Protokoll

1(21)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Kultur och fritidsnämnden

Plats och tid

Biblioteket,

Beslutande

(S)
(S)
(S)
(V)
(C)
(-)
(S)
(MP)
(M)

Övriga deltagande

2018-10-25

13:30-16:00

Patrik Sjöstedt
Siw Joelsson Bengtsson
Håkan Björkman
Johnny Isaksson
Maj Lindström
Rod Mundenius
Sam Vidén Jakobsson
Tjg ers för Linda Rehn (S)
Anitha Fredriksson Kälvestam Tjg ers för Erik Halling (S)
Monica Carlsson
Tjg ers för Britta Lindgren (M)
Marcus Sandekjer, Länsmuseichef, Blekinge Museum
Elvin Jakus, Verksamhetsansvarig på fritidsgården Växtverket
Lorri Mortensen Mates, fritidschef
Håkan Forsman, förvaltningsekonom
Åsa Nilsson, förvaltningssekreterare

Utses att justera

Håkan Björkman (S)

Justeringens plats och tid

Kultur- och fritidskontoret, 2018-11-02

Sekreterare

.....................................................................................
Åsa Nilsson

Ordförande

.....................................................................................
Patrik Sjöstedt

Justerande

.....................................................................................
Håkan Björkman

Paragraf § 54-64

ANSLAGSBEVIS
Justerat protokoll finns på kultur- och fritidsförvaltningen och har tillkännagivits på kommunens digitala
anslagstavla.

Beslutsinstans
Kultur och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-25
Datum för anslags
2018-11-02
Datum för anslags
nedtagande
uppsättande
Underskrift

Åsa Nilsson

2018-11-23

Protokoll

2(21)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Kultur och fritidsnämnden

Ärendelista
Sid
§ 54 Aktuell information .........................................................................................3
§ 55 Delårsredovisning 2018-08 ............................................................................7
§ 56 KFN 2019 Sammanträdesplan ......................................................................8
§ 57 Ändring av regler för ensambadande barn i Holjebadet ................................9
§ 58 Tjänstemannayttrande angående skrivelsen om förslag till discgolf
(frisbeegolf) .................................................................................................10
§ 59 Sjukfrånvaro juni juli i Olofströms kommuns förvaltningar ...........................13
§ 60 Meddelanden redovisade 2018-10-25 .........................................................14
§ 61 Redovisning av delegationsbeslut 2018-10-25 ............................................15
§ 62 Kurser och konferenser ...............................................................................16
§ 63 Utökad ram för Kultur- och fritidsnämnden till 38 290 tkr ............................18
§ 64 Synpunkter på utkastet till den nationella biblioteksstrategin ......................19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

3(21)

