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Verksamhetsplan med internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden år 2023 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

1. godkänna verksamhetsplan med internbudget 2023 för kultur- och 
fritidsnämnden.  

2. godkänna internkontrollplan 2023 för kultur- och fritidsnämnden.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 en budget för 2023 med plan 
2024-2025. Budgeten innehåller vision, fokusområden, resultatmål och nyckeltal för 
verksamheten samt driftram och investeringsram för nämnder och styrelse. Den 
kommunfullmäktige beslutade driftramen för kultur- och fritidsnämnden uppgår till 
69,6 miljoner kronor. 

Nämnderna ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta en 
Verksamhetsplan med internbudget, vilken utgör planeringsverktyg för det 
kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen fastställer nämnden egna 
nämndsmål och nyckeltal som bygger på kommunfullmäktiges resultatmål, 
driftbudget per avdelning samt budget för planerade investeringar. 

Inför budget 2023 har kommunfullmäktige beslutat om en ökad budgetram med 5,9 
miljoner kronor i jämförelse med 2022. De ökade medlen avser uppräkning av 
löneökningar, ökade kostnader i samband med fastigheter som övergår till 
förvaltningsavtal, generella kostnadsökningar samt kultur- och fritidsbibliotek. 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i juni 
2008 (KF § 71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt reglementet ska 
nämnd/styrelse varje år i samband med fastställande av internbudget anta en 
särskild plan för intern kontroll.  

I februari 2017 (KS § 9/2017) kompletterades reglementet med 
förvaltningsövergripande anvisningar för intern kontroll. Av anvisningarna framgår 
bland annat vilken modell för riskanalys som ska användas vid framtagande av 
internkontrollplanen. Förslag till internkontrollplan utgår ifrån denna modell, där 
bedömt riskvärde framgår för varje system/rutin som ska kontrolleras.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med internbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden, daterad 
2022-11-25  
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1 Nämndens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 

1.1 Grunduppdrag  

 
 

 Biblioteksverksamheten - inklusive skolbibliotek, bokbuss och programverksamhet. 

 Upplåtelse, drift och underhåll av kommunens anläggningar och lokaler för fritid och kultur. 

 Fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde.  

 Framtagande av kulturella arrangemang för barn och elever i samarbete med förskola/skola. 

 Evenemangsverksamhet - inom de olika enheterna.  

 Konstområdet - inköp, registerhantering och vård. Verka för bevarande, vård och lämplig 

användning av kulturellt och estetiskt värdefulla lokaler och miljöer. 

 Turismen - marknadsföra kommunen och därmed bidra till en positiv utveckling av 

besöksnäringen. 

 Unga - där kulturskolans verksamhet, fritidsgårdsverksamhet, lovsatsningar och kommunens 

ungdomsråd ingår.     

1.2 Kvalitetsfaktorer 

 
Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 

God tillgång till kultur och fritid i hela kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med 

föreningsliv och civilsamhälle samverka för att 

utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv för 

kommunens invånare. Oavsett var i kommunen 

man bor, oavsett fysiska möjligheter, oavsett 

ålder, ekonomisk, kulturell eller social bakgrund 

ska man kunna ta del av kultur och fritidsutbudet i 

Alvesta kommun.  

 

Antal bibliotek i kommunen 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, 

antal/1000 invånare 0-18 år 

Nöjd Medborgar-Index: Utbud av friluftsområden 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år 

Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar 

Nöjd Medborgar-Index: Kommunens arbete att främja det 

lokala kulturlivet 

Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år 
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2 Nulägesanalys 

Samlad analys av verksamhetens nuläge  
Verksamheterna har startat upp efter pandemin med normal drift för de intäktsbaserade 

verksamheterna. 

Under året har ett förankringsarbete av nya stöd till föreningslivet gjorts. Kopplat till detta har 

en digitalisering av e-tjänster koppat till föreningsstöden, priser och stipendier samt mer-öppet 

Bibliotek i Moheda och Vislanda införts. 

Det har erbjudits ett brett och varierat program- och kulturutbud med lokal förankring i 

Utställningshallen, Kulturkällaren och på biblioteken 

Återkoppling påbörjad av enkäten Lupp för åk 7-gy inom ramen för Barnen bästa gäller! i Alvesta 

kommun till berörda elever, nämnder och tjänstepersoner. 

 

Behov hos de vi är till för  
Det finns ännu en viss osäkerhet kring hur människors behov och vanor kommer se ut efter pandemin. 
Fortsatt en förväntan på enheterna att erbjuda digitala alternativ utifrån individuella behov. Till 
exempel digital undervisning på Kulturskolan, meröppet-tekniken på biblioteken och digitalt 
bokningssystem.  
Behoven och förväntningarna av friskvård som invånaren själv styr över ökar – som cykling, ridning, 
löpning/gång i elljusspår, leder, utegym och besök på badplatser.  
Förväntan och efterfrågan på aktiviteter och mötesplatser för seniorer.  
Fortsatt behov av mötesplatser för äldre ungdomar och aktiviteter för barn.  
Intresset för naturturism ökar med krav på bättre faciliteter.  
Dialog med de tre kommunala råden ger kunskap om olika gruppers behov. 
 
Verksamhetens resultat 
Trots intäktsbortfall i spåren av pandemin och ökade kostnader för drift av kommunala och 
föreningsdrivna anläggningar har nämnden levererat ett budgetresultat i balans 2022.  
E-tjänster har införts för samtliga föreningsansökningar samt priser och stipendier. 
För besökare och invånare har en satsning på digitala plattformar gjorts i form av Story spot och 
Naturkartan. Tre utegym har öppnats under hösten i en särskild satsning från kommunstyrelsen. 
Fritidsgårdarna har utökat sin personal utifrån budgettillskott. 
Efter revidering av uppdraget för Barnens Bästa gäller! i Alvesta kommun ingår förvaltningens 
medarbetare i flera arbetsgrupper kopplat till barn och unga. 
Inom ramen för Barnens bästa gäller har lovverksamhet med stöd av kommunstyrelsen genomförts på 
samtliga lov. En ökning av både antal aktiviteter och deltagare har skett med ca 33% under 
sommarlovet. 
En god samverkan sker med skolorna och deras kulturombud kopplat till Skapande skola och Kultur i 
skola- förskola, där Alvesta utmärker sig med länets högsta nivå för anslag per elev. 
Kulturskolan har återtagit det elevantal man hade innan pandemin. 
Under året har ett avtal skrivits med Sagobygden som bland annat gäller programverksamhet och 
skötsel av Sägenplatserna. 
Biblioteken har varit röstningslokal för både förtidsröstning och valdag. Språkstegen som metod med 
bokrecept har permanentats 
Ett visionsprogram för friluftsområdet Hanaslöv har antagits av två nämnder. 
 
Utmaningar 
Kompetensförsörjning till förvaltningens olika verksamheter med krav på rätt utbildning 
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Skapa ett hållbart stöd till föreningslivet utifrån ökade driftskostnader. Hos många föreningar finns en 
oro för att i framtiden kunna komma tillbaka till den verksamhet man hade innan pandemin. Detta kan 
innebära att föreningslivet kommer behöva stöttning inte bara ekonomiskt utan även på andra sätt för 
att få tillbaka medlemmar, publik och utövare. 
Sjösätta arbetet med förvaltningsavtalet.  
Kunna hålla budget i balans med bibehållen kvalitet dels med tanke på egna kostnadsdrivande 
anläggningar, dels då vi ersätter en hög del av föreningarnas driftskostnader i egen lokal.  
Hålla god kvalité på mötesplatser för unga med fokus på nätverkande och integration. Oro kring 
statsbidrag för lovsatsning, Kulturskola och Bibliotek. 
Att stärka arbetet med Barnkonventionen och Agenda 2030. 
Kunna bidra till och utveckla öppen fritidsverksamhet för de yngre åldrarna där behov finns. 
 
Trender och dess konsekvenser för verksamheten 
Ökad utflyttning utanför tätorten med krav på samma servicenivå.  Ett ökat hot mot demokratin 
generellt i samhället gör att bibliotek, öppna mötesplatser och föreningsliv blir allt viktigare för 
öppenhet och tolerans.  
Återstarten efter pandemin innebär nya kundbeteenden och anpassningar.  
Med fler människor i socioekonomisk utsatthet nå de som av olika anledningar inte har råd eller kraft 
att skapa sig en meningsfull fritid. 
Snabb takt av digitalisering ställer nya krav på medarbetare och invånare.  
De nya regionala planerna kopplat till kultur, idrott och besöksnäring får påverkan på den kommunala 
verksamheten.  
Hemesterbegreppet – med fler som semestrar i Sverige och på hemmaplan ökar behovet av 
aktiviteter, upplevelser och service. Allt fler rör sig i naturen och många anser sig ha rätten till den. 
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3 Nämndens inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

3.1 Inriktning 

 
 
Bidra till att skapa en attraktiv kommun för kultur, bildning, idrott och turism. Skapa goda förut-
sättningar för alla invånare med särskilt fokus på barn och unga att utvecklas utifrån behov och intresse. 
Detta oavsett var man bor i kommunen. Samverkan sker förvaltningsövergripande samt med 
civilsamhället, för att främja invånares tillgång till kultur, rekreation och rörelse. Utveckling av Hanaslövs 
friluftsområde ska fortsätta. Turism kopplat till bland annat kultur- och naturupplevelser, mathantverk 
och boende ska lyftas fram. 
 

