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 Tjänsteskrivelse   

 2022-06-03  1(1) 

 

 

Förvaltningen  
Oliver Östh Långström   
oliver.ost-langstrom@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Budget 2023  
Ärendenummer 2022/4 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar ett budgetdokument i enlighet med kommun-
fullmäktiges anvisningar. Förslaget innebär en utökning av driftbudgeten 2023-
2025 med 7 712 tkr. Utökningarna är främst kopplade till ökade interna 
lokalkostnader, lokalvård, elkostnader och andra mindre faktorer som 
personalomsättning.  
Förslaget innebär en investeringsbudget om 6 260 tkr 2023, 1 500 tkr 2024, 2500 
tkr 2025 samt 1 500 tkr vardera år i perioden 2022026 och framåt. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-03 

• Budgetförslag 2023 Kultur- och fritidsnämnd, daterad 2021-06-01 

• Bilaga 1. Driftram  

• Bilaga 2. Investeringsanslag och ram 2023-2034 K&F 

• Bilaga 3. Taxor och avgifter 2023 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna framlagt budgetförslag. 

 
Oliver Östh Långström Roger Johansson 
Controller Utbildningschef 

 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
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DRIFTRAM BUDGETANVISNING 2023-2025

Nämnd: 

Ansvar/ org,                                                 tkr
(nettokostnad anges med minus)

Bokslut
2021

Budget
2022

Prognos 2022
per april*

Budget
2023

Plan
år 2024

Plan
år 2025

40000 Kultur och Fritidsnämnd -425 -543 -513 -543 -543 -543
40100 Fritidschef -14 600 -15 791 -17 605 -19 282 -19 282 -19 282
40200 Fritidsgårdsföreståndare -2 894 -3 444 -3 446 -3 711 -3 711 -3 711
40300 Badchef -6 251 -5 227 -5 305 -7 213 -7 213 -7 213
40400 Bibliotekschef -8 967 -9 242 -9 245 -9 376 -9 376 -9 376
40600 Rektor kulturskolan -4 163 -4 602 -4 645 -5 011 -5 011 -5 011
40700 Kulturstrateg -2 033 -2 888 -2 909 -3 302 -3 302 -3 302
41000 Kultur och fritidsnämnd gemens -776 -986 -986 -1 995 -1 995 -1 995
 Summa -40 109 -42 723 -44 654 -50 435 -50 435 -50 435
*Utgå i från den senaste prognosen som nämnden har beslutat, eller per mars 2022. 
Ange vilken prognos som avses.
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INVESTERINGSPLAN

Xxnämnd
Investeringstyp/tkr Budget

2023
Plan
2024

Plan
2025

Plan
2026

Plan
2027

Plan
2028

Plan
2029

Plan
2030

Plan
2031

Plan
2032

Plan
2033

Plan
2034

Totalt 2023-
2034

Totalt investeringsanslag 4 760 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 760
Total investeringsram 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000
Totalt investeringsbehov 6 260 1 500 2 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 23 760
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Bilaga 2a. Budget Investeringsanslag 2023-2034, tkr

Nämnd
(förkortn
ing

Projekt-
nummer Projektnamn

Ingår projekt i
Lokalresursplan
eller Digitali-
seringsplan?

Projekt-
prioritering Slutår

Ange om
taxefinan-
sierat

Beslutad
budget
t.o.m. 2022

Budget
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034

Total
budget

K&F xxx Ny barn och unga avdelning Nej 1 - Prioiterat  2023 - 202x Skatte 910 910 Oklart av när investeringen skule vara färdig, men troligtvis tills 2024
K&F xxx Inredning ny lokal för Freja Nej 1 - Prioiterat  2023 Skatte 400 400
K&F xxx Ismaskin Nej 1 - Prioiterat  2025 -202x Skatte 1 000 1 000 Oklart av när investeringen skule vara färdig, men inte längre än tills 2026
K&F xxx Utbyte av konstgräs Nej 1 - Prioiterat  2023 Skatte 3 000 3 000
K&F xxx Självbetjäningsautomat Nej 1 - Prioiterat  2023 Skatte 450 450 Beslutat sen tidigare, la in det här. 

Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt Välj objekt 0

0 4 760 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 760
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Bilaga 2a. Budget Investeringsanslag 2023-2034
Projekt-
nummer Projektnamn Ansvarig Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)

Har barnperspektivet
beaktats?

xxx Ny barn och unga avdelning Helena Strömqvist Ny barn och ungaavdelning på biblioteket  Ja
xxx Inredning ny lokal för Freja Annika Holmkvist Inredning vid ny lokal för Freja Ja
xxx Ismaskin Jörn Engkvist Ny Ismaskin Ja
xxx Utbyte av konstgräs Jörn Engkvist Utbyte av det översta skicktet på konstgräsplanen, då det är i stort behov av att bytas ut.  Ja
xxx Självbetjäningsautomat Helena Strömqvist Självbetjäningsautomat till biblioteksfilialer Ja
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
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Bilaga 2b. Budget Investeringsram 2023-2034, tkr

Nämnd
(förkortn
ing

Projekt-
nummer Projektnamn

Projekt-
prioritering

Ange om
taxefinan-
sierat Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032 Plan 2033 Plan 2034

Total
budget

K&F  24010 Diverse investeringar 1 - Prioiterat  Skatte 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 0
Välj objekt Välj objekt 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 18 000

Nyinvestering = en investering i något nytt ex. inventarier till nya klasser
Reinvestering = en investering som ersätter en gammal (ersättningsinvestering) ex. byter ut inventarier i en befintlig klass.

Projektprioritering
1 - Prioriterat = kan inte vänta. Krävs för att bedriva verksamheten
2 - mindre prio = kan vänta något år
3- minst prio = kan vänta några år
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Bilaga 2b. Budget Investeringsram 2023-2034

Projekt-
nummer Projektnamn Ansvarig Projektbeskrivning (Beskriv vad projektet avser/syftar till)

Har
barnperspektivet
beaktats?