Sammanträdesdatum
2018-10-25

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 54/2018

KFN 2018/23

§ 54 Aktuell information
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tar aktuell information till
protokollet och tackar Länsmuseichef på Blekinge Museum, Marcus Sandekjer
och fritidsgårdsansvarig för Växtverket, Elvin Jakus för intressant information
om deras verksamheter.
Sammanfattning
Marcus Sandekjer, Länsmuseichef på Blekinge Museum, informerar
ledamöterna om att Blekinge Museum är en stiftelse där Hembygdsförbundet,
Landstinget (Region Blekinge) och Karlskrona kommun utgör stiftarna.
30 anställda personer med 1-2 personer per verksamhetsområde.
4 platser ingår Kvarteret Wachmeister, Rosenholms området, Saxemara
(träbåtsvarvet) och Wämöparken med hus (Blekinges miniSkansen).
Marcus beskriver också deras olika verksamheter i länet samt arrangemang
som sker i Olofström t ex föreläsningar som sker i samarbete med Jämshögs
folkhögskola, Nässelfrossa och hembygdsmuseum. Milstenar som renoveras,
musikprojekt såsom ”Fritt fall”, boktryckeri, underhåll och vård av Kyrkhults
kyrka på uppdrag av församlingen och backstugan i Brokamåla där
Länsstyrelsen ger uppslag, Fornebodastugan och Gränums bränneri samt
Ebbamåla bruk är också behjälpta av Blekinge Museum.
Marcus Sandekjer beskriver också att internationella besökmål såsom
Gripshunden och Världsarvsmuseum kan innebära så mycket mer för Blekinge
än bara ökat besöksantal. Marcus avslutar med en frågeställning till nämnden
”– Vilka är de viktigaste kulturmiljöerna att satsa på i Olofström? ”
Elvin Jakus, verksamhetsansvarig på fritidsgården Växtverket jämför
Växtverket för 1,5 år sedan med hur det ser ut nu. Idag har Växtverket
besökare främst från högstadiet, 30% är tjejer och ungefär lika många svensk
som utlandsfödda ungdomar. Daglig kontakt med föräldrar har ökat jämfört
med tidigare. Bättre utarbetade personalscheman har minskat
sjukskrivningsantalet och genom dagtidläggning kan Växtverket också besöka
Högavångsskolan ca 4 h per vecka. Årskurs 7 har ett obligatoriskt studiebesök
på Växtverket och man har även bjudit in mellanstadieskolor. Man har som
motto att försöka fånga upp barn/ungdomar i behov av kontakter och starta
någon aktivitet tillsammans. Får även bättre relationer till alla elever genom
skolbesöken. Lokalerna är nu attraktiva med ett brett utbud och Växtverket
lyssnar av vilka sociala medier som besökarna mest tar del av för att lättare
kunna nå ut med information. Utformning av aktiviteter och lokaler sker i nära
samråd med besökarna. I aktivitetshallen erbjuder man tjugo aktiviteter och
arbetar efter värdegrunderna mod, delaktighet, engagemang och kvalitet.
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Elvin’s vision är att ha sex stycken heltidsanställda på Växtverket vilket skulle
medföra att Växtverket kunde vara öppet måndag-lördag. Istället för att man
som nu tar in vikarier. Varje anställd kan då skapa ett tätt samarbete med en
skola och dess personal. Idag jobbar Växtverket så med Högavångsskolan,
vilket givet goda resultat. Arbetsfrämjande med projekt i skolans värld.
850 m2 aktivitetshall och 4 medarbetare per kväll i öppna verksamheten.
Fritidschef Lorri Mortensen Mates (för dagen tf. förvaltningschef) informerade
ledamöter om aktuella händelser och ärenden.
Bibliotekschef Anders Nylander, förvaltningschef Joanna Holden, ordförande
Patrik Sjöstedt och 1:e vice ordförande Linda Rehn har varit på
”Dialogkonferens om nationell biblioteksstrategi”. Det som diskuterades var ett
utkast till nationell biblioteksstrategi. Stora förändringar kan ske innan den är
klar och tagen av regeringen. Utredarna har fått en del kritik för utkastet och
många efterlyser ”en vision” och den långsiktiga tanken med Sveriges
biblioteksverksamhet i strategin.
Utifrån att förvaltningen har fått signaler om att det fortfarande finns en
efterfrågan på att kunna duscha et cetera på Holjebadet, då sommarens torka
har resulterat i att vattnet i brunnar, från en del av Olofströms invånare, har
sinat, har ordförande Patrik Sjöstedt tagit ett delegationsbeslut om att vi åter
öppnar upp Holjebadet för den möjligheten. Beslutet gäller från den 4 oktober
– 4 november, 2018.
Ordförande Patrik Sjöstedt delade ut stipendium till årets kulturstipendiat,
Sammie Thuresson i samband med Skördedagen i Olofström 29 september,
2018. Motiveringen lyder:
Sammie Thuresson har envetet och med stor passion följt sina drömmar och
har hittat sitt eget professionella uttryck i sina fotografier.
Sammie delar gärna med sig av sina erfarenheter och kunskaper till yngre
förmågor och inspirerar andra utan att skönmåla den, i många fall, ganska
tuffa tillvaro många inom branschen går till mötes. Men har man ett driv och en
lust att skapa måste det göras menar Sammie!
Sammie är en person att inspireras av!
