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§ 18 Aktuell information
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Joanna Holden informerar ledamöterna om aktuella ärenden.
Social- och utbildningsförvaltningen har sedan tidigare ett haft ett dokument
avseende riktlinjer för samverkan. Dessa riktlinjer har reviderats och omfattar
nu även kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningschef Joanna Holden beskriver även bakgrunden till policyn.
Lördag den 5 maj delas Harry Martinsonpriset 2018 ut till Eva Ström.
Medvindsmässan äger också rum denna dag med temat Trygghet. Mässan är
belägen i Folkets Hus, Aniaraparken och Storleksplatsen.
Valborgsfirandet har ägt rum och Vivan Johansson har tilldelats priset ”Årets
eldsjäl 2018”, med följande motivering: Vivan Johansson har under drygt 10 år
engagerat sig som ”klassmamma” på Vilbokens förskola. Två dagar varje
vecka finns ”mormor Vivan” i förskoleavdelningen Fröhuset. Med sitt tålamod
och lugn är Vivan en stor trygghet för såväl barn som för personal. Hon deltar
outtröttligt i barnens aktiviteter, oavsett om det handlar om stöttning vid påklädning eller att störta sig utför en pulkabacke med ett barn i knät! Vivan har
ett stort hjärta och äger ett innerligt och sant engagemang för barnen. Vidare
har Vivan engagerat sig för flyktingar på olika sätt. Tack Vivan!
Rekryteringsprocessen för en ny fritidschef pågår. En tjänst som 100% badmästare är också utlyst.
_____
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§ 19 Ekonomisk uppföljning 2018-04
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Kultur- och fritidsnämnden får invänta redovisningen av april månad till nämnden sammanträder den 7 juni.

Sammanfattning
Förvaltningsekonom Håkan Forsman kan inte redovisa den ekonomiska uppföljningen på arbetsutskottet eftersom den inte kunnat sammanställas utan vi
får redovisningen först ut med handlingarna inför nämnden.
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§ 20 Driftsbudget 2019
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Kultur- och fritidsnämnden kommer att fortsätta diskussion och behov som
arbetsutskottet har kring driftsbudget 2019.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ramar för driftsbudget 2019 kommer att fastställas
i kommunstyrelsen den 29 maj.
Preliminärt budgetförslag kommer att presenteras den 16 augusti och Kulturoch fritidsnämnden förväntas att fastställa driftsbudgeten den 6 september.
Den 13 november kommer kommunfullmäktige att ta beslut på den totala
kommunens driftsbudget.
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§ 21 Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden an motionen Ny
gräsplan i centrala Olofström
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:

Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till yttrande och därefter översänder det till kommunstyrelsen som
sitt eget yttrande.
Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnd tog beslut vid sammanträde den 8 mars 2018
att föreslå kommunstyrelsen att:
•
•
•

besluta att avsätta investeringsmedel för ny konstgräsplan vid
Dannfältet.
Kultur- och fritidsnämnden erhåller utökad ram för ökade driftskostnader.
förfrågningsunderlag och anbud tas fram på konstgräsplan.

