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KFN § 14/2018

KFN 2018/23

§ 14 Aktuell information
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Extra ärende: Bidragsansökan från Vilshults Medborgarhusförening
Ordförande Patrik Sjöstedt (S) frågar ledamöterna om nämnden kan gå till
beslut angående en bidragsansökan från Vilshults Medborgarhusförening som
tillkommer på dagordningen.
Ansökan gjordes även 2017 och bifölls då, men då inga medel beviljades från
Boverket betalade heller inte kommunen ut några medel. Nu är denna
ansökan aktuell igen och brådskar eftersom ansökningstiden hos Boverket
löper ut om nämnden tar upp den vid ett senare tillfälle.
Nämndens ledamöter svarar att bidragsansökan kan tas upp på dagordningen
som ett extraärende.
Bibliotekschef Anders Nylander informerar nämndens ledamöter om att
Kulturrådet vill stärka biblioteksverksamheten.
Bibliotekschefen söker statliga medel för att finansiera införandet av meröppet.
Idag har filialerna öppet ca 10 h/vecka, med Meröppet så kommer man upp i
50 h/vecka.
Jämshögs bibliotek kommer att flytta från Jämshögs kommunhus till Jämshögs
medborgarhus. Flytten startar i maj månad.
Språkstegen är ett utvecklingsprojekt tillsammans med Biblioteksutveckling
Blekinge och Kronoberg där BVC och bibliotek samverkar för gruppen barn 0-3
år med föräldrarna. Boken ”Knacka på” ges till barnen. En personal är aktiv i
dess styrgrupp.
Digital agenda – öka kommuninvånarnas digitala kompetens. Ett projekt som
sträcker sig 2018-2022. Källkritik löper som en röd tråd. Olika åldrar
inkluderas: T ex Bamse delas ut för åk 3, Teknik verkstad håller öppet hus.
E-böcker lånas som aldrig förr och därför har ett utlåningstak fått beslutas.
Biblioteksplanen skall arbetas fram och Anders önskar få med några
ledamöter i detta arbete.
Fritidschef Stefan Mårtensson informerar:
Fr o m 15 maj sker inflyttning i Medborgarhuset i Jämshög. Biblioteket, JUNIS,
Jämshögs S-förening och PRO, Jämshög flyttar från Jämshögs kommunhus.
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Kultur och fritidsnämnden

Upphandling för klätterväggar i simhallen är nu klar och klätterväggarna
kommer att sättas upp under sommaren i Holjebadet.
Utöver ordinarie simskola sker också gratis simskolor under sommaren tack
vare medel från Socialstyrelsen.
Sommarlovsaktivitet planeras och kommer att erbjudas barn och ungdomar
med medel från Socialstyrelsen. En frågelåda ”Önskesommar” resulterade i
över 100 önskningar.
Heja Hälsan har utbildat Dialogcoacher som kommer att inspirera all personal
på kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsdag den 23 maj.
Växtverket har tagit fram ordningsregler och krav på att alla besökare har ett
gårdskort. Gårdskortet är gratis och säkerställer att personal kan få kontakt
med vårdnadshavare om så krävs.
Förvaltningschef Joanna Holden rapporterar från KOM-projektets strygrupp,
(Kultur- Odling-Mat) där hon är representant att arbetet fortskrider som
planerat. Bland annat har nu barn under konstnärlig ledning från Wanås
påbörjat produktion av konstverk som så småningom kommer att placerat ut i
parken i Kyrkhult.
Fredagen den 16 mars tillkännagavs att Eva Ström erhållit Harry Martinsonpriset 2018. Juryn menar att författaren och läkaren Eva Ström har stor
gemenskap med Harry Martinson gällande teman och idéer. Hon är sedan
länge bosatt i Kristianstad. Som författare skriver hon poesi, prosa, dramatik
och hon verkar också som litteraturkritiker. Sedan 30 år tillbaka ägnar hon sig
helt åt sin litterära verksamhet.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har i samråd med Olofströms
kommuns bibliotekschef och kulturchef insänt en ansökan om utvecklingsbidrag för regional kulturverksamhet till Kulturrådet. Kortfattat söker man medel
för att med Olofstrom som nod utveckla litteraturskapandet i Blekinge.
Berättarkraft har nu genomförts för tredje året och utvärdering kommer nu att
ske. Berättarkraft kommer att äga rum även 2019.
Projektet: Sommardans i Blekinge har i år elever från Olofström som sökt.
Förvaltningen har mottagit 31 ansökningar till årets vistelsestipendier i
Nebbeboda skola och ansökningarna håller hög kvalitet.
De som har tackat ja till erbjudande om plats är:
Anna Höglund, författare och illustratör
Johan Lundin & Rasmus Östebro, som arbetar med bildkonst
Anna Franklin, författare och journalist
Ted Bjurwill, musiker
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