3.2 Utvecklingsmål med målindikatorer 

Utvecklingsmål 1 
 

 Ge goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  

 
Motivering 
Kultur- och fritidsuppdraget utgår från invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice och god 
livsmiljö. Verksamheterna ska verka för jämlikhet, jämställdhet och inkludering utifrån invånarnas behov 
och önskemål. 
 

Målindikatorer 
o Antal kulturskoleaktiviteter totalt samt utifrån geografisk plats  

o Antal lovaktiviteter totalt samt utifrån geografisk plats 

o Antal fritidsgårdsbesök totalt samt fördelat på kön  

o Antal självutlån på bibliotek 

 

Utvecklingsmål 2 
 

 Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.  

 

Motivering 
Föreningslivet skapar hållbarhet över tid kopplat till sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Arbetet 
bidrar till att stärka Barnkonventionen och målen i Agenda 2030. 
 

Målindikatorer 
o Antal barn och ungdomar i föreningsaktiviteter kopplat till kommunalt aktivitetsstöd  

o Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt 

o Andelen ansökningar om föreningsbidrag som görs digitalt  

o Andelen bokningar av lokaler/hallar som sker digitalt 
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3.3 Särskilda uppdrag 

 
Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige Finansiering  Ansvar 

Fortsätta utredning av Virdavallen inklusive ny ishall som ska 
slutföras under 2023. Utredningen görs i samverkan med aktuella 
externa och interna intressenter. 

Inom ram  KFN 

Fortsätta utveckla biblioteken som en modern mötesplats för 
invånare och besökare. 

Inom ram  KFN 

 
 

Särskilda uppdrag från nämnden Finansiering  Ansvar 
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4 Prioriterade områden och strategier 

Inriktning  
För att uppnå nämndens mål kopplat till hållbarhet och attraktivitet behövs fortsatt samverkan med 
andra nämnder, bolag, näringsliv och civilsamhälle. Samverkan kring friluftsområdet Hanaslöv med 
civilsamhället och Samhällsbyggnadsnämnden syftar till att stärka attraktiviteten för invånare och 
besökare. I samarbetet ingår också att skapa förutsättningar för ökad vistelse i naturen i hela 
kommunen med fokus på folkhälsa, välmående, tillgänglighet och information. Kopplat till samtliga 
verksamheter ökar vi marknadsföringen genom olika kanaler för att lyfta fram en god känsla för 
Alvesta. Pågående samverkan kring Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun ska stärkas, där vårt 
ansvar kring den fria tiden, barns och ungas inflytande och språkutveckling kopplat till bibliotek 
tydliggörs. Satsningen på områdesgrupper ger ökad samverkan kring barn och unga.  
 
Biblioteket bidrar till samhällets demokratiska utveckling genom ett aktuellt och varierat medieutbud 
på de språk som efterfrågas både i fysisk och digital form. Biblioteksidén vilar på ett koncept som ger 
minskad klimatpåverkan genom att medier cirkulerar.  
 
Samordning av barnkultur för att skapa likvärdig tillgång till kulturupplevelser i samverkan med skola, 
förskola och förvaltningens enheter. 
 
Under året kommer arbetet med att starta ett Fritidsbibliotek, där man kan låna utrustning för 
kulturutövande, idrott och friluftsliv, sjösättas. Här bidrar också ett starkt föreningsliv till att skapa 
goda förutsättningar för integration och inkludering av barn och unga. Vi fortsätter erbjuda kultur- och 
fritidsaktiviteter i samband med lov i nära samarbete med föreningar, organisationer, förvaltningar 
och bolag. Genom resultaten från enkätundersökningen LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 
framtagen av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) lyfter vi ungas möjligheter 
att påverka och förändra sin livssituation oavsett geografisk-, ekonomisk- eller könstillhörighet. 
 
Med Kommunstyrelsen och Nämnden för Arbete och lärande fortsätter vi att på Mötesplatsen för 
unga, rusta unga arbetslösa inför jobb eller studier. Vi utvecklar kultur- och fritidsutbudet för såväl 
invånare som turister genom dialog med besöksnäring och civilsamhället samt genom 
omvärldsbevakning. Här ingår också dialogen med våra tre kommunala råd. Utifrån detta kan 
verksamhet anpassas för seniorer och öka tillgängligheten för personer med funktionsvariation. 
 

Utvecklingsmål  
Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen  
Under året kommer ett större fokus läggas på att nå ut med alla förvaltningens verksamheter både 
geografiskt, åldersmässigt och till invånare med olika förutsättningar för att delta. Detta genom att: 

• barn och unga är medskapande i inköp, programverksamhet och biblioteksrummens 

utformning. 

• leverans av Kulturbussen skapar nya möjligheter för samverkan och tillhandahåller ett relevant 

utbud som teknik och anpassade medier samt kulturaktiviteter i kommunens tätorter 

• projektet Kapprumsbibliotek införs i samverkan med förskolan 

• bibliotekets verksamhet erbjuds både fysiskt och i digital form 

• öka kunskapen kring digitala lösningar för förvaltningens alla enheter 

• tillgänglighetsanpassning av kultur - och fritidsutbud  

• via apparna Naturkartan och Storyspot samt framtagande av ny besökskarta tydliggöra 

besöksmål 
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• öka skyltning och utbyggnad av cykelleder för trafiksäkra möjligheter att ta sig till våra 

besöksmål 

• tillskapa fler Infopoints 

• de nya stödformerna skapar möjligheter för fler publika arrangemang i hela kommunen 

• samverka i regionala nätverk för kultur- ungdoms- och fritidsfrågor  

• samverka med MUCF kring frågor som rör unga  

• destinationsutveckling av Sagobygden 

• utveckling av Spånenleden som nationell led 

• genomförande av Vision Hanaslöv/Spånen i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen 

och föreningslivet 

• föra dialog med föreningslivet i de mindre orterna i samverkan med samhällsbyggnadsnämnd 

och förvaltning 

• ökad samverkan med utbildningsförvaltningen för att möjliggöra att kulturskolan når ut i hela 

kommunen 

Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv  
Föreningarna och civilsamhället kommer spela en avgörande roll för att nå framgång i arbetet med 
Agenda 2030. Tillsammans vill vi bygga verksamhet som inkluderar och stärker individer, folkhälsa och 
möjliggör för nya mötesplatser. Fokus för 2023 kommer vara att: 

• utreda möjligheterna för en framtida idrottsskola i samverkan med föreningslivet för barn och 

ungdomar för att minska trösklarna.  

• fortsätta stödja föreningslivet i att anpassa verksamheterna efter Coronapandemin 

• möjliggöra anpassningar för föreningar med egna anläggningar att möta ökade energipriser 

• förankra nämndens antagna stödformer  

• digitalisera bokningssystemet för föreningar och invånare 

• sträva mot att fler föreningar bidrar till ett socialt och ekologiskt hållbart Alvesta  

• utveckla samarbetet med föreningslivet kring trygga och säkra föreningar kopplat till RF-SISU  

• stödja publika arrangemang där föreningsliv och kommun samverkar  

Särskilda uppdrag  
Fortsätta utredning av Virdavallen inklusive ny ishall som ska slutföras under 2023. Utredningen görs i 
samverkan med aktuella externa och interna intressenter. 
Utredningen ska svara på behoven av både en ny ishall eller ytterligare isyta och hur Virdavallen kan 
möta trycket av fler barn och ungdomar i aktivitet kopplat till gemensamhetsytor och omklädningsrum 
samt en läktarbyggnad för fotboll. Utredningen ska presentera nuläge men också nyläge med 
finansieringsförslag. Under 2022 har utredningen fokuserat på att i samarbete med Allbohus kartlägga 
status och underhållsbehov av Virdavallens anläggningar. Dialog har inletts med aktiva föreningar och 
de skolor som verkar inom området och förväntas resultera i en strategi för ett ökat gemensamt 
nyttjande av Virdavallens faciliteter. 
 
Fortsätta utveckla biblioteken som en modern mötesplats för invånare och besökare. 
Folkbiblioteken är den största kulturinstitutionen i samhället och den som flest invånare tar del av i sitt 
vardagliga liv. Den starka förankringen i lokalsamhället skapar möjligheter till nya gränsöverskridande 
möten mellan människor. På Mohedas integrerade skol- och folkbibliotek har Mer-öppet fallit väl ut 
och inför 2023 öppnar även Vislanda bibliotek Mer-öppet. Detta ger ökad tillgänglighet för invånarna i 
samhället som kan besöka biblioteket när det passar dem bäst. Kommunens nya kulturbuss har ännu 
inte levererats, men väntas tas i bruk under våren 2023. Kulturbussen innebär ett förändrat arbetssätt 
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och öppnar upp för ökat samarbete mellan förvaltningens enheter och andra intressenter. 
Kulturbussen kommer att erbjuda ett utökat kulturutbud och utökad samhällsservice, med bland 
annat Wi-fi och utskriftsmöjligheter. Utvecklingen med digitala möjligheter fortsätter på samtliga 
bibliotek.   
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5 Budgetförutsättningar 2023 

 
 
Kultur- och fritidsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi. En satsning 
görs i budgeten där medel tillförs kultur- och fritidsnämnden med 0,4 mnkr från 2023 för utveckling av 
ett kultur- och fritidsbibliotek. De ökade medlen avser även ökade kostnader i samband med 
anläggningar som övergår till förvaltningsavtal samt generella kostnadsökningar.  
 