24010 Diverse investeringar  Jörn Engkvist Uppstår behov varje år av att ersätta utrustning eller göra mindre upprustningar på anläggningar. Kan även bestå av nyinvesteringar när nya behov uppstår. Ej tillämpligt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
0 0 Välj objekt
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Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till reviderade taxor och avgifter budget 2023
(Mallen ska bifogas förslag till beslut om taxor och avgifter)

Taxa/Kronor KF beslut 2022 

(kr)

Förslag TAXA 

AVGIFT  2023 

(kr)

Fjärrlåneavgift (per beställning) 20 20

Fjärrlånad artikel faktisk kostnad faktisk kostnad
Förseningsavgift vuxenmedier, film, TV-spel, korttidslån, fjärrlån (per dag) 5 5

Förseningsavgift övriga vuxenmedier, sagoväskor, språkpåsar (per vecka) 10 10

Ersättningsavgift lånekort 20 20

Ersättningsavgift tv-spel, film (per styck) 450 450

Ersättningsavgift språkkurs (per styck) 350 350

Ersättningsavgift böcker, ljudböcker, vuxen (per styck) 250 250

Ersättningsavgift böcker, ljudböcker, barn (per styck) 150 150

Ersättningsvgift CD-skivor (per styck) 150 150

Ersättningsavgift pocketböcker, tidskrifter (per styck) 50 50

Ersättningsavgift sagoväskor, språkpåsar (per föremål) 50 50

Ersättningsavgift särskilt kostsamma eller svårersättliga medier högre belopp högre belopp

Expeditionsavgift, andra påminnelse 50 50

Avgift ämneskurs (per termin) 700 700

Avgift ämneskurs - 2a barnet (per termin) 525 525

Avgift ämneskurs - 3e barnet (per termin) 350 350

Instrumenthyra (per termin) 300 300

Avgift Idrottsskolan (per säsong/läsår) 265 265

Registreringsavgift 330 330

Kulturskoleverksamheten

Biblioteksverksamheten

Avgifter för att deltaga i tillfälliga aktiviteter som till exempel barnteater, kulturcafé och sommarlovs-aktiviteter 

beslutas av respektive verksamhet. Självkostnadsprincipen ska användas om det bedöms 

vara rimligt annars får verksamheten bedöma vad som kan anses vara skälig avgift.

Nettokostnaden måste rymmas inom verksamhetens befintliga budget.

Övriga aktiviteter inom ramen för kultur- och fritidsverksamheterna

Avgift enligt lotterilagen

Idrottsskolan
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Elmehallen - 40x20 m, läktare ca 270 personer (per timme), kat 1 65 80

Elmehallen - 40x20 m, läktare ca 270 personer (per timme), kat 2 65 160

Elmehallen - 40x20 m, läktare ca 270 personer (per timme), kat 3 265 320

Paradishallen - 40x20 m, ståläktare ca 150 personer (per timme), kat 1 0 80

Paradishallen - 40x20 m, ståläktare ca 150 personer (per timme), kat 2 0 160

Paradishallen - 40x20 m, ståläktare ca 150 personer (per timme), kat 3 0 320

Haganäshallen - 38x18 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 1 65 75

Haganäshallen - 38x18 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 2 65 150

Haganäshallen - 38x18 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 3 265 300

Klöxhults idrottshall - 36x18 m, (per timme), kat 1 60 70

Klöxhults idrottshall - 36x18 m, (per timme), kat 2 60 140

Klöxhults idrottshall - 36x18 m, (per timme), kat 3 265 280

Linnéhallen A - 34x17 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 1 60 70

Linnéhallen A - 34x17 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 2 60 140

Linnéhallen A - 34x17 m, läktare ca 400 personer (per timme), kat 3 265 280

Linnéhallen B - 34x17 m, (per timme), kat 1 60 70

Linnéhallen B - 34x17 m, (per timme), kat 2 60 140

Linnéhallen B - 34x17 m, (per timme), kat 3 265 280

Diö gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 1 50 65

Diö gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 2 50 130

Diö gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 3 185 260

Ryfors gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 1 50 65

Ryfors gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 2 50 130

Ryfors gymnastiksal - 24x18 m, (per timme), kat 3 185 260

Eneryda gymnastiksal - 17x8 m, (per timme), kat 1 45 60

Eneryda gymnastiksal - 17x8 m, (per timme), kat 2 45 120

Eneryda gymnastiksal - 17x8 m, (per timme), kat 3 155 240

Gemö gymnastiksal - 16x10 m, (per timme), kat 1 45 60

Gemö gymnastiksal - 16x10 m, (per timme), kat 2 45 120

Gemö gymnastiksal - 16x10 m, (per timme), kat 3 155 240

Pjätteryds gymnastiksal - 16x9 m, (per timme), kat 1 45 60
Pjätteryds gymnastiksal - 16x9 m, (per timme), kat 2 45 120
Pjätteryds gymnastiksal - 16x9 m, (per timme), kat 3 155 240

Häradsbäcks gymnastiksal - 13x8 m, (per timme), kat 1 45 60

Häradsbäcks gymnastiksal - 13x8 m, (per timme), kat 2 45 120

Häradsbäcks gymnastiksal - 13x8 m, (per timme), kat 3 155 240

Linnéhallen C - 20x7 m, (per timme), kat 1 45 60

Linnéhallen C - 20x7 m, (per timme), kat 2 45 120

Linnéhallen C - 20x7 m, (per timme), kat 3 155 240

Principer för- och beskrivning av prioriterad verksamhet gällande uthyrning av nedanstående lokaler:

Kategori 1)  Förening, godkänd i Älmhults kommun, som bedriver ungdomsverksamhet och är berättigad 

                        till aktivitetsstöd genom RF-SISU eller liknande. Denna kategori gäller också kommunens 

                        skolor och andra kommunala verksamheter med barn- och ungdomsverksamhet utanför 

                        ordinarie skoltid.

Kategori 2) Övriga föreningar, godkända i Älmhults kommun.