Kultur- och fritidsnämnden väljer alternativ med konstgräsplan utan
gummi-pad med SBR-granulat. Planen byggs med slutet system för
plan- och ytvattendränering och asfalterade ytor för snöuppläggning
Moderaterna, Olofström inkommer den 9 mars med en motion till Kommunstyrelsen där man vill att Kultur- och fritidsförvaltningen undersöker
möjligheten att anlägga en naturgräsplan på Dannfältet där man vill att
man beräkningar görs på investerings och driftkostnad samt beaktar
miljö- och hälsoaspekter i förhållande till en konstgräsplan.
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande:
Olofströms kommun har för närvarande 9 fotbollsplaner
(Olofström 2,5, Jämshög 2, Kyrkhult 1, Vilshult 1, Gränum 1,5 och
Hemsjö 1). Dessa planer gör att det f.n. inte finns något större behov av
fler planer under sommarhalvåret.
Från cirka mitten av oktober till början av april är dessa planer ej spelbara p.g.a. väderlek och används ej.
Då hänvisas fotbollsträning till inomhushallar eller till konstgräs-planen i
Kyrkhult. För att öka möjligheten till året-runt-träning finns önskemål/behov av fler planer under vinterhalvåret.
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Undertecknad har konsulterat representant för Jordelit som är ”expert”
på gräsplaner:
”Att kunna erbjuda en naturgräsplan för fotbollspel under vinterhalvåret
är inget bra alternativ i vårt klimat. Vi har inte de varma vintrar som behövs för att gräs skall klara att växa och klara de påfrestningar de skulle
utsättas för vid fotbollspel.
Vid uppvärmning av naturgräsplan behöver man lägga rör på cirka 30
cm djup och behöver ha cirka 12-15 graders värme i ledningarna för att
få de minst 8 grader som behövs till gräsrötterna. Förutom markvärme
behövs även sollampor för att få gräs att växa under vinterhalvåret. En
plan med värme kräver också en annan uppbyggnad. Man räknar med
att den är uppbyggd med cirka 85 % sand och detta medför att det
krävs mycket gödsel ( cirka 10 gånger mer än en plan uppbyggd på jord
) samt mycket mer bevattning eftersom sanden ej behåller fukten på
samma sätt som jord. En plan som skall användas under vinterhalvåret
kräver också marktäckning med fiberduk efter användning för att skydda
mot snö. Snöskottning på naturgräsplan utan marktäckning är inte möjligt utan att fördärva den.
Fotbollslag i Allsvenskan och Superettan har krav från SvFF att ha
planvärme för att kunna tidigarelägga tävlingssäsongen och kunna
spela matcher i mars/april. Dessa planer används dock ej under de kallare månaderna och kostnaden är så hög för uppvärmning att vissa lag
inte använder sig av möjligheten till tidigarelägga säsongsstarten.
Gamla Ullevi i Göteborg har planvärme i kombination med sollampor
och man beräknar att kostnaden är cirka 300 000 kr/månad. Man beräknar att uppvärmning med direktel skulle kosta cirka 20 000 kr/dag”.
Kostnaden för att använda restvärme från fjärrvärme är svår att uppskatta då det är beroende av vilka vintrar vi har. Per-Ola Svensson,
Kraftbolaget, gör en grov gissning på en kostnad om cirka 300-400 000
kronor per år.
Vi ser inte att en naturgräsplan är ett alternativ för att erbjuda fotbollsträning under vinterhalvåret. Att bedriva cirka 40-50 timmars träning per
vecka på ett bra underlag är omöjligt trots stora investeringar i värmesystem, bevattning, sollampor och täckduk. Detta tillsammans med de utökade driftskostnaderna (energi, mer skötseltid, gödsel, stödsådd, vatten) känns inte försvarbart för den breddfotboll som bedrivs i Olofström.
Olofström den 16 april 2017
Stefan Mårtensson
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Reservation: Britta Lindgren (M)
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§ 22 Medel brandskydd Gränums Bränneri
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beviljar stiftelsen
Gränums Bränneri medel om 25 000 kronor för att brandskydd av byggnadsminnet Gränums Bränneri, förutsatt att stiftelsen genom egen kassa och andra
sökta bidrag finansierar kvarstående del.
Sammanfattning
Stiftelsen Gränums Bränneri har ansökt om 25 000 kronor för att brandsäkra
byggnadsminnet Gränums Bränneri så att arrangemang kan hållas i bygganden.
Stiftelsen Gränums Bränneri köpte byggnaden Gränums Bränneri av kommunen 2004. De senaste åren har stiftelsen arbetat målinriktat med utveckling av
stiftelsen, byggnaden och verksamheten kring denna.
Det kan därmed finnas skäl att stötta dem med vissa insatser. Detta för att det
ska kunna skapas förutsättningar för verksamheten/stiftelsen att även kunna
börja generera intäkter.
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§ 23 Ev. flytt av minnessten över Pehr Thomasson
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt
alternativ nr 1.
Alt 1.
•
•
•

ställa sig positiva till en flytt av minnesstenen av Pehr Thomasson från
Ronneby till Byabrunnen i Jämshög.
avsätta 30 000 kronor i budget för flytt av sten.
ställa frågan till Ronnebys kommun om de kan tänka sig upplåta Minnesstenen till Olofströms kommun.

Om Ronneby kommun ställer sig positiva till flytten och bygglov ej skulle medges uppdras till förvaltningen att i samråd med teknisk samordnare finna ny
lämplig plats på kommunal mark.

Alt 2.
• ställa sig positiva till en flytt av minnesstenen av Pehr Thomasson från
Ronneby till Klockarelyckan i Jämshög. (Ej kommunal mark.)
• avsätta 50 000 – 60 000 kronor i budget för flytt av sten.
• ställa frågan till Ronnebys kommun om de kan tänka sig upplåta Minnesstenen till Olofströms kommun.
Alt 3.
• avslå medborgarförslaget om en flytt av minnesstenen av Pehr Thomasson från Ronneby kommun till Olofströms kommun.

