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Kultur och fritidsnämnden

KFN § 28/2018

KFN 2018/23

§ 28 Aktuell information
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Bianca Gustafsson, verksamhetschef på Holjebadet, informerar ledamöterna
om Holjebadet öppettider (52 h/vecka) och aktiviteter (40-42 pass/vecka).
Bianca berättar vidare om framtidsplaner och nya aktiviteter t ex att
förskolebarn kommer erbjudas simskola och möjlighet att besöka Holjebadet
gratis under 2018 för att känna sig mer bekväma med vatten. Detta möjliggörs
genom rekvirerade medel från Socialstyrelsen. Rekrytering av badmästare är
på gång. Större samverkan med Växtverket och biblioteket är inplanerad. V27
kommer klätterväggarna att monteras. Holjebadet kommer att vara stängt V28V30 för underhåll (gym håller öppet under V30).
Kvalitetsstrateg Adnan Samardzic navigerar ledamöterna i programmet
Stratsys. I detta program finns inlagt övergripande mål som brutits ner till
målen för nämnd respektive verksamhet. Systemet skall underlätta uppföljning
och därmed kommande planering. Ledamöterna som har tagit dela av denna
information kommer tilldelas ett lösenord och kan sen gå in via
www.stratsys.se och surfa runt och ta del av uppföljning/mål direkt.
Förvaltningschef Joanna Holden informerar ledamöterna om aktuella ärenden.
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har sedan tidigare haft ett
dokument avseende riktlinjer för samverkan kring frågor som rör barn och
unga. Dessa riktlinjer har nu reviderats och omfattar även kultur- och
fritidsförvaltningen.
Lördag 5 maj delades HM-priset ut till Eva Ström. Motvieringen var:
”Harry Martinson-priset för år 2018 tilldelas författaren Eva Ström för ett
författarskap som visar på sambandet mellan naturvetenskap och
humaniora, bildning och nyfikenhet. En insiktsfull oro över tillståndet i
världen ställs mot en intensiv livskänsla med grund i noggrann
iakttagelse och skildring av naturen. Det är lätt att känna igen hur Eva
Ström och Harry Martinson har stor gemenskap beträffande teman och
idéer i ett mångsidigt författarskap. Eva Ström har också i recensioner
och artiklar visat på djup insikt och frändskap med Harry Martinsons
tankevärld i naturens stora rymd.”
Priset administreras sedan 2015 av kultur- och fritidsförvaltningen och i juryn
ingår två medlemmar från Martinson-sällskapet samt två representanter från
Olofströms kommun. I årets jury fanns Patrik Sjöstedt, ordförande i kultur- och
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Kultur och fritidsnämnden
fritidsnämnden, Sara Rudolfsson kommunalråd samt Ingemar Lönnbom och
Ulf Redmo från Harry Martinson-sällskapet.
Farabols byalag jubilerar i år och firade 50 år i helgen som var. Håkan
Björkman representerade nämnden vid firandet och överlämnade check och
blomma i enlighet med gällande bestämmelser. Joanna Holden,
representerade förvaltningen vid firandet.
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!”
Medvindsmässa har genomförts med temat ”Trygghet”.
Rekryteringsprocessen av en ny fritidschef pågår. Intervjuer med slutkandidater pågår just nu och förvaltningen hoppas nå ett beslut om vem som
skall erbjudas tjänsten, i veckan som kommer.
Semestrarna är planerade och klara sedan länge. Under förvaltningschefs
frånvaro har vi tf. förvaltningschef enligt följande:
v. 27 är Stefan Mårtensson tillförordnad förvaltningschef.
v. 28-30 är Anders Nylander tillförordnad förvaltningschef.
v. 31 är Irene Robertsson tillförordnad förvaltningschef.
Region Blekinge och Biblioteksutveckling Blekinge/Kronorberg har beviljats