Kategori 3) Uthyrning till privat aktör

Idrottshallar, gymnastiksalar, omklädningsrum (vid hyra av idrotts- och gy-sal ingår omkl-rum) , ishall
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Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 1 45 40

Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 2 45 100

Linnéhallen D - styrketräningslokal, (per timme), kat 3 155 200

Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 1 40 50

Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 2 40 100

Hallaryds gymnastiksal - 9x6 m, (per timme), kat 3 100 200

Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 1 130 140

Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 2 130 160

Hyra endast omklädningsrum - (per dag), kat 3 265 280

Diö ishall - (per timme), kat 1 … Diö Hockey har eget hyravtal 435 450

Diö ishall - (per timme), kat 2 435 450

Diö ishall - (per timme), kat 3 435 450

Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik  - (per timme), kat 1 545kr/dag 280

Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 2 545kr/dag 380

Aulan/Haganäs, 308 platser, inkl teknik - (per timme), kat 3 1630kr/dag 480

Aulan/Haganäs, 308 platser, utan teknik - (per timme), kat 1 545kr/dag 80

Aulan/Haganäs, 308 platser, utan teknik - (per timme), kat 2 545kr/dag 160

Aulan/Haganäs, 308 platser, utan teknik - (per timme), kat 3 1630kr/dag 320

Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 1 380kr/dag 100

Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 2 380kr/dag 150

Matsalen/Haganäs, ca 150 pers, - (per timme), kat 3 760kr/dag 250

Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 1 380kr/dag 100

Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 2 380kr/dag 150

Metodkök/Haganäs - (per timme), kat 3 650kr/dag 250

Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 1 110kr/dag 50

Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 2 110kr/dag 75

Klassrum/Haganäs - finns 6st á 30-60 platser - (per timme), kat 3 215kr/dag 100

Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 1 210kr/tillfälle 80

Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 2 210kr/tillfälle 160

Elmesalen, ca 30 pers - (per timme), kat 3 425kr/tillfälle 320

Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 1 65kr/tillfälle 20

Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 2 65kr/tillfälle 40

Pentry/Linnéhallen - (per timme), kat 3 165kr/tillfälle 80

Idrottshallar och gymnastiksalar - (per natt & person), kat 1 20 25

Idrottshallar och gymnastiksalar - (per natt & person), kat 2 20 25

Idrottshallar och gymnastiksalar - (per natt & person), kat 3 45 50

Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 1 20 25

Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 2 20 25

Haganässkolan, 5 klassrum med totalt 75 platser - (per natt & person) kat 3 45 50

Övriga lokaler (uthyres enl samma principer och utifrån samma prioriterad verksamhet som idrottslokalerna)

Övernattningskostnad
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Entré -- Barn 0-2 år Gratis Gratis

Entré -- Barn 3-17 år 30 30

Entré -- Vuxen 80 80

Årskort vuxen 1700 1700

Sommarsimskola (3 veckor, med undervisning varje dag/barn) 400 400

Babysim (8 tillfällen) 1200 1200

Vattengympa (10 tillfällen) 1200 1200

Vuxenkort/tagg - 1 månads 450 450

Vuxenkort/tagg - 6 månads 1100 1100

Vuxenkort/tagg - 12 månads (Årskort) 1700 1700

Pensionär- och sjukpensionärskort/tagg - 1 månads 250 250

Pensionär- och sjukpensionärskort/tagg - 6 månads 600 600

Pensionär- och sjukpensionärskort/tagg - 12 månads (Årskort) - -

Barnkort/tagg 3-17 år - 1 månads 200 200

Barnkort/tagg 3-17 år - 6 månads 600 600

Barnkort/tagg 3-17 år - 12 månads (Årskort) 1200 1200

Familjekort/tagg (2 vuxna + max 3 barn) - enkelbad 200 200

Familjekort/tagg (2 vuxna + max 3 barn) - 1 månads 600 600

Familjekort/tagg (2 vuxna + max 3 barn) - 6 månads 2050 2050

Taggavgift - (tillkommer vid första köpet och vid förlorad tagg) 100 100

Förening med simträning - stora bassängen, 1 bana (per timme) 40 50

Förening med simträning - stora bassängen, hela (per timme) 120 200

Förening med simträning - Multibassängen (per timme) 150 180

Rehabträning: genom förening/organisation - Multibassängen (per timme) 80kr/h/deltagare 500

Haganäsbadet: Entré-, kort-, aktivitets- och föreningsavgifter,
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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 

Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator 
Utbildning och 
arbetsmarknads-process  
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. 

UN 

Andel som klarat NP åk 3.  

Andel gymnasieelever med examen inom 3 år. 

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år. 

Andel godkända betyg i åk 6. 

Andel godkända betyg i åk 9. 

Andel behöriga till yrkesprogram gymnasiet. 

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

UN 
Andel barn som får sitt förstahandsval av förskola och 
skola oavsett om det gäller en kommunal eller 
fristående verksamhet. 

I Älmhults kommun ökar 
andelen självförsörjande hushåll 
för varje år 

SN, UN 

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.                                                               

Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av 
bef. 

Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 

Andel elever inom vuxenutbildningen som slutar efter 
fullföljd kurs. 

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.   

SN 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS. 

Brukarbedömning boende LSS. 

Brukarbedömning personlig assistans.   

Brukarbedömning hemtjänst ÄO.                                                                                                

Brukarbedömning SÄBO. 

Brukarbedömning IFO. 

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).                                                                                           

Minskat antal hushåll med ekonomiskt bistånd. 
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Huvudprocess Resultatmål Nämnd Indikator 

Samhällsutvecklings-
process 
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 trygga mötesplatser. 

KFN, KS 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur (Utgått i Kolada) 
Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets ranking) 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 
motionsanläggningar (Utgått i Kolada) 
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel % 

Mätning av antalet deltagare i förenings-
sammankomster (via LOK).                                                                                       

Antalet boklån per invånare.  

Polisens trygghetsmätning 

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

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 

KFN 

SCB befolkningsstatistik.  

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

KS, MBN, TN 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv ranking.                                                                                   

Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 

Antalet nystartade företag ska öka. 

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

MBN, TN, KS 

Handläggningstid från när ansökan betraktas som 
fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- 
och tvåbostadshus, antal dagar.                                                            

Uppföljning lediga villatomter per 2021-06-30. 

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

KS, UN, SN, 
TN, MBN, 

KFN, ÖN, GN 

Andel som tar kontakt med kommunens servicecenter 
via telefon och som får ett direkt svar på en enkel 
fråga (%). 

Användning av e-tjänster ska öka (IT-avd). 

