på ungefär 100 tkr. KPIökningen från i fjol är ungefär 0,5 procent vilket innebär att nämnden skulle få in ungefär 50 tkr på en
ökning av taxorna med KPI.

7 Framtid
Här ska nämnden kort lyfta de utmaningar som kommer med anledning av ändrad demografi,
samhällsstruktur, lagstiftning eller annat.

8 Bilagor – redovisas på nästa nämnd
1.
2.
3.
4.

Bilaga 1 Budget investeringsanslag 2022-2033
Bilaga 2 Budget investeringsram 2022-2033
Bilaga 3 Budget exploateringsprojekt 2022-2033
Bilaga 4 Taxor och avgifter 2022
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Gällande (2021) Vision, Huvudprocesser och Resultatmål
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Förslag – utkast och diskussionsunderlag för 2022
VISION
HUVUDPROCESSER

Utbildnings- och
arbetsmarknad

RESULTATMÅL
•

•

Syftet är att varje invånare ska bli
självförsörjande

Välfärd

NÄMNDSMÅL/AKTIVITETER
(Resultatmålen når vi genom att …)

Alla barn, ungdomar och elever i Älmhults
kommun har en positiv kunskaps-, bildningsoch utbildningsutveckling.
I Älmhults kommun ska alla barn i förskolan
och grundskolan få sina val av skolor samt bli
behöriga till yrkesprogram för gymnasiet.

•

I Älmhults kommun ökar andelen
självförsörjande hushåll för varje år.

•

I Älmhults kommun får du ett stöd anpassat
utifrån dina förutsättningar och där
effekterna av insatserna positivt ska bidra till
att öka/bibehålla din förmåga.

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

•

Samhällsutveckling

•

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

•

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

•

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

•

•

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

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

•

I Älmhults kommun ska du få ett tydligt och
snabbt besked så att du kan börja bygga ditt
hus inom sex månader.

•

I Älmhults kommun får du snabb, effektiv och
rättssäker service alla dygnets timmar
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VERKSAMHETSAKTIVITETER (Huret)

Öka barn och ungdomars möjlighet
till kunskapsinhämtning, bildning
och delaktighet genom en bred
tillgång av ett kvalitativt kultur- och
fritidsutbud och ett varierat utbud
av idrott och fysiska aktiviteter.

•

Samverka med civilsamhället,
föreningar och övriga ideella krafter
för att främja demokrati,
engagemang, mångfald, integration
och jämlikhet.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Förvalta och utveckla kommunens
kultur- och fritidsanläggningar,
konst, friluftsområden, leder, och
badplatser och därmed förstärka
utbudet av attraktiva och hållbara
fysiska mötesplatser.

•

Skapa mötesplatser för digital
delaktighet som främjar kunskap,
bildning och kreativitet.

•

•

Med samprojekt och genom extern
finansiering med staten, regionen,
andra kommuner och aktörer skapa
förutsättningar för nya och
gemensamma projekt, aktiviteter
och arrangemang.
Fortsätta utveckla verksamheternas
e-tjänster.

•
•
•
•
•
•

Allmänkulturen
Biblioteket
Fritidsavdelningen
Fritidsgårdarna
Haganäsbadet
Kulturskolan

Allmänkulturen
Biblioteket
Fritidsavdelningen
Fritidsgårdarna
Haganäsbadet
Kulturskolan

Allmänkulturen
Biblioteket
Fritidsavdelningen
Fritidsgårdarna
Haganäsbadet
Kulturskolan

Januari

December – Nämndsmöte 9
Ekonomi:
Enheter:
Nämnd:

Förberedelser
Ekonomi:
Internbudget – det nya året
Bokslut föregående år

Beslut om nämndens verksamhetsplan och
internbudget, nästa år
Enheternas verksamhetsplaner presenteras och tas med
som beslut/en del i nämndens verksamhetsplan.
Slutrapport gällande förvaltningsuppdrag, måloch riskanalys

Februari – Nämndsmöte 1
Ekonomi:
Enheter:

November – Nämndsmöte 8
Ekonomi:
Enheter:
Nämnd:

Bokslut, föregående år

Prognos, efter oktober
Ev resonemang om internbudget – nästa år
??
Redovisning – aktivitetsstöd (för vårens aktiviteter)

Nämnd:

Mars – Nämndsmöte 2
Ekonomi:

Oktober – Nämndsmöte 7
Ekonomi:
Enheter:
Nämnd:

Enheter:
Nämnd:

Prognos, efter september
??
???

ärenden kultur- och
fritidsnämnden

Prognos, efter februari
Ev. Budgetinformation (nästa år)
??
Statistikrapporter
Delrapport och uppföljning gällande
förvaltningsuppdrag, mål- och riskanalys

April – Nämndsmöte 3 (heldag)
September – Nämndsmöte 6
Ekonomi:
Enheter:
Nämnd:

Ekonomi:

Delårsrapport 2 (maj-augusti/september)
??
Delrapport och uppföljning gällande
förvaltningsuppdrag, mål- och riskanalys

Enheter:

Delårsrapport 1
Budgetinformation (nästa år)
Enhetschefer deltager del av dagen

Nämnd:

Vision-, mål- och utvecklingsarbete, nästa år

Maj – Nämndsmöte 4

Augusti
Ekonomi:

Förberedelser
Ekonomi:
Delårsrapport 2
Presidiet:
Extra möte – information & planering

Enheter/förv:
Nämnd:

Juli

Prognos, efter april
Budgetinformation (nästa år)
Utkast och förslag till ev nya nämndsmål och
nämndsaktiviteter nästa år presenteras
Redovisning – aktivitetsstöd (för höstens-i fjor-aktiviteter)

Juni – Nämndsmöte 5
Ekonomi:

Semestertider

Nämnd:
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Prognos, efter maj
Budgetbeslut (nästa år)
Beslut om nämndens förslag till mål/aktiviteter (nästa år)
Delrapport och uppföljning gällande
förvaltningsuppdrag, mål- och riskanalys
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