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Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Användning av nämndens oförutsedda reserver
  
Ärendenummer KFN 2022/18 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsenheten önskar ta del av kultur- och fritidsnämndens medel för 
oförutsedda händelser om 100 000 kronor som extra medel och bidrag till 
fritidsgården, konstföreningen och Diö Hockey 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 
 
Ärendeberedning 
Nämnden förfogar över 100 000 kronor som reserv för användning till 
oförutsedda utgifter, aktiviteter eller händelser. I samråd med kultur- och 
fritidsansvariga tjänstepersoner, tekniska förvaltningen och enhetschef för 
fritidsgården vill nu kultur- och fritidsenheten ta del av dessa 100 000 kronor. 
Resonemang har skett med fastighetsavdelningen gällande behovet av fasadtvätt 
av Diö ishall. Ett bidrag till föreningen Diö Hockey, som själva med kontakter 
av företag genomför en fasadtvätt vilket ger ishallen ett lyft för hela kommunen. 
Vidare ser förvaltningen behov av att ge konstföreningen ett start- och 
utvecklingsbidrag i och med att de får nya lokaler i samband med 
ombyggnationen av det gamla taxihuset vid stationen som någon gång efter nyår 
invigs som Älmhults Artcenter. 
Ungdomarna, genom fritidsgården, önskar möjlighet till fler aktiviteter både i 
och utanför Fenix och Älmhult. För första gången håller också fritidsgården 
öppet alla dagar under jul- och nyårsledigheterna (inte helgdagar). Med 
möjligheten att ge fritidsgården del av nämndens medel för aktiviteter ökar 
Fenix sin attraktivitet och ger Älmhults ungdomar en bra och god fritid. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ger, ur nämndens medel för oförutsedda reserver, 
medel om: 
- 33 000 kronor som bidrag till Diö Hockey för att föreningen ska, med 

företagshjälp, genomföra en fasadtvätt av Diö ishall. 
 

- 33 000 kronor till Älmhults konstförening som ett start- och 
utvecklingsbidrag i och med att föreningen får tillgång till nya lokaler i 
gamla Taxihuset vid Älmhults station 
 

- 34 000 kronor till fritidsgården för inköp av material, upplevelser och 
aktiviteter för ungdomarna i Älmhults kommun och för besökarna på 
fritidsgården. 

 
 
 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Diö Hockey 
Älmhults konstförening 
Fritidsgården Fenix 
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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: 
Medel till att förbättra fasaden på Diö ishall, start- och utvecklingsbidrag till 
konstföreningen och aktivitetsmedel till fritidsgården ger kommunens barn och 
ungdomar en större möjlighet till upplevelse av idrott, kultur och fritidsaktiviteter 

Om ja, fortsätt med frågorna 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Ja 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? 
 
Ja ☒            Nej ☐ 
 
Förklara oavsett svar: 
Ungdomarna har fått uttrycka sina önskemål om aktiviteter och upplevelser 
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Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Uppföljning intern kontrollplan 2022  
Ärendenummer KFN 2021/17 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Utbildningsnämnden 
antog 2022-01-12 riskanalys och plan för intern kontroll 2022. Resultatet från 
uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen 
 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22 

• Uppföljning Intern kontrollplan 2022 daterad 2022-11-22 
 
Ärendeberedning 
Utifrån den riskanalys som skedde inför 2022 valdes nedanstående områden ut 
att följas upp via den interna kontrollplanen: 

• Kultur- och fritidsnämndens bidrag.  
- Betalar kultur- och fritidsnämnden ut rätt bidrag till föreningarna.  
  Både när det gäller storlek på bidragen och i rätt form. 