Växtverket har beviljats 52 963 kr från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) som man kommer satsa för att skapa än mer
ändamålsenliga lokaler och i det här fallet kommer man att arbeta med köket.
Holjebadet kommer att (med befintliga investeringsmedel) bygga om
passagesystemet till entrén så att det blir svårare att ”planka” vilket
förekommer idag. Man ser också över ventilationssystemet då det under
sommartid blir mycket varmt i lokalerna. Ventilationen hanteras via
Olofströmshus AB. Holjebadet satsar på temakvällar under hösten, så som
höstmys och julmys med förhoppningen om att bli ett än mer attraktivt badhus.
Tillsammans med personalklubben arrangerar man också en temakväll.
Personal på Holjebadet rapporterar att de den senaste tiden upplever att
föräldrar är sämre på att se efter sina barn samt att den generella
simkunnigheten är sämre vilket ökar riskerna i badet. Det ställer större krav på
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vår badpersonal. Man har vidtagit en rad åtgärder. Bland annat har man
bemannat upp extra. Det påverkar budget, men på personalsidan har man
mindre utrymme sedan sommaren, så man följer utvecklingen och har tät
kontakt med förvaltningsekonomen. Vidare har man även installerat en
nödknapp i kassan med direkt-larm. Kassan stänger en timme tidigare på
fredagar för att få fokus på bassängområdet då belastningen är som högst.
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion på Holjebadet den 17 oktober
med fokus på kemiska arbetsmiljörisker.
Pia Redin tillträdde sin tjänst som litteraturutvecklare för Region Blekinge den
2 oktober, 2018. Hon kommer att arbeta för hela regionen men utgår från
Olofström. Förvaltningen upplåter arbetsplats.
Arbetet med Berättarkraft är i full gång. Berättarkraft 2019 pågår 2-9 mars.
Temat är ”Avtryck”. Att skriva och berätta är att lämna sitt avtryck och dela
med sig av minnen och intryck. Exempel på avtryck i litteraturen är biografier
och dagböcker. Det kan också vara fiktiva skildringar, till exempel om
barndomen och uppväxten, som gjort avtryck i minnet och påverkat resten av
livet. Det finns många exempel på uppväxtskildringar i Blekinge. Både från
avlidna och levande författare; från Harry Martinson till Patrik Lundberg. Vi vill
alla gärna lämna avtryck efter oss. Berättarkraft handlar om att göra det. Det
finns också en dubbel botten i tema avtryck i att det också kan tolkas som
”trycket efter trycksvärtan”, att det kan lämna faktiska ”tryck” och så vidare.
Vi väljer i år i Olofström att arbeta på ett något mer komprimerat men festivalbetonat sätt - där vi satsar krutet på de publika arrangemangen främst 8-9
mars. Men vi har en mängd arrangemang som inte är publika utan som
arrangeras bakom kulisserna med novelltävling, arrangemang på skolor et
cetera. Bokmässa arrangeras den 2 mars på Lokstallarna i Karlshamn.
Berättarkraft 2019 arrangeras i Karlshamn och Olofström.
Under hösten sker träffar med kulturföreningar för att förnya tidigare
överenskommelser.
Vistelsestipendiaterna Ted Bjurwill och Maria Petersson och Urban
Emanuelsson genomförde en liten ”kulturdag” i samband med sitt besök i
Nebbeboda. Maria Peterson visade konst, Ted Bjurwill sjöng egna
kompositioner och Urban Emanuelsson berättade om biologiskt kulturarv. Vi
ställer inga krav på våra vistelsestipendiater att genomföra publika evenemang
då det inte är syftet med stipendiet, men när det görs är det roligt. Anna
Franklin, som också varit vistelsestipendiat, har fått en text utifrån sin vistelse
publicerad i såväl BLT som i Sydsvenskan.
I samband med A.I.R. Blekinge Konstnärsresidens Hösten 2018 genomförsen
workshop på Växtverket som heter ”Creative photogrammetry” med
konstnärerna Dalia Mikonyte och Adomas Zudys från Litauen.
Gällande minnessten för Pehr Thomasson avvaktar vi att samordnare för
offentliga miljöer, undersöker möjlighet till flytt genom företag vi har avtal med.
En ceremoni kommer att planeras när minnesstenen är på plats.
Justerandes signatur
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Fritidschef Lorri Mortensen Mates informerar ledamöterna om att det inkommit
en fråga om möjliga bidrag från intressenter – som startat en
motorungdomsgård i Olofström.
Fritidschefen har också fått besök av företrädare från olika organisationer och
föreningar i Olofström.
Efter tidningsartikeln, där man beskriver att konstgräsplanen kanske istället blir
en bollhall med konstgräs, har även andra föreningar än fotbollsföreningar hört
av sig med önskemål.
En ledamot undrar också var det framgår hur många barn en vuxen person
kan ta ansvar för på Holjebadet. Frågan skickas vidare till Holjebadet för
besvarande.
_____
Delges:
Holjebadets verksamhetsansvarig Bianca Gustafsson
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KFN § 55/2018