 
Två av indikatorerna under Huvudprocessen ”Samhällsutvecklingsprocess” och resultatmålet ”I 

Älmhults kommun skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud och trygga 

mötesplatser” har utgått ur Kolada.  

Nämnden föreslår att dessa byts ut till indikatorerna ”Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverkets 

ranking)” samt ”Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel i %”. 

 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till största delen frivillig. Undantaget är biblioteks-

verksamheten. Förvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter intensifieras för att på ett tydligare sätt genom utbildning, samsyn och 

analysarbete knyta an till den röda tråden för kommunens vision, resultatmål, nämndens aktiviteter 

(mål) och verksamheternas handlingsplaner. Målet är att detta ska synas i bland annat delårsrapporter 

och årsredovisning och vara en del i analysen av och för utvecklingsarbetet hos kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter. 

I den första utvärderingen under 2022 i samband med delårsrapport 1 kan det framför allt konstateras att 

kultur- och fritidsnämndens verksamheter går bra. Verksamheterna genomför mycket men det har också 

ett högt pris på grund av konstaterad arbetsbelastning i verksamheterna.  

I Kolada hittas uppgifter som visar att Älmhults kommun, i jämförbara kommuner i Sverige, ligger lågt i 

antal medarbetare som arbetar inom kultur- och fritidssektorn. Samma konstaterande görs i jämförelse 

med övriga kommuner i Kronobergs län där Älmhults kommun har lägst antal medarbetare inom kultur- 

och fritidssektorn. 
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I tabellerna nedan är Älmhults kommun markerad med ”blå pil”. 
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3 Driftbudget 2023–2025 
I tabellen nedan ska nämndens driftbudget framgå utifrån den totalram som anges i 

budgetanvisningarna daterade 1 mars 2022. Driftbudgeten redovisas enligt den ansvarsstruktur 

(organisation) som nämnden beslutar (se mall i Bilaga 1). Till tabellen ska en beskrivning och analys av 

verksamheten göras utifrån given driftram och budgetförutsättningarna för planperioden. 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ramförändringar enligt nedan. 

Enligt uppgift finns medel avsatta under kommunstyrelsen för att hantera ökningen av PO. Därför finns 

inte dessa med i nämndens äskande i budgeten för 2023.  

 

 

 

Totalt uppgår förslaget till nettobudget 2023 till 50 435 tkr, vilket innebär en utökning med 7 712 tkr 

(18,05%) jämfört med budget 2022. Av beloppet avser 6 072 tkr nettoökningen av ökade 

lokalkostnader. Utan förväntad kompensation från utbildningsnämnden/förvaltningen med 1 429 tkr 

gällande Paradisskolan/Paradishallen har kultur- och fritidsnämnden en ökad lokalkostnad på 7 501 tkr 

jämfört med budget 2022 och som nämnden och kultur- och fritidsverksamheterna inte kan påverka. 

Resterande ökning i budgetramen för 2023 avser strategiska- och ambitionshöjande insatser främst 

avseende lokalhyra för fritidsgården Freja (ungdomar 15-19 år) om 400 tkr då de idag står utan lokal för 

den verksamheten.  

I samband med organisationsförändring och att kultur- och fritidsnämnden från och med januari 2023 

får en egen förvaltning – kultur- och fritidsförvaltningen – krävs personalförstärkande åtgärder om  

633 tkr gällande gemensamt utökat behov av administrationstjänst för centrala förvaltningen och övriga 

verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens enheter. Som en del av det beloppet ingår även en 

procentuell kulturtjänst för allmänkulturen som också inkluderar projekt- och utredningstjänst för 

centrala förvaltningen. 

Ytterligare behov av strategiska- och ambitionshöjande åtgärder för Älmhult och kultur- och 

fritidsnämnden är satsningen på Älmhultsfestivalen. För att hålla samma kvalitet och upplevelse som 

Älmhultsfestivalen hade 2022 behövs ett tillskott i budgeten på 250 tkr. 

 

  

Ansvar/org,                                               

tkr (nettokostnad anges med minus)

Bokslut 

2021

Budget 

2022

Prognos 2022 

per april*

Budget 

2023

Plan år

2024

Plan år

2025

40000 Kultur och Fritidsnämnd -425 -543 -513 -543 -543 -543

40100 Fritidschef -14 600 -15 791 -17 605 -19 282 -19 282 -19 282

40200 Fritidsgårdsföreståndare -2 894 -3 444 -3 446 -3 711 -3 711 -3 711

40300 Badchef -6 251 -5 227 -5 305 -7 213 -7 213 -7 213

40400 Bibliotekschef -8 967 -9 242 -9 245 -9 376 -9 376 -9 376

40600 Rektor kulturskolan -4 163 -4 602 -4 645 -5 011 -5 011 -5 011

40700 Kulturstrateg -2 033 -2 888 -2 909 -3 302 -3 302 -3 302

41000 Kultur och fritidsnämnd gemens -776 -986 -986 -1 995 -1 995 -1 995

 Summa -40 109 -42 723 -44 654 -50 435 -50 435 -50 435
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3.1 Lokalhyra och lokalvård  

Den största faktorn till att kultur- och fritidsnämnden äskar mer medel inför 2023 är ökningen av de 

interna lokalhyrorna, lokalvården och extern elkostnad. Internhyrorna ökar med 5 236 tkr och 

lokalvården/städet med 884 tkr. Tillsammans förklarar dem en ökning av 6 120 tkr (se bild).  

 

 

 

Inför 2023 har det gjorts en mer korrekt fördelning av lokalhyrorna och lokalvården/städet för de lokaler 

som delas mellan utbildningsnämnden/förvaltningen och kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen. 

Fördelningen är från och med 2023 (60% för kultur och fritid samt 40% för utbildning). 

Hyresökningarna för kultur- och fritidsnämndens förklaras därmed av denna nya procentuella fördelning 

och med en prognos av ökade elkostnader där elkostnaderna fördubblas från 2021 års utfall samtidigt 

som VA, SSAM (sopor), värme och internräntan har ökat.  