Då kulturbussen beräknas tas i drift kring våren 2023 så kommer driftskostnader och 
avskrivningskostnader att öka. Arbetet med demokratiprojekt fortsätter men flyttas organisatoriskt 
från fritidsgårdarna till förvaltningschef. I budget 2022 fick man tillskott för att kunna ge utökat bidrag 
till föreningar som lades under fritidsanläggningar, del som avser arrangemangsstöd flyttas 
organisatoriskt till kulturavdelningen. På kulturskolan har man ökat budget för att kunna behålla 
personal som tidigare täckts av externa medel från Kulturrådet. Dessa externa medel går inte längre 
att söka. Under 2022 gavs kultur- och fritidsnämnden extra medel för sommarlovsaktiviteter som man 
tagit höjd för i budget 2023. Man har också tagit höjd i budget för områdessatsningar.  
 
Löneökning har fördelats jämnt på respektive verksamhet enligt antal anställda och benämns i sin helhet 
i tabell 3. Förändringar i budget för de olika avdelningarna som inte hänvisas till i tabell 3 avser därmed 
löneökningar. 

5.1 Driftbudget 

I tabellerna nedan presenteras driftbudget för kultur- och fritidsnämnden. Större förändringar av budget 
mellan verksamhetsår 2022 och 2023 redovisas för respektive område i tabell 3. 
 

 

Tabell 1. Driftbudget

Mkr Prognos 

2022*

Budget 

2022

Budget 

2023

Intäkter -9,0 -10,1 -9,8

Personalkostnader 31,3 32,8 34,5

Övriga kostnader 41,8 41,4 44,9

Summa 64,1 64,1 69,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022
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Tabell 2. Driftbudget per verksamhet

Mkr Prognos 

2022*

Budget 

2022

Budget 

2023

Förvaltning/nämnd 2,3 2,6 3,3

Bibliotek 12,7 13,3 14,3

Fritid- och fritidsanläggningar 30,6 29,3 31,6

Fritidsgårdar 7,4 7,8 8,2

Kultur 4,5 4,5 4,9

Kulturskolan 6,6 6,6 7,3

Summa 64,1 64,1 69,6

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022

Tabell 3. Verksamhetsförändringar, större förändringar av budget (jämfört med 2022 års budget)

Mkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2023

Förvaltningschef

Kultur- och fritidsbibliotek 0,4

Demokratiprojekt 0,1

Områdessatsningar ungdom 0,1

Bibl iotek

Personal kulturbuss 0,4

Driftkostnader kulturbuss 0,2

Fritidsanläggningar

Förvaltningsavtal 1,8

Arrangemangsstöd -0,1

Fritidsgårdar

Demokratiprojekt -0,1

Kultur

Arrangemangsstöd 0,1

Kulturskola

Personal 0,3

Summa 3,2
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5.2 Investeringsbudget 

Under 2023 beräknas investeringsvolymen uppgå till totalt 4,0 mnkr för kultur- och fritidsnämnden. 
Utöver detta tillkommer 4,0 mnkr som en strategisk investering för Hanaslöv.  
 

 
 
I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under budgetperioden. 
 

 
 
Projekt Badplatser 
Fortsatt utveckling av kommunens badplatser med toaletter och bryggor. 
 
Projekt Båthamn 
Anpassning och utveckling av Huleviks båthamn.  
 
Projekt Virdavallen 
Fortsatt utveckling av anläggningen och anpassade maskiner. 
 
Projekt Virda bad- och sportcenter 
Fortsatt utbyte av inventarier.  
 
Projekt Elljusspår 
Utveckling och anpassning av elljusspår. 
 
Projekt Hanaslöv 
Inköp av nytt räddningsfordon. Samt påbörja arbetet för genomförande av vision Hanaslöv som 
strategisk investering.  
 

Tabell 4. Investeringsbudget

Mkr Prognos 

2022*

Budget 

2022

Budget 

2023

Inkomster 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,0 0,0 4,0

Summa 0,0 0,0 4,0

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022

Tabell 5. Investeringsbudget per projekt

Mkr Prognos 

2022*

Budget 

2022

Budget 

2023

Total  

utgift

Badplatser upprustning 0,0 0,0 0,5 0,5

Båthamn 0,0 0,0 0,2 0,2

Virdavallen 0,0 0,0 1,6 1,6

Virda bad 0,0 0,0 0,3 0,3

Elljusspår 0,0 0,0 0,1 0,1

Hanaslöv 0,0 0,0 0,3 0,3

Kulturbuss 0,0 0,0 0,6 0,6

Övrigt förvaltningen 0,0 0,0 0,4 0,4

Summa 0,0 0,0 4,0 4,0

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2022
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Projekt Kulturbuss 
Inköp av solceller och övrig inredning till kulturbuss.  
 
Projekt Övrigt förvaltningen 
Övriga inventarier till förvaltningen.  
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6 Intern kontrollplan 

 
 
1   Beskriv kontrollmomentet  
2   Den som ansvarar för att kontrollmomentet ska avrapporteras till nämnd 
3   Beskrivning av hur kontrollmomentet ska genomföras 
4   Den som utför kontrollmomentet 
5   Frekvens, dvs vid vilket/vilka tillfällen ska kontrollmomentet utföras 
6   Den politiska instans som ska godkänna uppföljningen 
7   S*K dvs Sannolikhetstalet (högst värde 4) gånger Konsekvenstalet (högst värde 4) = Kvoten av de bägge. Alla tre talen redovisas för att kunna spåra tillbaka 
     hur bedömningen gjordes.  

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment 1) Kontrollansvar 2) Kontrollmetod 3) Granskning 
utförs av 4) 

Granskning 
frekvens 5) 

Rapport till 
6)   

Sannolikhet/ 
Konsekvens 7) 

Kommentar 

Rutin för 
belastnings-
register 

Kontroll av utdrag från 
Polisens 
belastningsregister för 
förening som söker 
aktivitetsbidrag och 
eller främjandebidrag 
 

Förvaltningschef 
 

Stickprov av de 
sökande föreningar 
via Polisens 
belastningsregister 
 

Förvaltnings-
chef mha 
verksamhets-
chef 

Två gånger 
per år 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

Sannolik/Lindrig 
4*2=8 
 

Uppföljning kan ges inför 
varje nämnd 

Sjukfrånvaro/ 
frånvarotillfällen 

Kontroll av att rutin  
följs 

Förvaltningschef 
 

Urval av utfall i 
Adato 

Förvaltnings-
chef 
 

En gång per 
år 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

Mindre 
sannolik/Allvarlig 
2*4=8 
 
 

Resultatet av genomförd 
kontroll ska dokumenteras 
och arkiveras. Uppföljning 
kan ges inför varje nämnd 

Barnrätt Att nämndsbeslut 
åtföljs av en 
barnkonsekvensanalys 

Förvaltningschef Kontroll av att 
samtliga beslut som 
påverkar barn och 
unga innehåller av 
en barnkonsekvens-
analys 

Förvaltnings-
chef mha 
verksamhets-
chef 

Två gånger 
per år 

Kultur- och 
fritidsnämnd 

Mindre 
sannolik/Kännbar 
2*3=6 

Låg risk, men pga ny lag 
bör följas upp  



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2022-00106 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden år 2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar verksamhetsplan med 
internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2023 utan beredning till kultur- och 
fritidsnämnden.     

Sammanfattning 

Förvaltningschef Louise Nygren informerar kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott om verksamhetsplan med internbudget för kultur- och 
fritidsnämnden 2023. 

Verksamhetsplanen med internbudget har inte delgivits kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott skriftligen före sammanträdet och ärendet lämnas därför utan 
beredning till kultur- och fritidsnämnden.       

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Malin Arbjörk Solvemark 
Controller 
0472-153 41 
malin.arbjork.solvemark@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-02 
Referens 

KFN 2022-00099 002  

 

 

 

 
  

Beslut om attestförteckning för kultur- och 
fritidsnämnden år 2023 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för kultur- 
och fritidsnämnden 2023. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningschef får besluta om 
redaktionella förändringar under året i attestförteckning.   

Sammanfattning 

Enligt kommunens gällande attestreglemente ska nämnderna varje år ta beslut om 
en attestförteckning som ska gälla inför nästkommande år. Beslut bör tas senast 
den 31 december året innan attestförteckningen ska gälla. Attestförteckningen 
anger till vilket belopp en attestant har rätt att beslutsattestera fakturor för inom 
kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Förteckningen anger också vilken 
person som ska agera ersättare vid ordinarie attestants frånvaro. 

Redaktionella justeringar i attestförteckning sker löpande under året och beslutas 
av förvaltningschefen. Redaktionella justeringar innebär förändring av namn vid 
exempelvis ny anställning, förändringar i kodstruktur och organisationsförändringar.  