• Dataskyddsförordningen.  
- Följer verksamheterna lagen om GDPR 

• Belastningsregistret.  
- Personal anställs utan att ha lämnat registerutdrag 

Utöver ovanstående tillkom de kommungemensamma målen ekonomi, 
förtroenderisk och verksamhetsrisk.  
I de fall granskningen har visat på behov har förbättringsåtgärder tagits fram.  
Uppföljningen kommer kompletteras med kommunledningsförvaltningens 
uppföljning av de kommungemensamma målen.  
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2022, 
daterad 2022-11-22.  
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
 
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: 

Interna kontrollplanen är uppföljning av redan beslutat regelverk. 

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     
Jörn Engkvist 
0476-551 30 
jorn.engkvist@almhult.se 

 

 
 
 
 
  

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Uppföljning intern kontrollplan 
2022 
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Inledning 
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Kultur- och 
fritidsnämnden antog 2021-12-05 riskanalys och plan för intern kontroll 2022. 
Utifrån den riskanalys som skedde inför beslutet valdes nedanstående områden 
ut att följas upp via den interna kontrollplanen: 

• Kultur- och fritidsnämndens bidrag.  
Betalar kultur- och fritidsnämnden ut rätt bidrag till föreningarna.  
Både när det gäller storlek på bidragen och i rätt form. 

• Dataskyddsförordningen. Följer verksamheterna lagen om GDPR 
• Belastningsregistret. Personal anställs utan att ha lämnat registerutdrag 

Utöver ovanstående tillkom de kommungemensamma målen: 

• Upphandling 
• Verksamhetsrisk 
• Förtroenderisk 

Resultatet som framkommer i uppföljning av plan för intern kontroll ska tas 
hänsyn till i nästkommande riskanalys som ligger till grund för kommande års 
plan för intern kontroll. 
Kursiverade riskkategorier är kommunövergripande.  

Sannolik 
4 

   
Kultur- och 

fritidsnämndens 
bidrag 

Möjlig 
3 

  
Ekonomi 

Verksamhetsrisk 

Dataskydds-
förordningen 

Belastningsregistret 

Mindre 
sannolik 

2 
   Förtroenderisk 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

Osannolik 
1 

    

  Försumbar 
1 

Lindrig 
2 

Kännbar 
3 

Allvarlig 
4 

  Konsekvens 
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2. Kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll 2022 
 

Riskanalys 2022 Plan för intern kontroll 2022 

Riskkategori Risk Sannolikhet Konse-
kvens 

Risk-
värde 

Åtgärd Kontrollmoment/ 
Åtgärd 

Kontrollmoment/ 
Åtgärd metod 

Klart Ansvarig 

Kultur- och 
fritidsnämndens 
bidrag 

Betalar kultur- och 
fritidsnämnden ut rätt 
bidrag till 
föreningarna. Både 
när det gäller storlek 
på bidragen och i rätt 
form. 

4 Sannolikt 4 Allvarlig 16 Granskning Genomgång av 
samtliga bidrag samt 
anläggnings- och 
driftavtal kopplade till 
detta. 

Rapport över de bidrag 
som finns, kopplat till 
eventuella bidragsavtal, 
samt vilka förändringar 
som skulle kunna 
genomföras 
 
Löpande kontroll och 
redovisning 
 

Löpande 
redovisning 
under året 
av olika 
kategorier av 
bidrag när de är 
kontrollerade 
 
Senast klart till 
dec 2022 
 

Verksamhetschef 

Dataskydds-
förordningen 

Följer verksamheterna 
lagen om GDPR 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Informera och utbilda 
verksamhetsansvariga 
inom GDPR 

Stickprov och kontroll/ 
information 

Juli 2022 Fritidshandläggare/ 
enhetschefer 

Regelefterlevnad 
utdrag ur belastnings-
registret vid 
anställning 

Personal anställs utan 
att ha lämnat 
registerutdrag. 

3 Möjlig 4 Allvarlig 12 Granskning Stickprovskontroll.  
Översyn av rutin i 
samband med 
införande av digitala 
anställningsbeslut. 
 

Stickprovskontroll, 
registrering av 
registerutdrag för 
nyanställda i 
personalsystemet. 