Yttrande/Bedömning/Förslag
Benny Rolandsson har skrivit ett medborgarförslag avseende att flytta minnesstenen över författaren Pehr Thomasson från Snäckebacken i Ronneby till
placering vid Byabrunnen i Jämshög och ersätta skulpturen Åldermannen som
har gjort sitt. Skulpturen Åldermannen var inte tänkt att stå för evigt utan var
ursprungligen tänkt som en tillfällig utsmyckning.
Diskussionen om en eventuell flytt av minnesstenen över Pehr Thomasson har
kommit upp med jämna mellanrum under åren. Pehr Thomasson föddes i
Jämshög 1818 och är idag en relativt bortglömd författare. Men han var under
sin tid en stor författare, det finns texter som vittnar om att han var den mest
kände författaren före Strindberg. Undertecknad har också fått berättat för sig
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att det sägs att de som utvandrade hade två böcker med sig, bibeln och en
bok av Pehr Thomasson. Sanningshalten i det kan jag inte bedöma, men jag
kan konstatera att han var en av sin tids stora författare.
Pehr Thomasson var en ”folklig” författare men de liberala idéer han förde fram
föll inte i god jord i alla kretsar. Vilket hänger samman med det faktum att minnesstenen är placerad i Ronneby kommun och inte i Olofströms kommun i
Jämshög. Initiativtagare till stenen var landstings- och riksdagsmannen Axel
Lindvall och hans ursprungliga tanke var att stenen skulle placeras i Jämshög.
Inflytelserika Jämshögsbor avböjde dock detta vilket kan ha att göra med att
Thomasson hade kommit på kant med ett antal högt uppsatta personer då han
kommit ut med en bok där fingerade namn inte kunnat dölja identiteten på de
personer Thomasson avsåg. Och det var inga smickrande porträtt. Därmed
letades en lämplig plats mitt i Blekinge upp och stenen kom att placeras i Rådhusparken i Ronneby, från vilken stenen sedermera har flyttats till Snäckebacken i Ronneby.
I kontakt med Jämshögs hembygdsförening och ordförande Bengt Beijmar
låter de mig förstå att de är positivt inställda till en flytt av Minnesstenen till
Jämshög. De ser inga farhågor med att i dagsläget flytta ”hem” stenen till
Jämshög.
Undertecknad har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att utröna om det krävs
tillstånd från dem för att flytta stenen. Enligt den information jag får krävs inga
tillstånd såvida föremålet inte är äldre än från 1850. Minnesstenen restes 1915
och således krävs inga tillstånd från Länsstyrelsen såvitt undertecknad kan
förstå.
Rent praktiskt bör stenen gå att flytta. Daniel Ottosson, teknisk samordnare
Olofströms kommun har utrett möjligheterna till en flytt och har fått ett pris för
flytt och montering på 39 000 kronor ex moms. Tillkommer gör några timmar
för stenhuggare, dubb, skylt och bygglov varför vi bör lägga på 15 000 kronor
för oförutsett. Budgeten för en flytt landar då på cirka 55 000- 60 000 kronor.
Om vi väljer att ersätta Åldermannen med denna Minnessten kan kommunledningsförvaltningen stå för hälften av kostnaden taget från investeringsanslaget
för utveckling av byarna. Kvar att hantera för kultur- och fritidsnämnden blir
cirka 30 000 kronor. Ottosson bedömer det sannolikt att vi får bygglov.
Alternativ placering på Klockarelyckan
Kyrkorådet, Svenska kyrkan Jämshögs församling har under utredningens
gång inkommit med ett erbjudande om att stenen kan placeras på Klockarelyckan i händelse av flytt till Jämshög.
Benny Rolandsson som inkom med medborgarmotionen om att ersätta Åldermannen med Minnesstenen över Pehr Thomasson har inget emot att istället
placera Minnesstenen på Klockarelyckan utan menar att det skulle passa perfekt. Daniel Ottosson förespråkar i ett första läge platsen där Åldermannen nu
står då det är en fin allmän plats med stenmur som bakgrund, där minnesstenen blir väl synlig i samhället, även om man bara passerar förbi med bil. Men
Daniel framhåller också att om det finns skäl att placera Minnesstenen på
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Klockarelyckan är det ok. Dock blir det då ingen ersättning för Åldermannen i
nuläget.
Ekonomi vid alternativ placering
Om Minnesstenen placeras på Klockarelyckan förändras möjligheten att använda det kommunala investeringsanslaget inom ramen för tekniska samordnarens budget, då vi inte längre är på kommunens mark. Möjligen kan samhällsutvecklingsavdelningen i det läget bidra med cirka 10 000 kronor vilket
tidigare har avsatts för renovering av Åldermannen (som dock är så nedgången att renovering visade sig inte vara ett alternativ.). Det måste dock i så
fall tas upp i kommunstyrelsen som tidigare tillstyrkt förslag om renovering av
Åldermannen.
Kyrkorådet kan åta sig tillsyn och daglig skötsel av stenen men har ej möjlighet
bidra med flyttkostnader, sanering vid eventuell skadegörelse eller annan
kostnader som uppkommer gällande minnesstenen.
Vid placering av minnesstenen på Klockarelyckan behöver kultur- och fritidsförvaltningen/nämnden finansiera cirka 50 000 kronor i samband med flytt av
stenen.
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