 

3.1.2 Överföring Ram – Utbildning & Kultur och fritid 

En viktig notering är att Paradisskolan startar upp sin verksamhet i kommunen hösten 2022. Del av 

kostnaden för denna skola, denna del är idrottshallen (Paradishallen), kommer att läggas på kultur- och 

fritidsnämndens lokalkostnader. Med de nya beräkningsgrunderna om fördelning mellan utbildning och 

kultur- och fritid (40% vs 60%) hamnar denna kostnad på 1 429 tkr inklusive städkostnader.  

I och med att utbildningsnämnden antagligen får kompensationen i sin budget är förslaget att de överför 

del av kompensationen och därmed del av utbildningsnämndens ram till kultur- och fritidsnämnden 

enligt följande:   

 

 

 

Ansvar K&F-nämnd Fritids-avd
Fritids-

gårdarna

Haganäs-

badet
Biblioteket Kultur-skolan Kultur-avd

K&F 

gemensam

K&F 

helhet

Övriga kostnader

Interna hyror (skillnad) 0 -3 300 -51 -1 648 66 -129 -128 -46 -5 236

Lokalhyra uträkning: 

2023-2022
0 - 0 -8 317 + 5 017 -194 + 143 -5 527 + 3 879 -1 129 + 1 195 -343 + 214 -224 + 96 -125 + 79 -5 236

Städ (skillnad) 0 -535 -13 -260 -54 -57 51 -16 -884

Städets uträkning: 

2023-2022
0 + 0  -1 316 + 781 -63 + 50 -260 + 0 -232 + 182 -102 + 45 -0 + 51 -16 + 0 -884

Förvaltningschefens lön 198 -198

Den budgeterade 

lönekostnaden som tidigare låg 

på K&F för förvaltningschefen,  

Summa -1 231 1 231

Paradisskolan - Lokalhyra -1 180 1 180
Då K&F tar en del av 

hyreskostanden från utbildning, 

Paradisskolan - Städ -249 249

Då K&F tar en del av 

städkostanden från utbildning, 

får de även den del av 

Överföring ram - UTB & K&F
Kommentar

Händelse Utbildning Kultur & Fritid
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Kultur- och fritidsnämnden förväntar sig att denna överföring av ram godkännes och är därmed redan 

inräknad i budgetförslaget för 2023 som kompensation för ny lokal. Skulle däremot ett annat beslut tas 

än att godkänna överföring av, enligt ovan tabell, äskar Kultur- och fritidsnämnden dessa 1 231 tkr för 

lokalhyran och städkostnaden som tillkommer för Paradisskolan (Paradishallen).  

 

3.1.3 Externa elkostnader  

Kultur- och fritidsnämnden har, utöver den interna hyresökningen med beräknad fördubblad elkostnad, 

även externa elkostnader på en rad objekt och fastigheter och dessa beräknas också fördubblas mellan 

utfallet 2021 och beräknad kostnad 2023. Se nedan tabell: 

 

 
 

De externa elkostnaderna beräknas till 1 381 tkr mer än vad kultur- och fritidsnämnden har i budget för 

externa elkostnader 2022. Den totala elkostnaden för 2023 beräknas till 2 146 tkr. Och enligt 

nedanstående bild redovisas utfallet för varje externt objekt som nämnden hade 2021 som fördubblas i 

kolumnen ”Budget 2023”, och jämförs med 2022 års budget.  
 

 

 

3.2 Strategiska- och ambitionshöjande åtgärder 

De strategiska- och ambitionshöjande åtgärder kultur- och fritidsnämnden har behov att göra uppgår till 

en summa av 1 283 tkr.  

En del av denna summa avser lokalhyra för fritidsgården Freja (ungdomar 15-19 år) om 400 tkr då de 

idag står utan lokal för den verksamheten. Freja har under de senaste åren huserat i källarlokaler på 

Haganässkolan. Dessa lokaler delas med annan aktör och är inte lämpliga för fritidsgårds- och/eller 

ungdomsverksamhet. I utredningar och utvärderingar tillsammans med personal och kommunens 

ungdomar saknas centrala lokaler med mötes- och aktivitetsplats för de äldre ungdomarna. Dessa bör 

och ska innehålla utrymme så som; ungdomscafé-, scen-, prodrum-, dans-, mötes- och planeringslokaler. 

Ytterligare behov av strategiska- och ambitionshöjande åtgärder för Älmhult och kultur- och 

fritidsnämnden är satsningen på Älmhultsfestivalen. För att hålla samma kvalitet och upplevelse som 

Älmhultsfestivalen hade 2022 behövs ett tillskott i budgeten på 250 tkr. I de utvärderingar som är gjorda 

framgår det att Älmhultsfestivalen 2022 verkligen varit en succé. Denna succé kan härledas till det 

Ansvar K&F-nämnd Fritids-avd
Fritids-

gårdarna

Haganäs-

badet
Biblioteket Kultur-skolan Kultur-avd

K&F 

gemensam

K&F 

helhet

Övriga kostnader

EL -1 343 -38 -1 381

KONTO OBJEKT Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023

Skillnad budget 

2022 och 2023

62110 EL        -18 800 -45 000 -37 600 7 400

62110 EL 40010 Älmekulla ip, Älmhult -121 846 0 -243 692 -243 692

62110 EL 40020 Haganäs fotbollspl, Älmhu -9 039 0 -18 078 -18 078

62110 EL 40050 Boklidens ip, Liatorp -65 472 0 -130 944 -130 944

62110 EL 40530 Klöxhults fritidsområde -21 089 0 -42 179 -42 179

62110 EL 40540 Haganäs fritidsområde -24 260 0 -48 520 -48 520

62110 EL 40620 Diö ishall -594 062 -550 000 -1 188 123 -638 123

62110 EL 40640 Fritidsanläggningar under -1 080 -30 000 -2 160 27 840

62110 EL 40650 Bockatorps ridanläggning -217 688 -140 000 -435 376 -295 376

-1 073 336 -765 000 -2 146 672 -1 381 672
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samarbete som kommunens förvaltningar och enheter gjort för att kunna genomföra festivalen. Det har i 

detta samarbete och i utvärderingarna visat sig att kostnaden för festivalen har ökat, mycket på grund av 

att kommunen i detta fall behövt ta höjd för säkerhet och styrande riktlinjer och avtal som kommunen 

har att följa. Dessutom visar det sig att det blivit en större kostnadsökning för artister än beräknat 

jämfört med tidigare genomförda festivaler. 