5(22)

Sammanträdesdatum
2018-04-12
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Urban Emanuelsson & Maria Petersson, författare respektive konstnär och
arkitekt
Nina Olsson & Claes-Göran Olsson, konstnärer
Fritidschef Stefan Mårtensson går i pension till sommaren.
Annons är ute och ansökningar hanteras av Senior Partners. Ansökningstiden
löper ut den 24 april.
I samband med rekrytering av ny fritidschef har även en ny
organisationsstruktur arbetats fram och förhandlats. Fritidschef kommer i
fortsättningen att ha stabsansvar för samtliga verksamhetsområden och
förvaltningschef- och kulturchef blir direkt överordnad verksamhetscheferna för
Växtverket och Holjebadet..
Under sportlovet har en mängd aktiviteter genomförts och på Växtverket
arrangerade en workshop för ungdomar med serietecknare Mattias Olsson.
E-böcker via biblioteket har haft ett utlåningstak på 2 000 kr/månad som
biblioteket inom egen ram har höjt till 4 000 kr/mån. Eventuellt kommer inte det
att räcka.
Medborgarförslaget om lägre hyra för A-lagets matcher har behandlats genom
ett möte med OIK och kommunens företrädare. Hyrestaxan anses hålla en
marknadsmässig nivå.
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Kultur och fritidsnämnden

KFN § 15/2018

KFN 2017/1970

§ 15 Ekonomisk uppföljning 201803
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska
uppföljningen t o m mars månad.
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Håkan Forsman redovisar den ekonomiska uppföljningen
t o m mars månad.
Perioden visar upp ett resultat 691 000 kr bättre än budget.
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KFN § 16/2018

KFN 2018/360

§ 16 Förslag på Investeringsbudget 2019
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att förslag medel löpande
investeringar godkänns.








att överföra medel i investeringsbudgeten till meröppet med
1 000 000 kr till 2019 för
o Olofströms bibliotek
o Jämshögs bibliotek
o Kyrkhults bibliotek
att utöka nämndens budget med 218 000 kronor/år samt ett
engångsbelopp på 50 000 kronor 2019 för hantering av investering i
driftsbudget.
att avsätta medel i driftsbudgeten med 200 000 kronor för asfaltering
vägar ridhuset.
att avsätta medel i driftsbudgeten med 200 000 kronor för ombyggnad
gödselhantering för stallet.
att avsätta 400 000 kronor för ombyggnation av Åvallen
att kultur- och fritidsnämndens budget utökas med max 40 000 kronor
beroende på faktiskt utrymme i investeringsbudget.

Sammanfattning
Förslag medel löpande investeringar enligt tidigare plan:
Inventarier Holjebadet
225
Inventarier Fritid
175
Inventarier kultur
50
Inventarier bibliotek
100
Inventarier Växtverket
50
(Vid sidan av detta avsätts enligt beslut i kommunfullmäktige 0,4 procent av
byggnationskostnader vid om- och nybyggnationer över 10 miljoner kronor till i
första hand platsanknuten konst samt ett halvt prisbasbelopp för inköp av ”lös”
konst.)
Förslag övriga investeringar
Nedan är förslag till investeringar för 2019.
Ingen inbördes rangordning. Nedan önskemål/behov har framkommit.
Uppskattade kostnader.