Okt 2022 Verksamhetschef/        
HR-specialist 
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2.1 Kommunövergripande mål för intern kontroll 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-17 anta nedanstående kommunövergripande mål för intern kontroll 

 
Riskanalys      Plan för intern kontroll    

Riskkategori Risk 
Sanno-
likhet 

Konse-
kvens Riskvärde Åtgärd Kontrollmoment/Åtgärd 

Kontrollmoment/Åtgärd 
metod Klart Ansvarig 

Ekonomi Att kommunen går 
miste om statliga 
medel på grund av 
okunskap gällande 
sökbara bidrag. 

3  
Möjlig 

3 
Kännbar 

9 Granskning Kontroll av verksamhet Nämnderna undersöker 
tillgängliga statliga 
bidrag inom sina 
verksamhetsområden 
samt bedömer vilka 
ytterligare bidrag som 
bör sökas. 

dec-
22 

Kommunövergripande 

Förtroenderisk Risk för bristande 
kunskap och 
beredskap gällande 
otillåten påverkan.  

2 
Mindre 
sannolik 

4 
Allvarlig 

8 Granskning Obligatorisk 
fortbildning 

Utbildning i 
kunskapsportalen för 
förtroendevalda och 
verksamhetschefer 
angående otillåten 
påverkan. 

dec-
22 

Kommunövergripande 

Verksamhetsrisk Risk för att kommunen 
inte tar tillvara på den 
kunskap och lärdomar 
som verksamheterna 
införskaffat under 
pandemin. 

3  
Möjlig 

3 
Kännbar 

9 Granskning Uppföljning genom 
rapport 

Nämnderna skall 
baserat på den 
kommungemensamma 
pandemiutvärderingen 
redogöra för hur de 
inom sina verksamheter 
planerar ta tillvara på 
lärdomar från arbetet 
under pandemin. 

dec-
22 

Kommunövergripande 
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3. Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens plan för intern kontroll 2022 
 

Riskkategori Kontrollmoment/ 
Åtgärd 

Kontrollmoment/ 
Åtgärd metod 

Klart Ansvarig Resultat Förbättrings- 
åtgärd 

Klart Ansvarig 

Kultur- och 
fritidsnämndens bidrag 
 
Betalar kultur- och 
fritidsnämnden ut rätt 
bidrag till föreningarna. 
Både när det gäller 
storlek på bidragen och 
i rätt form. 

Genomgång av samtliga 
bidrag samt anläggnings- 
och driftavtal kopplade till 
detta. 

Rapport över de bidrag 
som finns, kopplat till 
eventuella bidragsavtal, 
samt vilka förändringar 
som skulle kunna 
genomföras 
 
Löpande kontroll och 
redovisning 
 

Löpande 
redovisning  
under året 
av olika kategorier 
av bidrag när de är 
kontrollerade 
 
Senast klart till 
dec 2022 
 

Verksamhetschef Delar av bidragen 
är nu kartlagda 
och informerade 
till kultur- och 
fritidsnämnden 
och i vissa fall är 
det beslutat om 
ändringar. 
Dock finns 
många bidrag 
kvar att utreda 
och kartlägga. 

Fortsatt 
kartläggning och 
utredning av 
kultur- och 
fritidsnämndens 
bidrag. 
 
Genomgång av 
nämndens 
bidragsregler som 
också kopplas ihop 
med nämndens 
delegationsordning 

December 2023 Förvaltningschef 

Dataskydds-
förordningen 
 
Följer verksamheterna 
lagen om GDPR 

Informera och utbilda 
verksamhetsansvariga 
inom GDPR 

Stickprov och kontroll/ 
information 

Juli 2022 Fritidshandläggare/ 
enhetschefer 

Vid stickprov 
saknades bland 
annat information 
om register-
hantering 
gällande 
deltagare och 
anmälda 
kursdeltagare. 