Beslutsunderlag 

Attestförteckning kultur- och fritidsnämnden från 230101, daterad 221102  
 

Louise Nygren 
Förvaltningschef kultur och fritid 

Malin Arbjörk Solvemark 
Controller 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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FÖRTECKNING ÖVER BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE 2023
Attestförteckning avser Kultur- och fritidsförvaltningen

ORDINARIE ERSÄTTARE

ANSVAR VERKSAMHET BEFATTNING NAMN BEFATTNING NAMN BELOPPSGRÄNS

Övergripande attestansvar 
21 samtliga Förvaltningschef Louise Nygren Kommunchef Camilla Holmqvist 1,000,000

Förvaltningschef
21 115 Kultur- och fritidsnämnden Förvaltningschef Louise Nygren Kommunchef Camilla Holmqvist 1,000,000

21 313 Administration Kultur och Fritid Förvaltningschef Louise Nygren Kommunchef Camilla Holmqvist 1,000,000

21 314 Ungdomssatsningar Förvaltningschef Louise Nygren Kommunchef Camilla Holmqvist 1,000,000

Bibliotekschef
211 361 Biblioteksverksamhet Bibliotekschef Suzanne Hammargren Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

211 362 Bibliotek Alvesta Bibliotekschef Suzanne Hammargren Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

211 363 Bibliotek Vislanda Bibliotekschef Suzanne Hammargren Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

211 364 Bibliotek Moheda Bibliotekschef Suzanne Hammargren Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

211 365 Bibliotek Lönashult Bibliotekschef Suzanne Hammargren Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

211 366 Bibliotek Grimslöv Bibliotekschef Suzanne Hammargren Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

211 367 Bokbussen Bibliotekschef Suzanne Hammargren Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

Vuxenbibliotikarie

2111 362 Bibliotek Alvesta Bibliotekarie Kristina Folkesson Bibliotekschef Suzanne Hammargren 30,000

Barnbibliotikarie

2112 362 Bibliotek Alvesta Bibliotekarie Kristina Folkesson Bibliotekschef Suzanne Hammargren 30,000

Filialbibliotikarie Vislanda, Lönashult

2113 363 Bibliotek Vislanda Bibliotekarie Kristina Folkesson Bibliotekschef Suzanne Hammargren 30,000

2113 365 Bibliotek Lönashult Bibliotekarie Kristina Folkesson Bibliotekschef Suzanne Hammargren 30,000

Filialbibliotikarie Moheda

2114 364 Bibliotek Moheda Bibliotekarie Kristina Folkesson Bibliotekschef Suzanne Hammargren 30,000

Bokbussbibliotikarie

2115 367 Bokbussen Bibliotekarie Kristina Folkesson Bibliotekschef Suzanne Hammargren 30,000

Skolbibliotikarie

2116 368* SBC och skolbibliotekarier Bibliotekarie Kristina Folkesson Bibliotekschef Suzanne Hammargren 30,000

Filialbibliotikarie Grimslöv

2117 366 Bibliotek Grimslöv Bibliotekarie Kristina Folkesson Bibliotekschef Suzanne Hammargren 30,000

Chef fritid- och fritidsanläggningar
212 232 Cykelleder Fritidschef Martin Sallergård Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

212 234 Stöd och tillsyn Åsnen Fritidschef Martin Sallergård Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

212 3131 Stöd till fritidsföreningar Fritidschef Martin Sallergård Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

212 315 Gemensam verksamhet fritidschef Fritidschef Martin Sallergård Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

212 316 Arrangemang Fritidschef Martin Sallergård Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

212 317 Jämnställd idrott Fritidschef Martin Sallergård Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

212 32* Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidschef Martin Sallergård Förvaltningschef Louise Nygren 500,000

Fritidsgårdschef
213 331* Fritidsgårdar Fritidsgårdschef Martin Scharin Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

213 3311 Fältassistent Fritidsgårdschef Martin Scharin Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

213 3313 Demokratiprojekt Fritidsgårdschef Martin Scharin Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

213 3314 Fältgrupp Fritidsgårdschef Martin Scharin Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

213 3315 Lovaktiviteter Fritidsgårdschef Martin Scharin Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

213 3316 Stenlyckeklubben Fritidsgårdschef Martin Scharin Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

213 3317 Ungdomsrådet Fritidsgårdschef Martin Scharin Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

Kulturchef
214 233 Turism Kulturchef Peter Johansson Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

214 34* Allmän kulturverksamhet Kulturchef Peter Johansson Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

214 351 Stöd till studieorganisationer Kulturchef Peter Johansson Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

214 4172 Kultur förskoleverksamhet Kulturchef Peter Johansson Förvaltningschef Louise Nygren 200,000
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214 4372 Kultur grundskola Kulturchef Peter Johansson Förvaltningschef Louise Nygren 200,000

Kulturskolechef

2141 371 Kulturskola Kulturskolechef Kristina Eriksson Förvaltningschef Louise Nygren 400,000

Övergripande riktlinjer

1. Attestreglemente finns i ekonomihandboken.

2. Attesträtt och beloppsgränser

a) Attestlistan avser både externa och interna transaktioner.

b) Attestantuppdraget är personligt. Där beslut finns om tjänstgöring som tillförordnad, vikarie eller dylikt övertas ansvaret från ordinare beslutsattestant/ersättare.

c) Förvaltningschef är ersättare där ersättare saknas enligt attestantlistan och i övriga fall då attestant/ersättare saknas. 

d) Om beloppgräns som angetts ovan överskrids övergår attesträtten till förvaltningschef. 

3. Jäv

a) I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av överordnad i organisationen.



 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Dnr 2022-00099 002 

 

Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden år 2023 

Beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att godkänna attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden 2023. 

2. Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att förvaltningschef får besluta om redaktionella förändringar under året i 
attestförteckning.   

Sammanfattning 

Enligt kommunens gällande attestreglemente ska nämnderna varje år ta beslut om 
en attestförteckning som ska gälla inför nästkommande år. Beslut bör tas senast 
den 31 december året innan attestförteckningen ska gälla. Attestförteckningen 
anger till vilket belopp en attestant har rätt att beslutsattestera fakturor för inom 
kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Förteckningen anger också vilken 
person som ska agera ersättare vid ordinarie attestants frånvaro. 

Redaktionella justeringar i attestförteckning sker löpande under året och beslutas 
av förvaltningschefen. Redaktionella justeringar innebär förändring av namn vid 
exempelvis ny anställning, förändringar i kodstruktur och organisationsförändringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Attestförteckning för kultur- och fritidsnämnden r 2023, daterad 
2022-11-02 

Attestförteckning kultur- och fritidsnämnden från 2023-01-01, daterad 2022-11-02 

 



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till förvaltningen 
kulturochfritid@alvesta.se 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Carl Lycke 
HR-konsult 
0472-152 05 
carl.lycke@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-29 
Referens 

KFN 2022-00010 000  

 

 

 

 
  

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen 
per oktober månad 2022 och övergripande per helår 
2022 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av kultur- och 
fritidsförvaltningens sjukfrånvarostatistik per oktober månad 2022 och noterar 
informationen om sjukfrånvarostatistiken per helår 2022.  

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken görs för föregående månad efter lönebrytet, alltså tolv 
gånger per år. 

I oktober månad 2022 visar sjukfrånvarostatistiken i procent per rullande 12 
månader för kultur- och fritidsförvaltningen en sjukfrånvaro på 4,02 %, att jämföra 
med 4,7 % i oktober månad 2021.  

Långtidssjukskrivna med en sjukskrivning på 59 dagar eller mer i procent av total 
sjukfrånvaro har i oktober månad 2022 har ökat, nu till 28,98 %. I oktober månad 
2021 var motsvarande siffra 50,83. 

Sedan juni månad 2022 visar statistiken att 16 medarbetare har haft 5 eller fler 
sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna men denna siffra har i oktober gått 
ner till 15 st. 

Analys av sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen t.o.m. 2022-10-31 
Antal personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna 
har sedan 2019 i stort sett dubblerats från ca 6-8 st till ca 14-16 st. Detta har 
antagligen sin förklaring i Corona pandemin då man varit tvungen att stanna 
hemma vid symtom och att kultur- och fritidsförvaltningen har flera yrkesgrupper 
som ej kunnat arbeta hemifrån.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per oktober 
månad 2022 och övergripande per helår 2022, daterad 2022-11-29 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per oktober månad 2022    

Protokollsutdrag kultur- och fritidsförvaltningens arbetsutskott § 70 2022-11-23      

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Carl Lycke 
HR-konsult 

  



Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

KFF 25,56 24,14 23,56 22,46 20,85 19,24 17,66 16,6 15,87 15,36 14,43 14,62

A. Kommun 26,82 26,15 24,92 23,61 22,91 22,59 22,53 22,4 22,16 22,13 22,07 22,38

0

5

10

15

20

25

30

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

KFF

A. Kommun



Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

KFF 1,04 1,09 2,08 1,48 0,8 0,85 0,59 1,25 1,57 1,28 1,12 1,19

A. Kommun 2,14 1,69 1,97 1,93 1,94 1,59 1,23 1,47 1,9 1,97 2,17 2,3
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

KFF 7,24 6,9 6,71 6,44 5,98 5,51 5,18 5,04 4,84 4,7 4,46 4,56

A. kommun 7,79 7,67 7,3 6,92 6,77 6,71 6,67 6,66 6,58 6,58 6,57 6,7
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Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

KFF 3,76 4,99 6,97 6,17 2,89 2,85 0,4 4,58 6,47 5,45 5,37 4,88

A. Kommun 7,24 6,9 7,09 7,35 6,98 5,5 3,52 5,31 7,15 7,16 8,05 8,28
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

KFF 48,12 49,98 49,58 49,43 49,9 49,92 48 45,88 50,92 50,83 51,22 45,77

A. kommun 44,69 43,65 43,9 44,67 44,46 44,64 44,76 44,47 46,06 46,87 48,36 49,09
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

KFF 11 11 12 11 10 11 11 11 13 12 12 13
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Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

KFF 23,44 25 28,13 28,79 31,82 30,77 32,81 32,79 29,15 30 31,67 30,51

A. Kommun 21,98 21,88 23,04 24,43 25,71 26,37 26,17 25,82 25,6 25,95 26,02 24,38
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Antal sjukdagar per snittanställd rullande 12 månader