Meröppna bibliotek enligt tidigare skrivelse se bilaga 1.
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Investeringen på en miljon är med i budget för 2018 men driften kunde
inte lösas.
Asfaltering vägar ridhuset
Vägar till och från stall- och ridhusbyggnad är idag undermåliga.
Frekvent och tung trafik gör att stora hålor uppstår i grusvägen.
Lutnigen på vägen behöver också riktas om för att avrinning av vatten
ska ske effektivt. Vägen bör riktas och asfalteras.
o Uppskattad kostnad investering: 200 000 kronor.
o Uppskattad kapitaltjänstkostnad i drift: 10 000 kr/år
Ombyggnad gödselhantering ridstallet
Platsen för gödselcontainer behöver byggas om för att underlätta
tippning av gödsel till ett säkrare och mer lätthanterlig arbetsmoment.
o Uppskattad kostnad investering: 200 000 kronor.
o Uppskattad kapitaltjänstkostnad i drift: 10 000 kr/år
Omklädning/dusch på Åvallen
Ett gemensamt duschrum för två lag samt domare är inte optimalt.
Hemma- och bortalag samt domare bör ges möjlighet att duscha
separat.
o Alt 1. Ombyggnad av ”vattenverk” med duschrum och
omklädning för domare. Uppskattad kostnad: 150 000 kr.
 Uppskattad kapitaltjänstkostnad i drift alt. 1: 7 500 kr/år
o Alt 2. Tillbyggnad på befintlig byggnad med duschrum och
omklädningsrum för domare sam duschrum för bortalag.
Uppskattad kostnad: 400 000 kr
 Uppskattad kapitaltjänstkostnad i drift alt 2: 20 000 kr/år

Vid simulering av kapitaltjänstkostnader mellan 2018 och 2019 finns ”tillgodo”
cirka 150 000 kr för drift. Detta är en hint om att kapitaltjänstkostnaden kan
komma att bli lägre 2019 om inga nya investeringsbeslut tas. (Här kan
tillkomma investeringar som OHAB ev. ser att måste göras i anläggningarna).
Nämndens löpande investeringar i egen budget är inte med i siffran utan de
rullar, enligt ekonomi Håkan Forsman, relativt jämt över åren.
Utifrån de beslut som fattas om eventuella äskningar bör begäran om utökad
ram läggas för investeringar som inte kan rymmas i nuvarande budget.
_____
Beredning: Kultur- och fritidsnämndens Arbetsutskott KFNAu § 10/2018-03-08
Delges: Kommunstyrelsen
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KFN § 17/2018

KFN 2018/342

§ 17 Ungdomsledarstipendium 2017
Kultur och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden har enigt beslutat om ungdomsledarstipendium
2017. Tio personer är nominerade av sina föreningar.
Ungdomsledarstipendium 2017 tilldelas
 Mari Bertilsson, Olofströms IF och
 Peter Persson, Kyrkhults Sportklubb.
Sammanfattning
Kultur- och Fritidsnämnden vill uppmuntra det ideella ledarskapet genom att
årligen dela ut Ungdomsledarstipendium till personer som är verksamma i
Olofströmsföreningar med ungdomsverksamhet.
Stipendiet delas i ett kvinnligt och ett manligt stipendium och utgår med
vardera 5 000 kr och ett diplom. Förslag till stipendiater skulle vara Kultur- och
Fritid tillhanda senast den 27 februari 2018.
Kultur- och Fritidsnämnden utser stipendiater och priset delas därefter ut vid
nationaldagsfirandet den 6 juni. Villkor för att få stipendium:


Personen skall vara verksam inom en Olofströmsförening med
ungdomsverksamhet.



Personen skall ha utfört ett förtjänstfullt arbete inom föreningens
ungdomsarbete, antingen som ledare eller som ledamot i styrelse eller
kommitté. Arbete under senaste året kommer att värderas högre.



Styrelse i förening föreslår kandidat/er till stipendiet.

Nominerade till Ungdomsledarstipendium 2017
Carina Wänggård, Kyrkhults Scoutkår
Peter Persson, Kyrkhults Sportklubb
Julia Nilsson, UF Contact
Malin Åman, OK Vilse -87
Mari Bertilsson, Olofströms IF
Christofer Lunde, Olofströms IF
Mats Björkhem, Jämshögs IF
Malin Ottosson, Jämshögs IF
Morgan Larsson, Jämshögs scouter
Tobias Mattsson, Jämshögs scouter
Beredning: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFNAu § 11/2018-03-08
Delges: Berörda stipendiater
Justerandes signatur
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KFN § 18/2018