 

3.2.1 Personalförstärkande åtgärder  

I utvärderingar som kultur- och fritidsverksamheterna genomför konstaterar samtliga enheter att de 

upplever en stor arbetsbelastning. I Kolada hittas uppgifter som visar att Älmhults kommun, i 

jämförbara kommuner i Sverige, ligger lågt i antal medarbetare som arbetar inom kultur- och 

fritidssektorn. Samma konstaterande görs i jämförelse med övriga kommuner i Kronobergs län där 

Älmhults kommun har lägst antal medarbetare inom kultur- och fritidssektorn, se sidan 5. 

I samband med organisationsförändring och att kultur- och fritidsnämnden från och med januari 2023 

föreslås få en egen förvaltning – kultur- och fritidsförvaltningen – krävs personalförstärkande åtgärder 

om 633 tkr gällande gemensamt utökat behov av administrationstjänst framför allt för centrala 

förvaltningen men också för att täcka övriga verksamheters behov av administrativ resurs inom kultur- 

och fritidsnämndens enheter. Som en del av det beloppet ingår även en procentuell kulturtjänst för 

allmänkulturen som också inkluderar projekt- och utredningstjänst för centrala förvaltningen. 

I samband med förändrad organisation och ny förvaltning genomförs också viss förändring av 

personalresurserna mellan och inom kultur- och fritidsenheterna/verksamheterna. 

 

 

 

3.3 Sammanfattningsvis 

 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att 50 435 tkr är den budgetram kultur- och fritidsnämnden 

behöver 2023. Om förslaget gällande överföring av rambudget mellan utbildningsnämnden och kultur- 

och fritidsnämnden för Paradishallen inte godkänns blir den önskade budgetramen istället 51 666 tkr.  

Det vill säga en ökning med 7 712 tkr från budget 2022.  

 

Ansvar K&F-nämnd Fritids-avd
Fritids-

gårdarna

Haganäs-

badet
Biblioteket Kultur-skolan Kultur-avd

K&F 

gemensam

K&F 

helhet

Löner 

-633
Personalförstärkande 

åtgärder
182 -33 0 -297 -485

Ansvar/org,                                               

tkr (nettokostnad anges med minus)

Bokslut 

2021

Budget 

2022

Prognos 2022 

per april*

Budget 

2023

Plan år

2024

Plan år

2025

40000 Kultur och Fritidsnämnd -425 -543 -513 -543 -543 -543

40100 Fritidschef -14 600 -15 791 -17 605 -19 282 -19 282 -19 282

40200 Fritidsgårdsföreståndare -2 894 -3 444 -3 446 -3 711 -3 711 -3 711

40300 Badchef -6 251 -5 227 -5 305 -7 213 -7 213 -7 213

40400 Bibliotekschef -8 967 -9 242 -9 245 -9 376 -9 376 -9 376

40600 Rektor kulturskolan -4 163 -4 602 -4 645 -5 011 -5 011 -5 011

40700 Kulturstrateg -2 033 -2 888 -2 909 -3 302 -3 302 -3 302

41000 Kultur och fritidsnämnd gemens -776 -986 -986 -1 995 -1 995 -1 995

 Summa -40 109 -42 723 -44 654 -50 435 -50 435 -50 435
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Gällande ansvar och organisationsnummer sker följande sammanfattande förklaringar inför budget 2023 

jämfört med budget 2022: 

- 40000, Kultur- och fritidsnämnd 

Ingen förändring av budgeten mellan 2022 och 2023 

 

- 40100, Fritidschef (Fritidsavdelningen) 

Inom detta ansvar sker den största förändringen av budgeten mellan 2022 och 2023. Detta beror 

till största del på ökade loalhyror, ökad lokalvårdskostnad och ökade elkostnader. 

*  2022 har fritidsavdelningen lokalhyror, inkl intern/extern el- och städkostnader till en summa 

  av; 7 141 tkr 

*  2023 får fritidsavdelningen lokalhyror, inkl beräknad intern/extern el- och städkostnader till  

  en summa på; 11 741 tkr 

Det innebär en ökning för fritidsavdelningens lokalkostnader på 5 178 tkr till 2023 som 

förvaltningen och fritidsavdelningen inte kan påverka. Om beräknad ramfördelning mellan 

utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden kan ske minskar den totala höjningen av 

lokalkostnaden för fritidsavdelningen till 3 749 tkr. 

 

Ytterligare viss förändring beräknas ske med personalförstärkande åtgärder för fritids-

avdelningen i samband med att kultur- och fritidsnämnden får en egen förvaltning i januari 2023 

med minskad budgetram på 182 tkr. 

 

- 40200, Fritidsgårdsföreståndare (Fritidsgårdarna) 

Förändringarna i budgeten för fritidsgårdarna/fritidsgårdschefen mellan 2022 och 2023 beräknas 

ligga på en summa av 267 tkr. Denna summa är framräknad genom att lokalhyran och 

städkostnader ökar med 67 tkr och att en ny hyra för ny lokal om 200 tkr gällande fritidsgården 

Freja för de äldre ungdomarna införskaffas och etableras. 

 

- 40300, Badchef (Haganäsbadet) 

Liksom för fritidsavdelningen får Haganäsbadet ökade lokalkostnader 2023 jämfört med 2022 på 

en summa av 1 908 tkr. Totalt sätt beräknas Haganäsbadet ha en hyreskostnad, inkl el- och 

städkostnader, om 5 787 tkr 2023. Denna ökning beror framför allt av ökade elkostnader och 

städkostnader om en summa på 1 908 tkr, (1 648 tkr + 260 tkr). 

 

Utöver ökade lokalkostnader beräknas viss förändring ske med personalförstärkande åtgärder för 

Haganäsbadet i samband med att kultur- och fritidsnämnden får en egen förvaltning i januari 

2023 med ytterligare ökad budgetram om 33 tkr. 

 

- 40400, Bibliotekschef (Biblioteket) 

För biblioteket blir den totala ökningen mellan 2022 och 2023 ca 134 tkr vilket helt beror på 

ökad lokalhyra och städkostnader. 