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KFF 15,36 14,43 14,62 15,17 15,3 14,81 14,26 14,5 14,25 14,15 13,54 12,62 13,01

A. Kommun 22,13 22,07 22,38 23,5 24,42 24,51 24,53 24,6 24,45 24,64 24,68 24,81 24,93
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Antal sjukdagar per snittanställd månad för månad.(ej rullande 12 månader)

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KFF 1,28 1,12 1,19 1,6 1,26 1,52 1 1,16 0,59 0,46 0,5 0,67 1,67

A. Kommun 1,97 2,17 2,3 3,24 2,58 2,05 1,97 2,02 1,5 1,36 1,52 2,02 2,06
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Sjukfrånvaro i Procent per förvaltning rullande 12 

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KFF 4,7 4,46 4,56 4,72 4,73 4,65 4,45 4,51 4,45 4,54 4,3 3,99 4,02

A. kommun 6,58 6,57 6,7 7,09 7,37 7,4 7,35 7,36 7,32 7,38 7,43 7,45 7,45

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KFF

A. kommun



Sjukfrånvaro i % per förvaltning månad för månad

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KFF 5,45 5,37 4,88 5,77 5,39 5,51 3,87 3,96 2,05 1,16 1,58 2,59 5,99

A. Kommun 7,16 8,05 8,28 11,78 10,56 7,34 6,75 6,96 5,1 4,05 5,64 7,57 7,18
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Andel sjukskrivna med 59 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KFF 50,83 51,22 45,77 39,53 35,37 32,71 36,27 34,99 33,76 32,12 28,66 25,77 28,98

A. kommun 46,87 48,36 49,09 47,37 46,81 47,55 48,27 49,45 49,77 49,92 49,55 49,28 49,21
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Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen senaste 12 månaderna 

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KFF 12 12 13 14 12 14 15 15 16 16 16 16 15
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Frisknärvaro rullande 12 månader

Antal personer som senaste 12 månaderna inte har någon sjukfrånvaro i procent %

Förvaltning

Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

KFF 30 31,67 30,51 25,42 25,42 22,03 20,34 22,03 20,69 20,69 23,73 26,67 25

A. Kommun 25,95 26,02 24,38 21,6 20,59 19,79 20,76 21,83 21,09 20,55 22,26 21,72 21,55
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§ 70 Dnr 2022-00010 000 

 

Sjukfrånvarostatistik för kultur- och fritidsförvaltningen per 
oktober månad 2022 och övergripande per helår 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott lämnar sjukfrånvarostatistik för kultur- 
och fritidsförvaltningen per oktober månad 2022 och övergripande per helår 2022 
utan beredning till kultur- och fritidsnämnden.    

Sammanfattning 

Sjukfrånvarostatistiken för kultur- och fritidsförvaltningen per oktober ber månad 
2022 och övergripande per helår 2022 har inte sammanställts av HR-avdelningen till 
kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde, ärendet lämnas därför 
utan beredning till kultur- och fritidsnämnden.     
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Återrapportering av "Barnens bästa gäller! i Alvesta 
kommun" 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av arbetet 
med ”Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun”.      

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att två 
gånger per år, i april och december, återrapportera till nämnden om de pågående 
insatserna och åtgärderna som finns specificerade i handlingsplanen; vilka insatser 
som har gjorts för att uppfylla syftet med handlingsplanen och hur utfallet varit. 
Samma beslut fattade utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande.  

Handlingsplanen är förvaltningsövergripande och ska verka som ett stöd i arbetet 
med det övergripande målet, att utveckla samarbete med varandra för barnens 
bästa.  

Under sammanträdet lämnas återrapportering utifrån de insatser och åtgärder som 
finns specificerade i handlingsplanen ”Barnens Bästa Gäller! i Alvesta” samt även 
information om arbetet utifrån Barnens Bästa Gäller! på regional nivå inom ramen 
för Kronobarnsmodellen.       

Konsekvensanalys 

Genom samverkan inom Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun skapas 
goda förutsättningar för att alla barn och ungas behov synliggörs och tidiga 
insatser kan genomföras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Återrapportering av ”Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun”, 
daterad 2022-11-29  

Louise Nygren 
Förvaltningschef  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 61 Dnr 2022-00031 800 

 

Återrapportering av "Barnens bästa gäller! i Alvesta kommun" 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden lämnar återrapportering av ”Barnens bästa gäller! i 
Alvesta kommun” utan beredning till kultur- och fritidsnämnden.     

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet den 28 september 2020 att 
anta handlingsplan för ”Barnens Bästa Gäller! I Alvesta”. Nämnden beslutade även 
att ge förvaltningen i uppdrag att två gånger per år, i april och december, 
återrapportera till nämnden om de pågående insatserna och åtgärderna som finns 
specificerade i handlingsplanen; vilka insatser som har gjorts för att uppfylla syftet 
med handlingsplanen och hur utfallet varit.  

Återrapporteringen till kultur- och fritidsnämnden kommer att ske vid 
sammanträde 2022-12-06, ärendet lämnas därför utan beredning.    
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Remissvar Idrottspolitiskt program Region Kronoberg 
2022 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till remissvar 
avseende Idrottspolitiskt program - Region Kronoberg.  

Sammanfattning 

Region Kronoberg har lämnat idrottspolitiskt program på remiss, remissyttrande ska 
vara regionen tillhanda senast den 7 december 2022. Region Kronobergs 
kulturnämnd ansvarar för bereda förslag till idrottspolitiskt program och kommer 
att besluta om en slutversion i februari 2023, därefter fattas slutgiltigt beslut av 
regionfullmäktige. 

Det idrottspolitiska programmet ska beskriva idrottsrörelsens nuläge i Kronoberg 
samt Region Kronobergs idrottspolitiska ambitioner och strategiska 
utvecklingsområden.   

I kultur- och fritidsförvaltningens förslag till remissvar framkommer bland annat att 
Alvesta kommun anser att Region Kronobergs förslag till idrottspolitiskt program 
ger en bra nulägesanalys som lyfter flera av de utmaningar idrottsrörelsen står inför 
som att barn och ungdomar slutar i organiserad föreningsverksamhet tidigt, 
problem med att behålla och rekrytera ledare, anläggningar i behov av upprustning 
och att barnkonventionen nu är lag. Alvesta kommun anser dock att det 
idrottspolitiska programmet inte fullt ut är ett idrottspolitiskt program som det är 
formulerat, utan mer reglerar samverkan mellan Region Kronoberg och RF-SISU 
Småland.    

Konsekvensanalys 

Ingen konsekvensanalys bedöms nödvändig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen Remissvar Idrottspolitiskt 
program Region Kronoberg 2022, daterad 2022-11-22 

Förslag på remissvar Idrottspolitiskt program - Region Kronoberg, daterat 2022-11-
22 

Idrottspolitiskt program Region Kronoberg  

Louise Nygren 
Förvaltningschef 

Martin Sallergård 
Avdelningschef fritid 
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Remissvar Idrottspolitiskt program - Region Kronoberg 

Region Kronobergs diarienummer: 22RGK179 
 
Alvesta kommun anser att förslaget till idrottspolitiskt program ger en bra 
nulägesanalys som lyfter flera av de utmaningar idrottsrörelsen står inför som att 
barn och ungdomar slutar i organiserad föreningsverksamhet tidigt, problem med 
att behålla och rekrytera ledare, anläggningar i behov av upprustning och att 
barnkonventionen nu är lag. Alvesta kommun anser dock att det idrottspolitiska 
programmet inte fullt ut är ett idrottspolitiskt program som det är formulerat utan 
mer reglerar samverkan mellan Region Kronoberg och RF-SISU Småland.  

Alvesta kommun hade önskat en högre grad av delaktighet i framtagandet av detta 
program utöver den korta träff som genomfördes digitalt i början 2022. En ökad 
samverkan bedöms ge en ökad samsyn och en gemensam bild över hur man ska 
möta de utmaningar samhället och idrottsrörelsen står inför där folkhälsa, ökad 
efterfrågan på friluftsliv och lösningar för spontanidrott är några exempel. 

Alvesta kommun anser att ett idrottspolitiskt program även bör innehålla: 

 Fördjupad samverkan och kraftsamling från flera aktörer så som exempelvis 

länets kommuner, men där RF-SISU Småland är en central aktör i detta 

arbete.  
 

 Fokus på att möjliggöra träning högre upp i åldern men som vi ser bör detta 

inte endast avse äldre ungdomar utan snarare även lägga fokus på vuxna 

och seniorers önskemål och behov av en aktiv fritid. En aktiv fritid hela livet 

ser Alvesta kommun som en nyckelfråga för folkhälsan i regionen och ett 

fördjupat samarbete kan vara en viktig investering i tid och möjligheter som 

kan avlasta den stora reform som är på gång inom Region Kronoberg med 

god och nära vård. 
 

 Frågor som reglerar friluftsliv. Efterfrågan på friluftsliv har ökat markant i 

och med pandemin och lockar alla åldrar. Människors möjligheter till 

friluftsliv och rekreation är en viktig del för folkhälsan och ett komplement 

till idrottsrörelsens breda arbete.  
 

 Ökad samordning kring frågor kopplat till folkhälsa där det organiserade 

föreningslivet är en viktig del men där perspektivet bör breddas att även 

innefatta spontanidrott.  
 