KFN 2017/1727

§ 18 Val av dataskyddsombud, Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden utser
1. Åsa Nilsson till dataskyddsombud. Uppdraget gäller från och med den
25 maj 2018 när Dataskyddsförordningen träder i kraft.
2. Ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en registerbeskrivning som
beskriver hur nämnden behandlar personuppgifter inom verksamheten.
3. Detta beslut upphäver KFN § 62/2015-09-10 Val av person-uppgiftsombud
Sammanfattning
Den nya dataskyddsförordningen, DSF, ersätter personuppgiftslagen, PUL och
börja gälla den 25 maj 2018. Denna lag benämns ofta med den engelska
förkortningen (GDPR- General Data Protection Regulations). Lagen är
subsidiär dvs tillämpas inte om annan lag säger annorlunda.
Dataskyddsförordningen förstärker de enskildas rättigheter och tydliggör
ansvar/skyldigheter för nämnden som behandlar personuppgifter. Det är också
förenat med stora bötesbelopp om man inte hanterar sina
personuppgiftsbehandlingar enligt den nya dataskydds-förordningen.
Modernisering och harmonisering med övriga EU-länder var också ett krav.
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig (PUA). Det är nämnden
som både ansvarar och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen
av de personuppgifter som berörs inom myndigheten.
Nämnden ansvarar för att det finns en registerförteckning över de
personuppgiftsbehandlingar som sker inom vår myndighet.
Nämnden är skyldig att utse ett dataskyddsombud. Beslutet skall skickas till
Datainspektionen. Dataskyddsombudet ska informera och ge råd, övervaka
registerhanteringen och samarbeta med Datainspektionen samt ge råd till PUA
vid konsekvensbedömningar.
Vad är en personuppgift?
All information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.
Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på
personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som
lagras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några
namn i inspelningen.
Ett bolagsnummer är oftast inte en personuppgift, men är det, om det handlar
om en enskild näringsverksamhet. Registreringsnumret på en bil kan vara en
personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan
Justerandes signatur
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registreringsnumret på en firmabil som används av flera inte är en
personuppgift.
Nedan listas 7 funktioner som PUA (nämnden) behöver ta del av;
1. För varje behandling av personuppgifter ska en registerbeskrivning upprättas
av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträdena. Nämnden är också
skyldig att samarbeta med Datainspektionen och se till att registret är
tillgängligt för övervakning av behandlingen.
2. När Datainspektionen knackar på dörren är det viktigt att kunna uppge vilken
information som behandlas, hur den behandlas samt vilka rutiner nämnden har
vid en eventuell personuppgiftsincident.
3. Inför en ny personuppgiftsbehandling som innebär särskilda risker ska en
konsekvensbedömning göras.
4. Informationsplikten gentemot de registrerade utökas - till skillnad från PuL
måste nämnden enligt GDPR informera om den rättsliga grunden för
behandling av personuppgifter och möjligheten att lämna klagomål till
Datainspektionen om den registrerade anser att fel har begåtts. Den utökade
informationsskyldigheten i GDPR omfattar utöver vad som anges i PuL:
 Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om det finns ett sådant)
 Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, om man

använder det som rättslig grund
 Om personuppgifterna ska överföras till tredjeland eller internationell








organisation samt information om ifall en adekvat skyddsnivå finns
där eller inte
Kriterierna för hur länge de insamlade uppgifterna kommer att lagras
Vilka rättigheter den registrerade har, exempelvis rätten till radering,
rätten att återkalla ett samtycke, rätten att klaga till en
tillsynsmyndighet etc.
Om den registrerade är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna
och vilka följder det kan få att inte göra det
Om det föreligger något automatiskt beslutsfattande eller profilering
Dessutom måste informationen vara kortfattat, koncis och utformad
på ett tydligt sätt så att den registrerade förstår syftet med
behandlingen.

5. De registrerades rättigheter utökas s.k. dataportabilitet
De registrerade har vanligen, under vissa omständigheter, rätt till att:
 få tillgång till sina personuppgifter
 korrigera felaktiga personuppgifter
 begära att personuppgifter raderas
 neka att personuppgifter används för direktmarknadsföring
 neka till att personuppgifter används för profilering eller automatiserat
beslutsfattande
 flytta personuppgifterna - rätten till dataportabilitet
6. Anmälan om personuppgiftsincident ska ske inom 72 timmar
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Om nämnden någon gång exempelvis förlorar kontrollen över
personuppgifter eller blir utsatta för dataintrång måste detta rapporteras
till Datainspektionen inom 72 timmar. När säkerhetsrisken kan påverka
individen, vid exempelvis identitetsstöld eller bedrägerier, så måste de
registrerade informeras om händelsen.
7. Sanktionsavgifter kan förekomma för den som bryter mot
dataskyddsförordningen
Organisationer som inte efterlever lagstiftningen i
dataskyddsförordningen kan komma att straffas med sanktionsavgifter.
På EU-nivå pågår arbetet med att ta fram vägledningar för hur
sanktionsavgifter ska kunna användas.
_____
Beredning: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFNAu § 12/2018-03-08
____
Delges: Kommunstyrelsen, Datainspektionen
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KFN § 19/2018