 

- 40600, Rektor Kulturskolan (Kulturskoleverksamheten) 

Gällande Kulturskolans ökning av budgeten mellan 2022 och 2023 kan den också till största 

delen härröras till ökade lokal- och städkostnader samt ökade kostnader för bland annat VA, el 

och extern hyra om 406 tkr. Önskan om administrativ tjänst för Kulturskolan om 20% ryms 

inom ramen av personalförstärkande åtgärder för den nya förvaltningen. 
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- 40700, (Kulturavdelningen) 

För kulturavdelningens budget 2023 och skillnaden mot 2022 kan ökningen härröras till utökade 

lokalkostnader för bland annat överföring av hyreskostnaderna från tekniska förvaltningen för 

Ormakullagården om 136 tkr. Utöver denna hyreshöjning finns även en procentuell kulturtjänst 

för allmänkulturen inom ramen för personalförstärkande åtgärder som också inkluderar projekt- 

och utredningstjänst för centrala förvaltningen om ca 297 tkr. 

 

- 41000, Kultur- och fritidsnämnden gemensamt 

Även för kultur- och fritidsnämnden gemensamt ökar hyres- och städkostnaderna till viss del 

mellan 2022 och 2023. Den summan uppgår i detta fall till 72 tkr ökning. 

Den största ökningen ör kultur- och fritidsnämnden gemensamt är dock för personalförstärkande 

åtgärder på en summa av 485 tkr. Denna ökning av budgeten innefattar del av en projekt- och 

utredningstjänst för förvaltningen, förvaltningschef samt del av förvaltningsövergripande 

administrativ tjänst. 

 

4 Lokalresursplan 2023-2034 
Här ska nämnden skriva om sitt lokalbehov. Informationen ska hämtas ur lokalresursplanen. 

 

5 Investeringsbudget 2023-2034 
Bilagan 2 (2a anslag respektive 2b i samma mall, olika flikar) sammanställs i nedan tabell (kopieras 

från egen flik i bilagan). Tabellen är en sammanställning över nämndens totala investeringar inklusive 

tidigare budgetbeslut uppdelat mellan anslag och ram. För djupare analys vad beloppen består av 

hänvisas till bilagorna. Underlag för investeringsbudgeten för större, strategiska investeringsprojekt 

utgår ifrån den koncernövergripande Samhällsbyggnadsplanen med underliggande planer. Planerna 

arbetas fram under våren och där det är aktuellt, inarbetas i berörd nämnds budgetförslag. 

 

 

Investeringsbudgeten är framräknad efter behov och önskemål från kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter och enheter. 

För 2023 önskar nämnden tilldelas 1 500 tkr i ram samt 4 760 tkr i anslag och då är 3 000 tkr avsatta för 

en strategisk- och reinvestering konstgräsplanen på Haganäs samt strategiskt investeringsanslag på  

660 tkr gällande renovering av barn- och ungdomsavdelningen på biblioteket. 

 

6 Exploateringsbudget 2023-2034 
Tas fram av kommunstyrelsen. Utgår ifrån Mark- och exploateringsplanen. 

 

  

Xxnämnd                            

Investeringstyp/tkr
Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Plan 

2027

Plan 

2028

Plan 

2029

Plan 

2030

Plan 

2031

Plan 

2032

Plan 

2033

Plan 

2034

Totalt 

2023-

2034

4 760 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 760

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 18 000

6 260 1 500 2 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 23 760

Totalt investeringsanslag

Total investeringsram

Totalt investeringsbehov
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7 Taxor och avgifter 
Nämnden ska besluta ett förslag om reviderade taxor och avgifter. I budgetförslaget ska analys och 

konsekvensbeskrivning göras för respektive taxa/avgift. Bilaga 3. Taxor och avgifter 2023 ska användas 

och ligga med som en bilaga till budgetförslaget. Alla nämndens taxor och avgifter ska finnas med i 

mallen. 

I kultur- och fritidsnämndens förslag till nya taxor och avgifter liggs nu hela biblioteksverksamhetens 

olika avgifter in i mallen för taxor och avgifter. Övriga förändringar från 2022 är att nämnden föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna förändringen av principerna för- och beskrivning av prioriterad 

verksamhet gällande uthyrning av idrottshallar-, gymnastiksalar-, omklädningsrum och ishall med tre 

kategorier samt att höjningen av hyresavgifterna godkännes: 

Kategori 1)  Förening, godkänd i Älmhults kommun, som bedriver ungdomsverksamhet och är 

berättigad till aktivitetsstöd genom RF-SISU eller liknande. Denna kategori gäller också 

kommunens skolor och andra kommunala verksamheter med barn- och ungdoms-

verksamhet utanför ordinarie skoltid. 

Kategori 2) Övriga föreningar, godkända i Älmhults kommun. 

Kategori 3) Uthyrning till privat aktör 

En ytterligare förändring nämnden önskar göra är att under övriga lokaler hyra ut dessa lokaler per 

timme istället för per dag samt att vissa avgifter gällande förenings- och aktivitetsavgifter för 

Haganäsbadet ökar. 

 

8 Framtid 
Här ger nämnden en fördjupad analys av förutsättningarna framöver etc som inte framgår av avsnitt 3 

ovan. Exempelvis lyfta de utmaningar som kommer med anledning av ändrad demografi, 

samhällsstruktur, lagstiftning eller annat. 

Älmhult är en växande kommun. Det har inneburit stora förändringar för kultur- och fritidsnämnden. 

Just nu är nämnden inne i en expansiv fas när det gäller lokaler. Paradisskolan med Paradishallen tas i 

bruk i och med starten av höstterminen 2022 och tillbyggnaden av Linnéskolan och renovering av 

Linnéskolans idrottshallar beräknas också komma igång under hösten 2022. I och med dessa båda 

byggnationer står kommunen väl rustade för en befolkningsökning. Inledningsvis kan det dock innebära 

ett lägre utnyttjande av kommunens fritids- och idrottslokaler. 

Den viktigaste satsningen gällande lokaler och mötesplatser är att få till en verksamhetsanpassad lokal 

för fritidsgården Freja – för de äldre ungdomarna 15-19 år centralt belägen i Älmhult 

I nämndens mål- och styrdokument ska nämnden arbeta för och utveckla befintliga motions- och 

rekreationsområden. Detta görs också just ni i stora slag i och med satsningen på vandringsområden och 

leder i södra- och östra Möckeln. 