medel (420 000 kronor) av Kulturrådet för ett litteraturprojekt som kommer att
utgå från Olofström som kommer att vara nodet i projektet. Medel kommer att
gå till att anställa en projektledare. Annons kommer sannolikt ut under
sommaren. Vi upplåter arbetsplats åt projektledaren som kommer att vara
placerad i Olofström även om projektet är regionalt.
Statens Konstråd har utlyst medel för konstprojekt och konstnären Johan
Lundin har skickat in en ansökan för VR-projekt ”Gallery Extra City”. Om
projektet beviljas kommer det genomföras i Olofström och Malmö. Vi
samverkar med konstnären kring projektet och har bilagt en avsiktsförklaring
till ansökan, precis som Malmö har gjort.
Kulturråd har hållits enligt plan i Alltidhults skola. Från förvaltningen
medverkade Joanna Holden, kulturchef och Anna Lundholm, kultursekreterare.
Från nämnden deltog Patrik Sjöstedt, ordförande. Under kvällen
presenterades årets vistelsestipendiater i såväl Nebbeboda skola som i
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Alltidhults skola lite närmare. Vi presenterade även det litteraturprojekt som
nämnts ovan.
Programmet till Nässelfrossa är klart och färdigt. Det är ett spännande
program och i år går förvaltningen in i barnarrangemang precis som tidigare,
upplåter scenplats på biblioteket och är medarrangörer till finalen
”Operapelago – La Grazia – ett uppvaknade”, vid sidan av det ekonomiska
bidrag kommunen ger. I föreställningen låter man Harry Martsinsons lyrik möta
Hans Strands bilder och Mikael Nellborns musik.
Under fredagen den 8 juni träffar Joanna Holden, kulturchef och Patrik
Sjöstedt, nämndens ordförande, Region Blekinge för att diskutera den nytagna
Regionala Kulturplanen och Olofströms kommuns roll i förhållande till den.
Nu är det dags för de som är upp till 30 år att söka årets kulturstipendium. Den
sökande ska ha en anknytning till Olofström och vara engagerad i någon form
av kulturyttring. Ansökan ska skickas senast den 30 juni till kultur- och
fritidsförvaltningen och stipendiesumman är på 10 000 kronor. Kulturchef
Joanna Holden, uppmanar alla att sprida ordet.
Ikväll invigs ett nytt konstverk i Tulseboda brunn. Konstverket är en del av
KOM-projektet (Kultur-Odling-Mat) som kulturchefen sitter i styrgruppen för.
Konstverket är framtaget av barn vid Kyrkhults förskola under professionell
ledning av Wanås. Vi kommer att QR-märka även detta konstverk.
Stefan Mårtensson, fritidschef berättar om Mjölktältet som är en drogfri
mötesplats under Holje Marknad, där Växtverket informerar och serverar
milkshakes.
Under Nationaldags firandet delades ungdomsledarstipendier ut till Peter
Persson, Kyrkhults sportklubb och Mari Bertilsson Olofströms IF. Dagen bjöd
även på en mäktig mc-kortege där 230 ekipage medverkade. Teatersmedjan
medverkade i år. Till hösten kommer Teatersmedjan att ha ett pilotprojekt för
ungdomar att få möjlighet att delta i detta teaterprojekt. Projektet sponsras av
bl a Jämshögs folkhögskola, Sparbanken i Karlshamn, ABF och Olofströms
kommun och Teatersmedjan i Karlshamn.
Projektanställd på Växtverket har sagt upp sig och ersättare skall rekryteras.
Kommunhuset i Jämshög är nu tömt och en försäljning kommer att äga rum.
Medborgarhuset i Jämshög har nu följande aktörer: Junis, PRO, Holje
Folkdansgille och folkbiblioteket. Invigning kommer att ske under slutet av
augusti.
Sommarkulprogrammet är nu klart med en mängd olika aktiviteter för barn och
unga, med medel bl a från Socialstyrelsen som gör detta genomförbart.
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KFN § 29/2018