KFN 2017/1008

§ 19 Justering och framtagande av nya avgifter för Holjebadet
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner de nya och justerade avgifterna för
Holjebadet.
Avgifterna gäller från och med 2018-01-01.
Sammanfattning
Holjebadet har lämnat förslag på nya taxor för att kunna tillgodose önskemål
från kunder samt gjort några tillägg på taxor som tidigare saknats.
Holjebadet har också gjort en översyn och förändring av simskoleverksamheten vad gäller antal lektioner och undervisningstid vilket föranleder en
ändring av taxor.
Förändringarna framgår av rödmarkerad text i bilagan.
Yrkande:
Britta Lindgren (M) yrkar att barn och ungdomar 0-19 år skall kunna bada
gratis.
Gratis sim för barn och ungdomar upp till 19 år.
I Göteborg har alla kommunala simhallar fri entré för barn och ungdomar under
17 år samt för pensionärer.
– Det är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor,
vilket vi är jättestolta över, säger Helena Eriksson, planeringsledare på idrottsoch föreningsförvaltningen i Göteborg.
Emmaboda, Umeå, Katrineholm, Stockholm, Oskarshamn och många fler
kommuner erbjuder gratis inträde till simhallen i olika former för både
barn/ungdom och pensionärer.
Vi får allt fler rapporter kring barnfetma:
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=5861
I läkartidningen skriver:
John Perlhagen, fd barnhälsovårdsöverläkare, Region Skåne
perlhagen@telia.com
Carl-Erik Flodmark, med dr, verksamhetschef, barnöverviktsenheten,
Region Skåne, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Olle Hernell, professor, överläkare, barn- och ungdomskliniken,
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Kring sambandet mellan stillasittande, tv-spel, tv-tittande och vikten av
regelbunden fysisk aktivitet för barn och unga för att motverka fetma.
Att erbjuda alla upp till 19 år gratis sim i Olofström kan endast ha positiva
effekter i form av bland annat ökad fysisk aktivitet, ökad social förmåga,
fysiska möten och att alla oavsett föräldrarnas ekonomiska status ska kunna ta
del av dessa aktiviteter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

14(22)

Sammanträdesdatum
2018-04-12

Kultur och fritidsnämnden
Bästa sättet är att starta upp den här aktiviteten i form av ett projekt under ett
års tid.
Medel för att finansiera ett sådant projekt bör av kultur & fritidsförvaltningen
kunna sökas från Sociala Investeringsfonden hos kommunstyrelsen i
Olofströms kommun.
Själva kostnaden är svår att beräkna, allt beroende på intresse samt
informationsspridning kring projektet.
Göteborg avsatte ca 7 miljoner kr första året och erbjudandet gällde 3
kommunala simhallar samt de boende i Göteborg.
Grovt räknat skulle ca 300 – 400 tkr vara en rimlig investering för att på detta
sätt förbättra fysisk och psykisk hälsa hos barn och ungdomar.
Britta Lindgern (M) att förvaltningen får i uppdrag att skriva ansökan om
medel ur Sociala investeringsfonden för att genomföra projektet Gratis
sim för barn och ungdom upp till 19 år under ett år.
_____
Ordförande ställer Britta Lindgrens förslag mot förvaltningens förslag till
badtaxa och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag till badtaxa för barn 0-19 år.
Ordförande Patrik Sjöstedt (S) framför till Britta Lindgren (M)möjligheten att
presentera förslaget till budgetberedningen 2019.
Reservationer:
Britta Lindgren (M) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag
_____
Beredning: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFNAu § 13/2018-03-08
Delges: Kommunstyrelsen, Inköpssamordnare Mikael Särnevång, Fritidschef
Stefan Mårtensson, Simhallschef Bianca Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-04-12