Framtida satsningar på idrottsplaner-, reinvestering av Haganäs konstgräsplan samt satsning på en 

friidrottsanläggning kommer att stärka Älmhults kommun som en plats att vilja bo och leva i. 

 

Bilagor 
1. Driftram 2023-2025 (excelfil) 

2. Investeringsanslag respektive Investeringsram 2023-2034  

3. Taxor och avgifter 2023 
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Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Ljudanläggning Haganäshallen  
Ärendenummer KFN 2022/9 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritidsavdelningen önskar ta del av kultur- och fritidsnämndens rambudget 
gällande investeringar om 75 000 kr för ny ljudanläggning i Haganäshallen. 
Investeringen görs i samarbete med gymnasiet och Haganässkolan som avsätter 
samma summa i utbildningsnämndens investeringsbudget. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 
 

Ärendeberedning 
I samband med lokal- och anläggningsgenomgång konstaterades det att 
ljudanläggningen i Haganäshallen inte längre fungerar ändamålsenligt för varken 
gymnasiet (Haganässkolan) eller för kultur- och fritidsverksamheterna på 
kvällstid. 
I samråd med idrottslärarna på Haganässkolan och föreningarna, genom 
fritidsavdelningen, ska en ny ljudanläggning installeras som lätt kan skötas av 
idrottslärarna och föreningarna och som håller de moderna krav och 
förutsättningar som behövs och finns. 
Utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden planerar att lägga samma 
investeringskostnad, 75 00 kr/nämnd = totalsumma om 150 000 kr för den nya 
ljudanläggningen  
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden tilldelar  
75 000 kr ur nämndens investeringsram för ny ljudanläggning i Haganäshallen 

 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 
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Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Samuel Svensson  
Verksamhetschef, Gymnasiet 
Oliver Öst Långström 
Controller 
För åtgärd 
Jörn Engkvist 
Verksamhetschef, Kultur och fritid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
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1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☐  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

 

 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
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Utbildningsförvaltningen  
Helena Strömqvist   
helena.stromqvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 
 

Nytt Sagorum på Älmhults bibliotek  
Ärendenummer KFN 2022/8 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Biblioteket äskar 310 000 kr för inrättande av nytt Sago- och aktivitetsrum. 
Nuvarande Sagorum saknar erforderlig ventilation.  
 
 
Beslutsnivå 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
Beslutsunderlag 

 

• Bibliotekets tjänsteskrivelse Nytt Sagorum på Älmhults biblioteks daterad 
2022-06-01. 

 
 
Ärendeberedning 

 
Vid inventering av bibliotekets lokaler har det framkommit att nuvarande Sago- 
och aktivitetsrum, lokal 115, inte uppfyller ventilationskraven och att ordinarie 
barnverksamhet inte kan bedrivas i lokalerna. Barn 0-12 år utgör bibliotekets 
viktigaste målgrupp och denna brist får den direkta konsekvenser att vi inte kan 
uppfylla vårt läsfrämjande uppdrag.  

 
Förslag är att nytt Sago- och aktivitetsrum istället inrättas i bibliotekets 
suterrängplan, lokal 012. Denna lokal kräver utbyggd ventilation à 130 000 kr 
som Tekniska förvaltningen inte kan bekosta i närtid. Eftersom Sagorummet 
används för kärnverksamhet kan en ombyggnad inte vänta.  

 
Förslag om ny lokal för Sago- och aktivitetsrum ska ses som en del av en 
nödvändig modernisering av barn- och ungaavdelningarna i biblioteket som 
också syftar till att bygga bort ljudproblem och skapa bättre funktionalitet i 
lokalerna. Ett nytt Sagorum på suterrängplan möjliggör större och bättre 
läsfrämjande- och kulturella aktiviteter för barn och är en utökning av 
bibliotekets publika yta med 50 m2.  
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Biblioteket äskar investeringsmedel à 310 000 kr för inrättande av nytt Sago- 
och aktivitetsrum under 2022. 

 
Renovering och omgörning av ytskikt, 50m2  110 000 kr 
Ventilation       130 000 kr  
Inredning, sittplatser i gradänger       40 000 kr 
Medieutrustning, belysning        30 000 kr 

                                      Summa       310 000 kr 
 

 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja investering om 310 000 kr för 
ombyggnation av lokal 012 i biblioteket till nytt Sago- och aktivitetsrum. 
 
 
 
Helena Strömqvist Jörn Engkvist 
Bibliotekschef Verksamhetschef Kultur-Fritid 
 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Jörn Engqvist, Kultur och fritidsavdelningen. 
Johan Wallin, Tekniska förvaltningen 
För åtgärd 
Helena Strömqvist, Älmhults bibliotek 
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Barnrättsbaserat beslutsunderlag, förenklad variant 
 
Barnkonventionens består av 54 artiklar.  
De fyra särskilt viktiga grundpelarna är: 
Artikel 2 Barnets rätt till likvärdiga villkor 
Artikel 3 Barnets bästa i främsta rummet 
Artikel 6 Barnets rätt till liv och utveckling  
Artikel 12 Barnets rätt att uttrycka sina åsikter 
 
Älmhults kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn 
och unga får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet skall 
lyftas i alla verksamheter. Checklistan skall fungera som ett stöd vid beredning 
och beslut i ärenden så att inga förslag beslutas utan att barn och ungas rätt har 
beaktats.  
 

1. Påverkar beslutet barnet? 
Ja  ☒  Nej ☐ 

Förklara oavsett svar: 

Barn 0-12 år utgör bibliotekets viktigaste målgrupp och om denna invstering inte 
kan göras kommer biblioteket få svårt att uppfylla sitt läsfrämjande uppdrag.  
 
Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Ja, barnens bästa har beaktats. Barn behöver lässtimulerande aktiviteter. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
Inga intressekonflikter föreligger. 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☐            Nej ☒ 
 
Förklara oavsett svar: 

Vi behöver inte fråga barnen, vi vet att detta är i deras intresse. Vi kommer att 
fråga barnen i ett senare skede om hur de vill ha sitt Sagorum. 
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