 Fördjupad samordning och samverkan med stöd till kommunernas arbete 

för att nå resultat för samhället viktiga frågor. Att tillskapa personella 

resurser på Region Kronoberg ses vara en nyckelfråga för att samordna 

olika aktörers arbete och möta de utmaningar samhället står inför. 

 
Louise Nygren Martin Sallergård 

Förvaltningschef Avdelningschef fritid 
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IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

Region Kronoberg 2022, antagen av regionfullmäktige 2022-xx-xx
TEXTER: Region Kronobergs Kulturstab
FORMGIVNING: Kreation
OMSLAG: Emil Carlsson, IFK Växjö, under inomhus-SM 
i friidrott  i Växjö 2022. FOTO: Jonas Ljungdahl, Bildbyrån.

AKADEMISK IDROTT AMERIKANSK 
FOTBOLL BADMINTON BANDY 

BANGOLF BASKET BIL JARD BILSPORT 
BORDTENNIS BOULE BOWLING 
BOXNING BROTTNING BUDO & 

KAMPSPORT BÅGSKYTTE CASTING CRICKET 
CURLING CYKEL DANSSPORT DART 

DRAGKAMP DÖVIDROTT FLYGSPORT 
FOTBOLL FRIIDROTT FRISBEE FÄKTNING 
GOLF  GYMNASTIK GÅNG & VANDRING

HANDBOLL INNEBANDY ISHOCKEY 
ISSEGLING JUDO KANOT KARATE

KLÄTTRING KONSTÅKNING KORPEN
MOTORCYKEL & SNÖSKOTER ORIENTERING 

PADEL PARASPORT RIDSPORT RODD 
RUGBY SEGLING SIMIDROTT SKATEBOARD 

SKIDOR SKOLIDROTT SKIDSKYTTE 
SKYTTESPORT SPORTDYKNING SQUASH 

STYRKELYFT TAEKWONDO TENNIS 
TRIATHLON TYNGDLYFTNING 
VATTENSKIDOR VOLLEYBOLL

FÖRORD
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Vi vill att Kronoberg ska ha en hållbar och inkluderande idrotts-
rörelse med både bredd och spets. De senaste åren har idrotten 
drabbats hårt av pandemins restriktioner och vi vill tillsammans 
med idrottsrörelsen återstarta arbetet. I detta idrottspolitiska 
program kan du läsa om våra regionala ambitioner. Vi vill säker-
ställa en hållbar infrastruktur för idrotten och öka deltagandet i 
idrottsrörelsen, med särskilt fokus på barn och unga. Det idrotts-
politiska programmet ger också en fördjupad bild av nuläge och 
utmaningar för idrottsrörelsen i regionen.
 
Vi vill tacka alla er som engagerar er i idrotten i länet, ni ideella 
och yrkesverksamma ledare, utövare i alla åldrar och med olika 
ambitioner, domare, funktionärer och supportrar. Tillsammans 
gör vi skillnad och skapar sammanhang, gemenskap och laganda 
likväl som utvecklar enskilda individer, både inom idrotten och 
utanför.
 
Vi ser fram emot att tillsammans utveckla idrotten i länet och 
kom ihåg – ibland vinner man, ibland lär man sig, förlorar gör 
man aldrig.
 
Claudia Crowley Sörensson (M), 
Kulturnämndens ordförande

FÖRORD
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IDROTTSPOLITISKT
PROGRAM

Det idrottspolitiska programmet beskriver idrottsrörelsens nuläge i 
Kronoberg samt Region Kronobergs idrottspolitiska ambitioner och 
strategiska utvecklingsområden. Programmet genomförs i huvudsak 
via Idrottsöverenskommelse Kronoberg som beskriver hur kultur-
nämndens driftsanslag till RF-SISU Småland styrs och följs upp.
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Idrotten är större än idrottspolitiken. Idrottspolitik handlar om nationella, 
regionala och kommunala beslutsorgans ansvar att säkerställa människors 
tillgång till idrott och omfattar många områden; civilsamhälle och demokrati, 
folkhälsa, hållbarhet, regional utveckling och attraktivitet.

Idrottsrörelsen är en del av civilsamhället och samarbetet mellan RF-
SISU Småland och Region Kronoberg ska präglas av de sex principerna 
för samverkan mellan det offentliga och det civila samhället; självständighet 
och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt 
mångfald.

Region Kronobergs idrottspolitiska vision är en hållbar och inkluderande 
idrottsrörelse med bredd och spets.

EN HÅLLBAR 
OCH INKLUDERANDE 

IDROTTSRÖRELSE MED 
BREDD OCH SPETS
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Nulägesanalysen visar att det finns strukturer som gör idrottsrörelsen sårbar i Kronoberg. Det handlar om 
frågor som pandemins effekter, det ideella engagemanget och förutsättningarna för elitidrottare. Insatserna 
inom det här utvecklingsområdet syftar till att möta dessa utmaningar på regional nivå.

Kronobergs infrastruktur för idrottsrörelsen ska vara hållbar 
utifrån regionala förutsättningar.MÅL:

EN HÅLLBAR INFRASTRUKTUR 
FÖR IDROTTSRÖRELSEN

REGION KRONOBERG AKTIVERAR UT VECKLINGSOMRÅDET 
TILLSAMMANS MED RF-SISU SMÅL AND GENOM ATT:

• stärka föreningsdemokratin och den grundläggande föreningskunskapen, 
• stärka dagens och framtidens ideella och yrkesverksamma ledare genom att tillhandahålla kunskap, 
 stöd och utbildning,
• stärka möjligheterna för specialdistriktsförbunden att förvalta och utveckla sina idrotter,
• främja digital verksamhetsutveckling,
• stödja föreningsutveckling likväl som individers utveckling utifrån sina behov och förutsättningar. 
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Alla kronobergare ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen.MÅL:

Alla kronobergare ska ha möjlighet att delta i idrottsrörelsen men nulägesanalysen visar att alla inte gör det. 
Insatser inom det här utvecklingsområdet syftar till att skapa goda förutsättningar för breddat deltagande i 
idrottsrörelsen, det vill säga att fler invånare och nya målgrupper deltar. 

BREDDAT DELTAGANDE 
I IDROTTSRÖRELSEN 

REGION KRONOBERG AKTIVERAR UT VECKLINGSOMRÅDET 
TILLSAMMANS MED RF-SISU SMÅL AND GENOM ATT:

• säkerställa en mångfald av idrotter i Kronoberg,
• samordna och stödja specialdistriktsförbunden i att skapa idrottsmiljöer som är utvecklande, 
 trygga och inkluderande och som därmed attraherar och behåller fler,
• stödja idrottsskolor, 
• främja kunskaps- och metodutveckling som bidrar till breddat deltagande i idrottsrörelsen, 
• utveckla arbetet med värdegrundsfrågor,
• verka för att möjliggöra för fler att träna utan att tävla.
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Barn och unga ska ha rätt till idrott utifrån sina villkor.MÅL:

Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp för idrottspolitikens alla nivåer. Barnkonventionen är 
svensk lag och fastslår att barn, anpassat till dess ålder, ska få vara med, leka och utvecklas. Nulägesanalysen 
visar dock att idrotten inte alltid är en trygg plats för barn och unga samt att medlemskurvan i föreningarna 
vänder nedåt med elvaåringarna. Insatserna inom det här utvecklingsområdet syftar till att möta dessa  
utmaningar på regional nivå.

REGION KRONOBERG AKTIVERAR UT VECKLINGSOMRÅDET 
TILLSAMMANS MED RF-SISU SMÅL AND GENOM ATT:

• öka arbetet kring trygghet inom idrotten för att säkerställa en idrott för barn och unga fri från 
 mobbning, trakasserier, våld och sexuella övergrepp,
• satsa på unga ledare och att ge unga inflytande i idrottsrörelsen,
• implementera barnkonventionen, 
• möjliggöra träning högre upp i åldrarna,
• öka kunskapen om barn och ungas idrottsvanor och livsvillkor, 
• stödja talangutveckling.

IDROTT FÖR 
BARN OCH UNGA



9IDROTTSPOLITISKT PROGRAM

IDROTTSRÖRELSENS 
MÅLSÄTTNINGAR

IDROTTEN VILL 
– IDROTTSRÖRELSENS IDÉPROGRAM 
Idéprogrammet Idrotten Vill formulerar visionen om att 
bidra till en hållbar värld och den ideologi, de värderingar 
och de ställningstaganden som idrottsrörelsen bygger på. 

IDROTTSRÖRELSENS STRATEGI 2025 
Idrottsrörelsens vision är Svensk idrott – världens bästa.  
Idrottsrörelsen har beslutat om fem övergripande mål 
inom fyra strategiska områden:

Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att 

barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening 
under hela livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar interna-
tionellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra 

aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

Den förändring idrottsrörelsen vill uppnå med Strategi 
2025 kan sammanfattas med ”från triangel till rektangel”. 
Med ambitionen att vara en rörelse för livslångt idrottande 
behöver det traditionella synsättet förändras, där idrottsrö-
relsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som 
utgörs av barn- och ungdomsidrott och en spetsig topp i 
form av elitidrott.

Förändringen innebär att alla oavsett ålder och ambi-
tionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela 
livet. I den förändrade idrottsrörelsen finns en koppling 
mellan bredd- och elitidrott men verksamheten komplette-
ras med en utvecklad verksamhet för människor under hela 
livet. Den nya idrottsrörelsen kan därför illustreras som en 
rektangel. Utvecklingen kännetecknas av: så många som 
möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som 
möjligt. 