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 20/2018

KFN 2017/1996

§ 20 Investeringsbidrag 2018 till Olofströms Ridklubb
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till inköp av harv med max 50 % av
redovisad kostnad, dock max 33 875 kronor.
Sammanfattning
Olofströms Ridklubb ansöker om investeringsbidrag för inköp av ridhusharv.
Harven är speciellt framtagen för fibersandsunderlaget i ridhuset.
Den monteras på traktor och kommer användas dagligen vid skötsel av
underlaget. Uppskattad kostnad är 67 750 kronor.
_____
Beredning: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFNAu § 14/2018-03-08
_____
Delges:
Olofströms Ridklubb,
Assistent Åsa Eriksson

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2018-04-12

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 21/2018

KFN 2018/400

§ 21 Biblioteksplan 2019-2022
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden utser två politiska representanter för arbetet med
biblioteksplan 2019-2022 tillsammans med ordföranden och personal.
Linda Rehn (S) och Maj Lindström (C) väljs in att arbeta med biblioteksplanen
2019-2022.
Sammanfattning
Arbetsutskottet föreslog nämnden att utse politiska representanter för arbetet
med biblioteksplan 2019-2022
Bakgrund:
Varje kommun ska ha en politiskt antagen plan hur för den kommunala
biblioteksverksamheten ska bedrivas och utvecklas. (SFS 2013:801)
Biblioteksplanen ska peka ut bibliotekens roll i den kommunala verksamheten
och uttrycka den politiska organisationens vilja till utveckling inom
biblioteksområdet på kortare och längre sikt.
Vad viII man särskilt åstadkomma med sin biblioteksverksamhet och hur ska
man arbeta för att nå dit?
Planen syftar dels till att översiktligt beskriva den biblioteksverksamhet som
bedrivs i Olofströms kommuns regi, dels till att peka ut den inriktning
verksamheten ska ha framöver. I den kommunala biblioteksverksamheten
ingår såväl folkbiblioteken som skolbiblioteken. Folkbiblioteken ger också
särskild service åt andra kommunala verksamheter som t ex äldreomsorgen
och verksamheter för funktionshindrade.
Liggande biblioteksplan löper ut 2018-12-31 och en ny biblioteksplan behöver
arbetas fram för 2019-2022. I arbetet med biblioteksplanen är den politiska
viljan och riktningen av största vikt, varför representanter för arbete med
biblioteksplanen bör utses.
_____
Beredning: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFNAu § 15/2018-03-08
Delges:
Bibliotekschef Anders Nylander
Linda Rehn (S)
Maj Lindström (C)

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2018-04-12

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 22/2018

KFN 2017/1996

§ 22 Yttrande angående Vilshults Medborgarhus ansökan om
underhåll
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur och Fritidsnämndens ledamöter godkände vid mötets öppnande att
utöka ärendelistan med detta extraärende.(Se KFN § 14)
Kultur- och fritidsnämnden beviljar för renoveringsåtgärderna ett
investeringsbidrag med maximalt 87 186 kronor under förutsättning att man
erhåller bidrag från Boverket.
Sammanfattning
Vilshults Medborgarhusförening har ansökt om bidrag till utvändig målning av
Medborgarhuset samt byte till energibesparande och underhållsfria fönster.
Total kostnad 290 620 kronor.
Föreningen kommer att lämna in ansökan om investeringsbidrag
(50 % av totalkostnad = 145 310 kronor) till Boverket.
Boverkets villkor för bidrag är att kommunen åtar sig att medverka i
finansieringen av projektet med minst 30 procent av det bidragsunderlag som
Boverket fastställer i ärendet = 87 186 kronor.
Föreningen har en egen insats med 58 124 kr och avser också att söka medel
från andra bidragsgivare och det kan minska kommunens insats. Ansökan till
Boverket skall vara inskickad senast den 15 maj 2018.
Delges:
Vilshults medborgarhusförening
Assistent Åsa Eriksson

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2018-04-12

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 23/2018

KFN 2018/402

§ 23 Medieplan 2018 för biblioteket
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Bibliotekets Medieplan för 2018.
Sammanfattning
Biblioteket gör årligen en översyn av medieplanen. Medieplanen uppdateras i
samband med fördelning av medieanslaget och ses över mer grundligt varje
mandatperiod.

