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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 1 Val av justerare 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Anton Härder (s) 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 2 Fastställande av dagordning 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Dagordningen för kultur-och fritidsnämndens möte fastställs. 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 3 Redovisning av delegeringsbeslut 
Sammanfattning  
 Delegeringsbesluten redovisades. 
 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Ny förening- Swedish Tamil association 
Ärendenummer KFN 2022/1 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner South Sweden Tamil Association  
ansökan om startbidrag om 2000 kr enligt gällande bidragsregler. 
 
 

Beslutsnivå 
Kultur-och fritidsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
South Sweden Tamil Association är en nybildad förening med säte i Älmhults 
kommun. Föreningen verkar för att bevara och lyfta fram skriftspråket Tamil 
och den tamilska kulturen.  
Som stöd vid uppstarten söker föreningen startbidrag från Älmhults kommun.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07.  

• Ansökan om startbidrag för föreningen South Sweden Tamil Association. 
Inkommen 2019-11-08 inklusive erforderliga handlingar. 
  

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommunstyrelsen 
Kulturstrategen 
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 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Årsanalys 2021 
Ärendenummer KFN 2020/18 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden föreslås att godkänna årsanalysen med 

ändringen att bilaga verksamheternas årsanalys med handlingsplaner 2022 
lyfts bort i enlighet med Tomas Simonssons (M) yrkande och behandlas 
som ett informationsmaterial. 
 

- Kultur- och fritidsnämnden föreslås att återlämna investeringsbudgeten för 
projekten: 

1. ” Bevattning Älmekulla” –865 tkr 
2. ” Nytt underlag t ridhus” –140 tkr 
3. ” Utegym” – 400 tkr 

 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Årsanalysen innehåller periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling, 
covid-19, resultatmål, årsbokslut samt arbetsmiljö. 
Av resultatmålen är det målen:  
”I Älmhults kommun arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande vilket innebär 
ett minskat stödbehov” med sex kopplade aktiviteter där två av dessa aktiviteter 
inte anses uppfyllda, och  
”I Älmhults kommun ökar befolkningen med 1% årligen. Befolkningsökningen 
sker i kommunens olika delar” med två kopplade aktiviteter där ingen av dem 
anses uppfyllda. Dessutom anses inte detta resultatmål uppfyllas som helhet.  
Resterande två resultatmål anses uppfyllda.  
Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott gentemot budget på 1 595 tkr. 
Resultatet är främst kopplat till att färre arrangemang och aktiviteter 
genomfördes på grund av pandemin. 
Investeringsbudgeten visar på ett överskott på 1 854 tkr. Av denna summa 
önskar nämnden överföra 220 tkr för projekten ”Citat” och ”Mobil hörslinga”. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10 

• Kultur- och fritidsnämndens årsanalys 2021 daterad 2022-02-09 

• Nämndsuppgifter till Årsredovisningen 2021 daterad 2022-02-09 

• Bilaga Investeringsredovisning ANSLAG 

• Bilaga Investeringsredovisning RAM 

• Bilaga Lämnade Bidrag Kultur- och Fritid 2021 
 
 

Kultur- och fritidsnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Tomas Simonsson (M) yrkar att beslutsunderlaget Bilaga Verksamheternas 
årsanalys med handlingsplaner 2022 lyfts bort från beslutet eftersom det inte rör 
2021. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Stöd till föreningar med anledning av covid-19 
och pandemin 
Ärendenummer KFN 2022/2 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge verksamhetschefen för kultur- och 
fritidsverksamheterna en fortsatt möjlighet att stötta föreningar, om behov finns, 
genom bidrag med anledning av Covid-19 och efterdyningarna av pandemin. 

• Bidragsstorleken får högst uppgå till det belopp som är beslutad i nämndens 
delegationsordning för verksamhetschefen. 

• Beslut om bidrag ska förekommas av en utredning genom att föreningar, som 
söker bidrag, inkommer med ekonomisk redogörelse, årsmötes-handlingar, 
erhållet bidrag för Covid-19 av annan myndighet eller organisation eller 
annan dokumentation som förvaltningen önskar ta  
del av. 

• Redovisning av eventuella bidrag som utbetalats med anledning av Covid-19 
och efterdyningarna av pandemin ska redovisas i vanlig ordning för 
delegationsbeslut. 

• Detta beslut gäller längst till 2022-12-31 
 

Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av Covid-19 och efterdyningarna av pandemin vill kultur- och 
fritidsavdelningen fortsatt kunna ge stöd och bidrag till föreningar i Älmhults 
kommun.  
 

Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-02-10 

• Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-09-24, § 82 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Årshjulet 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Jörn Engkvist går igenom det uppdaterade årshjulet för 
nämnden och verksamheten. 
 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 8 Bidragsutredning - Delrapport badplatser 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Jörn Engkvist ger en kort delrapport i bidragsutredningen 
avseende kommunens badplatser. 
 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 9 Covidläget i våra verksamheter 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Jörn Engkvist går igenom hur covid-19 påverkat våra 
verksamheter inom Kultur-och fritid. 
 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Delarygården - brev om elkostnader 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Jörn Engkvist informerar om det brev vi fått från 
Delarybygdens byråd om höga elkostnader och det svar föreningen fått om att 
detta inte är något vi kan ge bidrag för. 
 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 11 Älmhultsfestival och Mångfaldsfestival 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Jörn Engkvist informerar om Mångfaldsfestivalen och 
Älmhults festivalen som blir den 19-21 maj 2022. 
Anton Härder (S) undrar om vi ställer upp med någon garanti när vi inte vet hur 
det utvecklar sig och många haft det kämpigt. Finns något stöd då? Man tillåter 
uteserveringar utan avgifter mm svarar Jörn Engkvist, något annat finns inte.  
Tomas Simonsson (M) frågar om det finns ett sista datum att ställa in om 
pandemin skulle slå till igen. Jörn Engkvist svarar att det är den 1 april. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 12 Simhallen - angående covid 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Jörn Engkvist informerar om simhallen och de restriktioner 
avseende duschutrymme som gjorde att man fick hålla stängt under en stor del 
av pandemin. 
 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 13 Övrigt 
 

Sammanfattning  
Monika Nilsson (S) undrar om simskolan ligger i planeringen för i år. Ja det 
planerar vi för svarar verksamhetschef Jörn Engkvist. Monika undrar även om 
simskolan kan förlängas till reducerat pris under juli och augusti för de som inte 
uppnår målen. Vi tar frågan vidare till badchef Linda Lörincz. 
Anton Härder (S) tar upp punkter från det säkerhetsmöte som man haft med 
tekniska och utbildning för att diskutera skadegörelse mm på skolorna.  
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-02-15 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 14 Meddelanden 
 

Sammanfattning  
 Inga meddelanden fanns vid detta nämndsmöte 
 
 
_____ 
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