Nya mallar för 
dokumentation 
och information 
tas fram av den 
centrala 
förvaltningen 
 
Dokumentera 
information 
gällande deltagare 
och anmälda 
kursdeltagare i de 
operativsystem 
som verksam-
heterna använder. 
 
Använda de nya 
framtagna planer 
och dokumenten 
för redogörelser av 
GDPR-förvaring 
 

Klart hösten 
2023 

Verksamhetsansvariga 
enhetschefer 
tillsammans med 
fritidshandläggaren 
(GDPR-ansvarig) 
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Regelefterlevnad utdrag 
ur belastningsregistret 
vid anställning 
 
Personal anställs utan 
att ha lämnat 
registerutdrag. 

Stickprovskontroll.  
Översyn av rutin i 
samband med införande 
av digitala 
anställningsbeslut. 
 

Stickprovskontroll, 
registrering av 
registerutdrag för 
nyanställda i 
personalsystemet. 

Okt 2022 Verksamhetschef/        
HR-specialist 

Numera behöver 
inte registerutdrag 
lämnas utan det 
räcker att visa 
upp det. 
Anställnings-
beslut skrivs sen 
in digitalt och då 
ska det anges om 
registerutdrag 
uppvisats 

HR-avdelningen 
arbetar med att ta 
fram en kommun-
gemensam 
rekryteringsrutin. 
Kontakt med 
systemleverantör 
för att spärra 
anställningsbeslut 
om notering inte 
sker. 
 

Klart HR-avdelningen 

 
 

3.1 Kommunövergripande mål 
Uppföljning görs av kommunledningsförvaltningen. 
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Utbildningsförvaltningen  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Möteskalender 2023, kultur- och fritidsnämnden - 
komplettering  
Ärendenummer KFN 2022/14 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 2022-11-29 om mötesplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2023. Eftersom beslut om budget för 2023 har dröjt finns behov 
av att lägga ett extra nämndsmöte i januari månad där nämndens budget och 
verksamhetsplan för 2023 beslutas.  
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsnämndens presidium 
sammanträder tisdagar på förmiddagen om inget annat anges i kallelsen eller i 
förslaget till sammanträdesplan. 
Nämnd kl: 09.00 – 12.00 och presidium kl: 08.30– 12.00 
Följande datum för kultur- och fritidsnämnden föreslås där komplettering av 
presidiemöte och nämndsmöte sker tisdag 10 januari (presidium) och  
24 januari (nämnd): 
 

Presidium Nämnd 

Tisdag 10 januari Tisdag 24 januari 

Tisdag 14 februari Tisdag 28 februari 

Tisdag 14 mars Tisdag 28 mars 

Tisdag 11 april Tisdag 25 april, (Heldag) 

Onsdag 17 maj Tisdag 30 maj 

Onsdag 7 juni Tisdag 20 juni 

Tisdag 22 augusti  

Tisdag 12 september Tisdag 26 september 

Tisdag 10 oktober Tisdag 24 oktober 

Tisdag 14 november Tisdag 28 november 

Tisdag 5 december Onsdag 20 december 

 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 

• Möteskalender 2023, beslut KFN 2022-11-29 

• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
 
Ärendeberedning 
Förvaltningen har genom diskussioner och i samråd med nämndernas nätverk för 
nämndsekreterare i kommunen arbetat fram ett förslag på kultur- och 
fritidsnämndens mötesdagar 2023. 
Förvaltningen har också tittat på planen för ekonomistyrning med fastställda 
datum för inlämning av till exempel delårsrapporter, budgetförslag och 
årsredovisning för att ta fram förslaget till mötesplan. 
Förvaltningen har även använt sig av kultur- och fritidsnämndens årshjul i 
samtal med presidiet för att komma fram till angivet förslag på mötesplan. 
I samband med att fullmäktige inte fattat beslut om budgeten för 2023 förrän 
2022-12-12 har önskemål framförts om att lägga ett extra nämndsmöte i januari 
månad för beslut om nämndens internbudget och verksamhetsplan 2023. 
 