KFN 2017/1970

§ 29 Ekonomisk uppföljning 2018-04
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Håkan Forsman redovisar den ekonomiska uppföljningen
för april och konstaterar att årsprognosen lutar mot 630 tkr bättre än
årsbudget. Det är huvudsakligen kostnaden för konstgräsplanen som troligtvis
inte kommer genomföras enligt planerad tidplan.
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KFN § 30/2018

KFN 2018/500

§ 30 Driftsbudget 2019
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet och kommer
fortsätta diskussion och behov kring driftsbudget 2019.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ramar för driftsbudget 2019 fastställdes i
kommunstyrelsen den 29 maj till 38 155 tkr.
Förvaltningschef Joanna Holden resonerade tillsammans med ledamöterna
om de förutsättningar och önskemål som finns. Enligt plan förväntas Kulturoch fritidsnämnden att fastställa driftsbudgeten den 6 september. Den 13
november kommer kommunfullmäktige att ta beslut på den totala kommunens
driftsbudget.
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KFN § 31/2018

KFN 2017/1911

§ 31 Ev. flytt av minnessten över Pehr Thomasson
Kultur och fritidsnämndens beslut:
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.
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
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.
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Kultur och fritidsnämnden
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 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.
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Vid placering av minnesstenen på Klockarelyckan behöver kultur- och
fritidsförvaltningen/nämnden finansiera cirka 50 000 kronor i samband med
flytt av stenen.
Här presenteras de tre alternativ som finns.
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.
_____
Beredning: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFNAu § 23/2018-05-03
_____
Delges:
Ronneby Kommun, Thomas Andersson
Benny Rolandsson, medborgarförslagsframställare
Kommunstyrelsen
Daniel Ottosson, Teknisk samordnare Olofströms kommun
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KFN § 32/2018

KFN 2016/582

§ 32 Medel brandskydd Gränums Bränneri
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beviljar stiftelsen Gränums Bränneri medel om
25 000 kronor för att brandskydda 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.
_____
Beredning: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott KFNAu § 22/2018-05-03
_____
Delges:
Håkan Forsman, förvaltningsekonom
Stiftelsen Gränums Bränneri, Elisabeth Jonsson
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KFN § 33/2018

KFN 2018/523

§ 33 Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden ang motionen Ny
gräsplan i centrala Olofström
Kultur och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till yttrande och
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.
Undertecknad har konsulterat representant för Jordelit som är ”expert”
på gräsplaner:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kultur och fritidsnämnden

”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.
_____
Beredning: Kultur- och fritidsnämndens Arbetsutskott KFNAu § 21/2018-05-03
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kultur och fritidsnämnden
Delges: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur och fritidsnämnden

KFN § 34/2018

KFN 2018/984

§ 34 Yttrande på motionen- Gratis inträde till kommunala simhallen
"Holjebadet" för barn och ungdomar upp till 19 år
Kultur och fritidsnämndens beslut:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår
motionen.
Sammanfattning

Bakgrund
Moderaterna, Olofström har inkommit med ett förslag om att införa fritt
bad för barn och ungdomar upp till 19 år på Holjebadet i Olofström.
Yttrande
Intentionerna i motionen är goda. Att uppmuntra till att få fler unga att
röra sig mer. Det finns en mängd studier som visar att barn och unga i
Sverige rör sig för lite i förhållande till vad som är hälsosamt.
Vi ser dock ett antal konsekvenser som behöver lösas för att förslaget
ska vara genomförbart.
Minskade intäkter för avgiftsfria bad för upp till 19 år uppskattar vi till
cirka 400 000 kronor. Om förslaget slår väl ut och fler barn och unga
faktiskt kommer till simhallen kommer behovet av tillsyn/ badbevakning
att öka. Det kräver en utökad bemanning och uppskattningsvis med en
tjänst under vintersäsongen. Det innebär att de föreslagna 500 000
kronorna från Sociala Investeringsfonden inte kommer att täcka
finansieringsbehovet.
_____
Delges: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 35/2018

KFN 2018/1125

§ 35 Komplettering av delegationsordningen för Kultur- och
fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Delegationsordningen kompletteras enligt dataskyddsombudets förslag nedan.
Delegationen startar att gälla den 25 maj 2018.
Sammanfattning
En ny lagstiftning har trätt i kraft i dataskyddsförordningen (GDPR). Genom
denna lagstiftning får den registrerade ett antal rättigheter. Behov av en
kompletterande delegation finns därmed. Delegationsordningen i sin helhet
kommer att ses över hösten 2018.
Yttrande/Bedömning/Förslag
Delegationsordningen kompletteras med följande delegationer:
Beslut om ingripande rättelse (dvs ändring av personuppgift och påföljande
anmälningsskyldighet)
(Artikel 16 och 19 GDPR)
Delegat: Förvaltningschef
Beslut om att glömma registrerad (Artikel 17 och 19 GDPR).
Under vissa förutsättningar har den registrerade rätten att bli ”glömd”
(raderad).
Delegat: Förvaltningschef
Beslut om rätt till begränsning av behandling (Artikel 18 GDPR)
Delegat: Förvaltningschef
Rätt att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal
Delegat: Den som har delegation att underteckna grundavtalet.
Beslut om att agera vid en ev. incidentrapportering
(Artikel 86 – 88 GDPR)
Delegat: Den som har delegation att underteckna personuppgiftsbiträdesavtalet
I övriga fall utanför personuppgiftsbiträdets ansvar: förvaltningschef
Ersättarordning gäller som för övrig delegation.
_____
Delges: Kommunstyrelsen, Förvaltningssekreteraren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 36/2018