FÖR AT T NÅ MÅLEN HAR IDROT TSRÖRELSEN BESLUTAT OM 

FEM PRIORITERADE UT VECKLINGSRESOR: 
• EN NY SYN PÅ TRÄNING OCH TÄVLING
• DEN MODERNA FÖRENINGEN ENGAGERAR
• INKLUDERANDE IDROTT FÖR ALL A
• JÄMSTÄLLDHET FÖR EN FRAMGÅNGSRIK IDROTT
• ETT STÄRKT LEDARSKAP
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MÅLSÄTTNINGAR INOM 
ANDRA POLITIKOMRÅDEN

Utöver idrottspolitiska mål bidrar idrottsrörelsen även till 
mål inom andra politikområden.

FOLKHÄLSA
Idrottsrörelsen bidrar till delaktighet och inflytande 
i samhället genom föreningsdemokrati och folkbild-
ningsinsatser. De bidrar till barns och ungas rätt att växa 
upp under likvärdiga villkor och utvecklas i sin egen takt 
och utifrån egna förutsättningar. Idrottsrörelsen bidrar 
till målsättningar kring goda levnadsvillkor samt en trygg 
och säker livsmiljö samt mål att minska alkohol, narko-
tika, doping och tobak i samhället. Genom ökad rörelse 
i samhället bidrar idrottsrörelsen även till förebyggande 
och hälsofrämjande arbete där invånare förebygger sjuk-
dom, sjukdomsförsämring och återinsjuknande. 

REGIONAL UT VECKLING
Idrottsrörelsen bidrar till delaktighet och ökad tillit till 
andra människor. De bidrar till länets attraktivitet genom 
möjligheter att själv idrotta och att se på idrott. Idrotts-
rörelsen möjliggör en ökad involvering och skapar sociala 
mötesplatser vilket stärker känslan av social sammanhåll-
ning. De bidrar till att främja goda uppväxtvillkor hos 
barn och unga, psykisk hälsa och goda levnadsvanor. 
Idrottsrörelsen bidrar med sina evenemang till besöks- 
näringen som tillväxt- och utvecklingsområde.

HÅLLBARHET
Idrottsrörelsen bidrar till hälsofrämjande och sjukdoms-
förebyggande hållbarhetsmål och främjar hållbara lev-
nadsvanor. Deras interna hållbarhetsarbete bidrar till en 
jämlik och jämställd organisation och verkar för att minska 
klimatpåverkan. Genom att erbjuda upplevelser bidrar 
idrottsrörelsen till hållbar konsumtion. 

AGENDA 2030
Hållbarhetsperspektivet vilar på tre ben; social, ekologisk och 
ekonomisk utveckling. Idrottsrörelsen och det idrotts- 
politiska programmet bidrar till alla tre delarna och nio 
av sjutton globala mål i Agenda 2030.
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STÖD TILL IDROTTSRÖRELSEN 
– VEM GÖR VAD?

Stöd till idrottsrörelsen finns på statlig, kommunal och 
regional och nivå. De regionala och kommunala förut-
sättningarna för idrottspolitiken varierar vilket påverkar 
idrottsrörelsen runt om i landet.

STATLIGT STÖD 
Den nationella nivåns stöd till idrottsrörelsen fördelas av 
Riksidrottsförbundet utifrån förordning (1999:1177) om 
statsbidrag till idrottsverksamhet. SISU fördelar statliga 
medel till distrikten för idrottens folkbildningsarbete. 
Målen för den nationella idrottspolitiken är att ge möjlig-
heter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera 
och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja en 
fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och 
pojkar, kvinnor och män positiva upplevelser av idrott 
som underhållning. Idrottspolitiken regleras också av 
nationella mål och lagstiftning inom andra områden, till 
exempel inom det civila samhället, jämställdhet, tillgäng-
lighet och barns rättigheter.
 

REGIONALT STÖD 
Den regionala nivån stödjer det regionala distriktet av 
RF-SISU. Stödet syftar till att stödja, företräda, utveckla 
och leda idrottsrörelsen i länet genom stöd till special-
distriktsförbunden, regional kursverksamhet samt bild-
nings- och utbildningsverksamhet. I Region Kronoberg 
ligger det huvudsakliga idrottspolitiska ansvaret på kultur-
nämnden.

KOMMUNALT STÖD
Det är på kommunal nivå som invånare och besökare möter 
idrotten – i en stad, på en mindre ort eller på landsbygden 
– som utövare, ledare eller supporter. Det idrottspolitiska 
ansvaret på kommunal nivå omfattar bland annat stöd till 
lokala föreningar, lokaler och anläggningar.



FRÅN NUL ÄGE 
TILL MÅLL ÄGE 
– SÅ GÅR DET TILL
FRAMTAGANDE 
Regionfullmäktige uppdrog till kulturnämnden i budget 
2022 att ta fram ett idrottspolitiskt program i samverkan med 
idrottsrörelsen. Kulturnämnden beslutade (KN § 7/2022) 
om en processplan för framtagande av programmet inklu-
sive övergripande principer. 

Dialog har förts med i huvudsak RF-SISU Småland 
men även med en grupp ungdomar som är engagerade i 
idrottsrörelsen samt länets kommuner. 

GENOMFÖRANDE 
Region Kronobergs kulturnämnd ansvarar för att genom-
föra och följa upp målen i det idrottspolitiska programmet 
och förfogar över personella, ekonomiska och organisa- 
toriska resurser för att göra det. 

Region Kronobergs viktigaste strategi för att nå målen i 
det idrottspolitiska programmet är att garantera en stabil  
regional infrastruktur för idrotten. Därför investerar kul-
turnämnden regionala driftsanslag i RF-SISU Småland. 
Driftsanslaget är långsiktigt, omfattar hela länets geografi 
och kommer Kronobergs invånare och besökare till del. 
Insatser i det idrottspolitiska programmet genomförs 
också genom utvecklingsinsatser. Kulturnämnden förfogar 
över strategiska utvecklingsmedel för att initiera och driva 
förändringsarbete. 

UPPFÖL JNING
Det idrottspolitiska programmets mål följs upp varje år  
genom kulturnämndens uppföljning av regionala drifts- 
anslag. I uppföljningen ingår verksamhetsuppföljning av 
RF-SISU Småland.

12 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM



FRÅN NUL ÄGE 
TILL MÅLL ÄGE 
– SÅ GÅR DET TILL
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NUL ÄGESANALYS
Idrott innebär fysisk aktivitet med överenskomna regler och möjlighet till tävling. 
Idrottande i Sverige sker både inom och utanför idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen 
organiseras i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri 

och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. I nulägesanalysen beskrivs 
idrottsrörelsen i Kronoberg och dess övergripande utmaningar. 
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IDROTTSRÖRELSENS 
INFRASTRUKTUR

RF-SISU Småland är en av Riksidrottsförbundets och 
SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Riks- 
idrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande orga-
nisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och 
leda rörelsen i gemensamma frågor. SISU Idrottsutbildarna 
är idrottens studie- och utbildningsorganisation som ska ut-
bilda och utveckla idrotten. RF och SISU Idrottsutbildarna 
har olika roller men kompletterar och stödjer varandra i 
arbetet med idrottens utveckling. Organisationerna har 
också gemensamt kansli.

RF-SISU Småland får regionala driftsanslag från kultur- 
nämnden som bland annat används för att stötta  
specialdistriktsförbundens (SDF) verksamhet. SDF samlar  
lokalföreningarna inom en specifik idrott, exempelvis 
Gymnastikförbundet Sydost, Smålands Cykelförbund 
eller Smålands Ishockeyförbund. SDF är ett stöd för  
lokalföreningarna och erbjuder föreningsutveckling inom 
sin specifika idrott. Det finns 45 specialdistriktsförbund 
i Kronoberg.

Till RF-SISU Smålands uppgifter hör att: 
• vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildnings- 

organisation, 
• stimulera lärande, 
• främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten,  
• ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens 

roll i samhället utvecklas, 
• arbeta med idrottsservice, intressepolitik och  

idrottsutveckling, 
• fördela vissa anslag till idrottsrörelsen, 
• verka för att bevara det idrottshistoriska arvet samt 
• stärka engagemanget och utveckla  

idrottsverksamheten.
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Idrottsrörelsen har en stark lokal förankring i hela Krono-
berg. Totalt finns cirka 430 föreningar i länet som är  
anslutna till riksidrottsförbundet. Föreningarna består av 
både elit- och breddverksamhet och riktar sig till barn, 
unga och vuxna. Varje människas möjlighet till rörelse 
inom en mångfald av idrotter samsas med internationella 
idrottsliga framgångar, oavsett om det handlar om en 
individuell strävan att bli bättre eller om den enskildes 
välmående. Den lokala föreningen har ofta stor betydelse 
för den lokala utvecklingen på platsen, exempelvis kan 
det handla om arbetsmarknadsinsatser eller evenemang 
som bidrar till samhällsnytta.