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar föreslagen kompletterande sammanträdesplan 
för 2023 
 
 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Badchef/Fritidssamordnare, Linda Lörincz 
Bibliotekschefen, Helena Strömqvist 
Fritidsgårdschefen, Annika Holmkvist 
Kulturstrateg, Helen Karlsson 
Rektor Kulturskolan, Jennie Winquist 
 
 
 
 

18



 Tjänsteskrivelse   

 2022-12-12  3(3) 

 

 

 
 
 
 
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: 

Mötesplanen berör endast kultur- och fritidsnämndens delegater och berörda 
tjänstepersoner i förvaltningen. 

 

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  
Jörn Engkvist   
jorn.engkvist@almhult.se 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

Investeringsansökningar Bygdegårdar  
Ärendenummer KFN 2022/17 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Under 2022 har flera ansökningar inkommit till kultur- och fritidsavdelningen 
gällande investeringsbidrag till kommunens bygdegårdar. Då flera av dem har 
varit stora ansökningar med stora bidrag har dessa avslagits. Två av dem var 
dock ansökningar med mindre bidrag. Dessa två ansökningar kan nu ges ett 
bifall då det visar sig att medel finns kvar i nämndens budget. 
 
Beslutsnivå 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Beslutsunderlag 
• Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-12-14  

• Bidragsansökan 4769, Delarybygdens byråd gällande solcellsinstallation på 
Delarygården. Bidragsansökan 50 000 kr. 

• Bidragsansökan - manuell, Byggnadsföreningen Urania gällande kostnader i 
samband med nya krav på brandskydd. Bidragsansökan 61 797 kr. 

 
 
Ärendeberedning 
Då det under året inkommit flera ansökningar gällande investeringsbidrag till 
kommunens bygdegårdar, där två av ansökningar uppgick till över 700 000kr, 
har övriga bygdegårdsföreningar också fått avslag på sina ansökningar. Det har 
nu visat sig att andra rutiner finns för utbetalning av bidrag gällande högre 
investeringsmedel genom kommunstyrelsens budget för strategiska medel. 
Med detta i åtanke vill därför kultur- och fritidsavdelningen återigen lyfta 
ansökningarna från Delarybygdens byråd gällande solcellsinstallation på 
Delarygården där totalkostnaden för denna solcellsinstallation beräknas uppgå 
till cirka 200 000 kr. Föreningen ansöker om ett bidrag på 50 000 kr från 
kommunen.  
Från Byggnadsföreningen Urania har en ansökan om bidrag för kostnader i 
samband med nya krav på brandskydd inkommit. Totalsumman för den 
tvingande investeringen är 61 797 kronor. Till detta tillkommer den egna 
arbetsinsatsen som föreningen gör. 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Nämnden godkänner bidragsansökningarna om: 
- 50 00 kronor till Delarybygdens byråd för investering av solceller på 

Delarygården. Bidraget ska användas som en del av installationskostnaderna 
om cirka 200 000 kr och användas under 2023. Är inte bidraget förbrukat till 
installation av solceller senast 31 december 2023 ska bidraget återbetalas till 
kultur- och fritidsnämnden. 

 61 797 kronor till Byggnadsföreningen Urania för kostnader i samband med 
nya krav på brandskydd. 
 

Vidare ger nämnden förvaltningen i uppdrag att snarast se över riktlinjerna och 
därmed bidragsbestämmelserna gällande rutiner och hantering av ansökningar  
på investeringsbidrag av större slag och summor. 
 
 
 
Jörn Engkvist Roger Johansson 
Verksamhetschef Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
För åtgärd 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Oliver Öst Långström, ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21



 Tjänsteskrivelse   

 2022-12-14  3(3) 

 

 

 
 
 
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: 
Bygdegårdsföreningarna har inte direkt någon barn- eller ungdomsverksamhet 

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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