KFN 2018/241

§ 36 Meddelanden redovisade 2018-06-07
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen av redovisade meddelanden till
protokollet.
Sammanfattning
Meddelanden från 2018-03-30 till 2018-05-25 som redovisas på nämnden är
följande:
Löpnr

Datum

Ärende

Handläggare

892/2018

2018-04-06

Yttrande från Kultur- och fritidsförvaltningen som godkänner
förslaget

Joanna Holden

4016/2018

2018-05-07

Delgivning KF § 36 Protokollsutdrag Överföringar från 2017 till
2018 avseende investerings- och
exploateringsprojekt

Håkan Forsman

4018/2018

2018-05-07

Delgivning KF § 35 Protokollsutdrag Årsredovisning 2017
Olofströms kommun

Joanna Holden

4195/2018

2018-05-11

Delgivning KSPU § 26 Protokollsutdrag Sjukfrånvarostatistik

Joanna Holden

4196/2018

2018-05-11

Delgivning KSPU § 28/2018 Justerad uppräkning av
förtroendevaldas arvoden 2018

Åsa Nilsson

3631/2018

2018-04-24

Mottagningsbekräftelse på Dataskyddsombudsregistrering

Åsa Nilsson

4693/2018

2018-05-24

Information om arbetet med nya Region Blekinge

Joanna Holden

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2018-06-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 37/2018

KFN 2018/242

§ 37 Redovisning av delegationsbeslut på nämnd 2018-06-07
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
under perioden 2018-03-30—2018-05-25.
Sammanfattning
Redovisade delegationsbeslut på nämnden är :
Löpnr

Ärende

Handläggare

2920/2018 2018-04-04

Datum

Olofströms Bangolfklubb ansöker om bidrag för
byte av filt samt beviljande

Stefan Mårtensson

2944/2018 2018-04-04

Jämshögs IF bidrag till byte av tvättmaskin i
klubbstugan

Stefan Mårtensson

9837/2017
236/2018
3060/2018
3103/2018
3154/2018

Stöd till Midvinterton Folkfestival
Delegationsbeslut Halens Fiskevårdsområde
Projektbidrag till Sommardans 2018
anställningsbevis MSA
Personuppgiftsbiträdesavtal med Idavall Data
AB, Emmaboda (FRI)

Anna Lundholm
Stefan Mårtensson
Anna Lundholm
Elvin Jakus
Stefan Mårtensson

3614/2018 2018-04-24

Anställning Badvärd, lokalvård och reception
D.M. AVA fr o m 2017-04-01

Bianca Gustafsson

3615/2018 2018-04-24

Anställning badvärd,simlärare instruktör
lokalvård M.W. AVA 2018-04-01--2018-06-15
60%

Bianca Gustafsson

4065/2018 2018-05-11

Beslut att bevilja arr stöd till Finska föreningen
med 10 000 kr

Anna Lundholm

4353/2018 2018-05-16
4409/2018 2018-05-17

Avsiktsförklaring samt delegationsbeslut
Anställning Växtverket Fritidsledare L.Ö. AVA
2018-05-17--2019-12-31

Joanna Holden
Elvin Jakus

4462/2018 2018-05-18

Anställning växtverket Fritidsledare D.C. 85%
2018-01-28--2019-12-31 därefter 75%

Elvin Jakus

4488/2018 2018-05-18
4752/2018 2018-05-25

Personuppgiftsbiträdesavtal med Axiell Sverige
Arrangörsstöd till Holje Folkdansgille för
midsommarfirande 2018

Anders Nylander
Anna Lundholm

2018-04-06
2018-04-06
2018-04-10
2018-04-11
2018-04-12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