DET IDEELL A ENGAGEMANGET
Idrottsrörelsens grund är det fria och frivilliga ideella  
arbetet som ledare, styrelseledamöter, funktionärer och 
andra volontärer genomför. Det är de enskilda individerna 
som aktivt väljer att delta i föreningar. Det finns behov 
av att verka för att behålla och utveckla de som redan 
idag engagerar sig ideellt i idrottsrörelsen men även att 
hantera generationsväxlingen när äldre engagerade slutar 
eller när engagerade föräldrars barn slutar. Idrottsrörelsen 

arbetar uppsökande och aktivt inkluderande för att på-
verka människor att vilja och kunna vara delaktiga, bland 
annat för att nå fler personer med funktionsnedsättning, 
nyanlända och äldre. Att stärka ledarskapet inom idrotts-
rörelsen är prioriterat, bland annat genom satsningar på 
unga ledare. 

DOMARE 
De enskilda idrotterna behöver domare för att upprätt-
hålla infrastrukturen inom respektive idrott. Kompetens-
försörjningen av domare kan vara utmanande då det är 
en utsatt position för den enskilde. För ungdomar som är 
domare är det av särskild vikt att säkerställa att det är god 
ton mellan spelare, ledare och domare. Bristen på domare 
är enligt idrottsrörelsen stor efter pandemin.

EN MÅNGFALD AV IDROTTER
Idrottsrörelsen består av medlemsförbund som represen-
terar respektive idrott. Totalt 72 enskilda idrotter är kopp-
lade till Riksidrottsförbundet i form av specialförbund.  
I Kronoberg finns idag 64 idrotter representerade bland 
länets föreningar. Idrotterna har vitt skilda förutsättningar. 

IDROTTSRÖRELSEN 
I KRONOBERG

Tilda Ström och Sanna Gustafsson firar efter 
6-0-målet mot Norge under VM i bandy i Åby 2022. 
FOTO: Jonas Ljungdahl, Bildbyrån.
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Fotboll, ridning och ishockey är stora idrotter med många 
föreningar i hela länet medan vattenskidor, fäktning och 
rugby enbart finns på några platser i Kronoberg. Vissa 
idrotter har höga trösklar rent ekonomiskt medan andra 
är billigare. Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning 
från 2009 undersökte kostnaderna för barns idrottande 
inom tio av de vanligaste idrotterna. De konstaterade då 
att ishockey och ridning kostade fyra gånger mer om året 
än gymnastik och nästan tre gånger mer än fotboll och 
golf. Tillgång till en mångfald av idrotter är betydelsefullt 
för att locka fler deltagare till idrottsrörelsen. Det är också 
viktigt att synliggöra även de små idrotterna så att fler 
känner till att de finns. 
 
MÖJLIGHETER TILL BILDNING 
OCH UTBILDNING
Möjligheten till bildning och utbildning inom såväl den 
enskilda idrotten som idrottsövergripande kunskaper är 
av hög vikt för idrottsrörelsens utveckling. SISU Idrotts-
utbildarna erbjuder folkbildning i idrottsföreningar och 
fokuserar på både förening och individ. RF-SISU erbjuder 
utbildningar för tränare, ledare, aktiva idrottsutövare och 

föräldrar inom en bredd av områden såsom ledarskap och 
tränarskap, föreningskunskap, administration, tränings-
lära och antidoping. Utbildningar inom respektive idrott 
arrangeras av respektive specialförbund. Det är även de 
som hanterar domarutbildningar och lägerverksamhet.

Utöver idrottsrörelsens bildnings- och utbildningsverk-
samhet finns även idrottsgymnasier i Kronoberg samt 
idrotts-vetenskap på Linnéuniversitetet. Enbart friidrotten 
har ett riksidrottsgymnasium med riksintag. Majoriteten av 
länets idrottsgymnasier ligger i Växjö. De erbjuder utbildning 
inom friidrott, ishockey, fotboll, innebandy, golf och tennis. 
På Linnéuniversitetet finns både Idrottsvetarprogrammet 
och Coaching och Sport Management samt möjlighet till 
masterprogram inom idrottsvetenskap. Linnéuniversitetet är 
även ett Elitidrottsvänligt lärosäte som erbjuder hjälp med 
individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens 
utveckling. RF-SISU Småland och Linnéuniversitetet sam-
verkar i hög utsträckning, bland annat inom Centrum för 
idrottsutveckling och kursen Rörelsecoach för rörelserika 
skolor som riktar sig till skolans pedagoger.
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FÖRUTSÄTTNINGARNA 
FÖR ELITIDROTTARE
Elitidrotten erbjuder såväl idrottsliga förebilder som under-
hållning och internationell konkurrenskraft. Elitidrottare 
har höga krav på sig själva och möter ofta höga förvänt-
ningar på prestation och resultat från andra. Arbete med 
psykisk hälsa är en central del av en hållbar elitsatsning. 
Förutom den psykiska hälsan har elitidrottare utmaningar 
kring skador och karriärövergångar när elitsatsningen är 
över.

De ekonomiska förutsättningarna för elitidrottare skiljer 
sig mellan idrotterna och mellan kvinnor och män. I vissa 
idrotter kan man vara bäst i Sverige och fortfarande be-
höva lägga ut pengar för att möjliggöra sitt idrottande. 
I andra, såsom herrhockeyn och herrfotbollen, finns det 
många personer som har heltidsuppdrag utan att kvalifi-
cera sig till sina respektive landslag. 

Riksidrottsförbundet ger ekonomiskt stöd till elitsats-
ningar i form av landslagsstöd till specialidrottsförbun-
den och kompetens och nätverk inom idrottspsykologi, 
idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsnutrition. På lokal 
nivå erbjuder RF-SISU Småland tillsammans med Linné- 
universitetet kompetensutveckling för både organisations- 
ledare och elittränare.

RENT SPEL OCH ANTIDOPINGARBETE
Idrottsrörelsen arbetar aktivt för att motverka matchfixning, 
doping, hot, våld och trakasserier för att säkerställa rent 
spel. Matchfixning är ett hot mot tävlingsidrotten och in-
volverar ofta organiserad brottslighet vilket ökar risken 
för hot och våld mot både idrottare, ledare och domare. 
RF har utbildningar och en tipsfunktion för att rapportera 
misstankar om matchfixning.

2021 bildades Antidopingstiftelsen vars bolag Anti- 
doping Sverige AB har uppdraget att leda, samordna och 
utveckla det nationella antidopingarbetet. Förebyggande 
antidopingarbete sker hos RF-SISU Småland men det är 
den enskilde idrottaren och ledarens ansvar att följa doping-
reglerna. 

PL ATSER FÖR IDROTT
Ett brett utbud av platser för idrott är en förutsättning 
för att både utöva idrotten och för den sociala verksamhet 
som sker vid sidan om. Att bevara, utveckla och skapa 
nya hållbara anläggningar och idrottsmiljöer är väsentligt 
för hela idrottsrörelsens utveckling. Det finns en brist på 
ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer. Vissa 
föreningar äger och driver sina egna anläggningar vilket 
är en stor ekonomisk påfrestning för den enskilda fören-
ingen. Att ha en egen anläggning kan dock innebära en 
större ”hemkänsla” för föreningen.

IDROTTSEVENEMANG
Större tävlingar och cuper är en viktig inkomstkälla för 
idrottsrörelsen och för samhället genom skatteintäkter 
inom besöksnäringen. De har också stor betydelse för 
idrottsintresserade och supporters. Evenemangen är i hög 
utsträckning beroende av ideella funktionärer och det 
finns behov av att ytterligare stärka föreningars och special- 
distriktsförbunds arbete med evenemang. 

FÖRVÄNTNINGAR OM 
ÖKAD FLEXIBILITET
Människor söker i högre utsträckning flexibla lösningar 
och individanpassningar i sin vardag. Detta är en stor 
utmaning för idrottsrörelsen, särskilt vad gäller lagidrott. 
Den digitala utvecklingen har dock inneburit viss ökad 
flexibilitet. Utökad flexibilitet i idrottsrörelsen och ut-
veckling av spontanidrott har potential att nå nya mål-
grupper. 

IDROTTEN UNDER CORONAPANDEMIN
Idrottsrörelsen har drabbats hårt av pandemin och de  
restriktioner den fört med sig kring råd för tränings- och 
tävlingsverksamhet likväl som för allmänna samman-
komster. Restriktionerna innebar både ekonomiska och 
verksamhetsmässiga utmaningar för idrottsrörelsen och 
de enskilda föreningarna. De har även inneburit begräns-
ningar kring invånares möjligheter att idrotta och röra på 
sig i föreningsform. Många idrottsföreningar har anpassat 
sin verksamhet även under de perioder då de fysiskt inte 
har kunnat träffats genom digitala träningstillfällen, utom- 
husaktiviteter och mindre grupper. 

Som en konsekvens av coronapandemins begränsningar 
av idrotten finns risk att föreningarna tappar både med-
lemmar, ledare, funktionärer och utövare. Parasporten 
och kontaktsporter har drabbats särskilt hårt, kampsporten 
 bedömer sig exempelvis ha förlorat upp mot 40 procent 
av ledarna. Barns och ungas möjligheter att ta del av och 
utöva idrott har även påverkats negativt. Konsekvenserna 
av det återstår att analysera, men redan nu konstateras det 
att resurssvaga unga har drabbats hårdast. Pandemin har 
även inneburit större kostnader för elitverksamhet med 
krav på testning, transport och boende.

Det finns en risk för att kostnaderna för idrott kommer 
att öka efter pandemin för att hantera föreningarnas eko-
nomiska utmaningar vilket skapar en ökad socioekono-
misk ojämlikhet. Ökade kostnader drabbar den enskilda 
föreningen hårt och att det finns behov av att bygga in 
mer robusthet i föreningarnas ekonomi. 