Beredning: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFNAu § 16/2018-03-08
Delges: Bibliotekschef Anders Nylander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-12

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 24/2018

KFN 2018/600

§ 24 Sjukfrånvaro jan och feb 2018
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Personalsekreterare Hans Nordholme har levererat statistik
t o m februari 2018. Totala sjukfrånvaron för förvaltningen för
februari månad är 6, 27 %.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-04-12

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 25/2018

KFN 2018/242

§ 25 Redovisning av delegationsbeslut på nämnd 2018-04-12
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
under perioden 2018-01-31—2018-03-29.
Sammanfattning
Redovisade delegationsbeslut på nämnden är:
Löpnr
311/2018

Datum
2018-03-15

Ärende
Anställningsavtal Verksamhetschef Växtverket

371/2018

2018-03-15

372/2018

2018-03-15

373/2018

2018-03-15

380/2018

2018-03-15

Anställningsavtal Y.H. Fritidsledare, Växtverket
Vik 75% 2017-09-18-2017-10-29
Anställningsavtal A.A. Växtverket
Fritidsledare/Kulturarbetare Vik 87,5% 2018-0102--2018-01-28
Anställningsavtal I.L. Fritidsledare växtverket 85
%, Provanställning 2018-01-16
Anställningsavtal Y.H. fritidsledare Växtverket vik
2018-01-02--2018-01-28
Arrangörsstöd till Tonsättarnas vårkonsert

1423/2018 2018-02-19
1856/2018 2018-03-05
2287/2018 2018-03-15
2830/2018 2018-03-29

Justerandes signatur

Anställning fritidsledare E K. Intermittentanställd
2018-02-23--08-23
Anställning av intermittentanställd Fritidsledare
R.S. 2018-03-07--09-07
Inköp av tavlor MajLis Olsson "Rosa bukett" och
Jack Klason "Jazz"

Utdragsbestyrkande

Handläggare
Stefan
Mårtensson
Elvin Jakus
Elvin Jakus
Elvin Jakus
Elvin Jakus
Anna
Lundholm
Elvin Jakus
Elvin Jakus
Joanna
Holden
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Sammanträdesdatum
2018-04-12

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 26/2018

KFN 2018/241

§ 26 Meddelande
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen av redovisade meddelanden till
protokollet.
Sammanfattning
Meddelanden (2018-01-31--2018-03-29) som redovisas på nämnden är
följande:
Löpnr

Datum

892/2018

2018-01-31 Yttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen som godkänner förslaget Joanna Holden

Ärende

Handläggare

1152/2018 2018-03-08 Medborgarförslaget är besvarat till OIK; Styrelseledamot och
ordförande. Inga sänkta matchhyror.

Stefan Mårtensson

1162/2018 2018-02-09 Delgivning KSPU § 6/2018-02-02 Protokollsutdrag

Joanna Holden

1340/2018 2018-02-15 Delgivning KS § 11 Protokollsutdrag Kommunikationspolicy för
Olofströms kommun

Joanna Holden

2764/2018 2018-03-28 Delgivning KSPU § 12 Protokollsutdrag Uppräkning av
förtroendevaldas arvoden 2018

Joanna Holden

2820/2018 2018-03-29 Delgivning KSPU § 11 Protokollsutdrag Sjukfrånvarostatistik januari
kommunens alla förvaltningar

Joanna Holden

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2018-04-12

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 27/2018

KFN 2018/23

§ 27 Kurser och konferenser
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Arbetsutskottet beslöt att


erbjuda ordinarie ledamöter att delta i Festival Spezial den 10 april.



erbjuda presidiet att delta i en heldag på residenset den 20 april.

Sammanfattning
Blekinge Läns bildningsförbund önskar välkommen Festival Spezial en
inspirations- och fortbildningsdag den 10 april i Lokstallarna i Karlshamn.
Kostnad för Pär Johanssons föreläsning och filmen Fidan & Salih 100 kr
För en hel föreläsningsdag är kostnaden 400 kr.
Sista anmälningsdagen är den 23 mars till förvaltningssekreterare Åsa Nilsson.
Länsstyrelen Blekinge Län inbjuder till en dag om hälsa och hur den påverkas
av vår närmiljö.
Fredagen den 20 april kl 09.00-16.00 på Residenset, Karlskrona

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