KFN 2017/1970

§ 55 Delårsredovisning 2018-08
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporteringen av delårsredovisningen
2018-08.
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Håkan Forsman delger ledamöterna delårsredovisningen
2018-08 som visar 946 tkr bättre än budget och årsprognosen visar på ett
resultat på 755 tkr bättre än budget, vilket härrör sig främst från att den
inberäknade konstgräsplanen på Dannfältet ej har påbörjats och att meröppet
på biblioteken skjuts på framtiden.
_____
Beredning: Arbetsutskottet KFNAu § 39/2018-10-05
_____
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KFN § 56/2018

KFN 2018/1698

§ 56 KFN 2019 Sammanträdesplan
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesplanen för 2019 och
översänder den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Eftersom 2018 är ett valår så inleds år 2019 med ett presidiemöte och på
Kultur- och fritidsnämnden i februari beslutar man bland annat om
arbetsutskottets ersättare.
Sammanträdesplan 2019:
Arbetsutskottet sammanträder torsdagar kl. 13.00 följande datum
10 januari (endast presidiet), 7 mars, 2 maj, 5 september, 10 oktober,
14 november
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder torsdagar kl. 13.30
Politisk beredning sker 30 minuter innan nämndsammanträdet börjar.
Gruppledaren ansvarar för att boka in dessa möten med lokal för sin grupp.
7 februari, 11 april, 13 juni, 26 september (Budget), 31 oktober,
5 december.
_____
Beredning: Arbetsutskottet KFNAu § 41/2018-10-05
_____
Delges:
Kommunstyrelsen
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KFN § 57/2018

KFN 2018/1728

§ 57 Ändring av regler för ensambadande barn i Holjebadet
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
 Höja åldersgränsen för ensambad för barn från 10 år till 12 år
 Ändringen träder i kraft omgående.
Sammanfattning
I nuläget kan barn besöka Holjebadet själva om de är 10 år eller äldre OCH
kan simma minst 200 m.
Förvaltningen ser skäl att höja denna åldersgräns till 12 år.
Det är vanligt att simhallar har en åldersgräns på 10 år för ensambad men fler
och fler ser över denna gräns och höjer gränsen till 12 år. Väggabadet i
Karlshamn är en av de simhallar där man nyligen har höjt gränsen från 10 år
till 12 år för att det ska vara möjligt att bada utan vuxet sällskap.
En av anledningarna till att utvecklingen går mot höjda åldersgränser är att
Konsumentverket 2012 inledde ett projekt om säkerheten vid badanläggningar
och sedan dess har fördjupat sig i frågan. Utifrån det arbetet har
Konsumentverket arbetat fram en vägledning för säkerheten vid
badanläggningar för att förebygga allvarliga olyckor, däribland
drunkningsolyckor. Vägledningen är framtagen i samarbete med Svenska
livräddningsförbundet, Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för
samhällskydd och beredskap, Svenska badbranschföreningen samt
säkerhetsansvarig vid några badanläggningar.
I vägledningen pekar man på LGR11 där det framgår att kunskapsmålet för åk
6 (12 år) är att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Holjebadet gör bedömningen att det vore rimligt att höja åldersgränsen till 12
år. På Holjebadet har man som ett mål att simkunnigheten vid simprovet i
årskurs 5: att 80 procent av barnen ska vara godkända. Provet innebär att
barnen ska klara av att hoppa i vattnet och simma 200 meter varav 50 meter
ska vara på rygg. Vi senaste mätningen låg simkunnigheten på 85 procent.
Det är bra men det innebär också att vi har barn som inte kan räknas som
simkunniga. Kravet på att kunna simma 200 meter gäller för alla besökare till
simhallen, ungdomar som vuxna.
Uppfyller man inte detta krav är man självklart ändå välkommen till simhallen
men då i sällskap med en vuxen person som kan simma minst 200 meter.
_____
Beredning: Arbetsutskottet KFNAu § 42/2018-10-05
_____
Justerandes signatur
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Delges: Holjebadets verksamhetsansvarige Bianca Gustafsson
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KFN § 58/2018

KFN 2018/1332

§ 58 Tjänstemannayttrande angående skrivelsen om förslag till
discgolf (frisbeegolf)
Kultur och fritidsnämndens beslut:

Kultur -och fritidsnämnden beslutar, med anledning av nedanstående
information, :
-

Att inte tillmötesgå inlämnarens förslag på att anlägga
en 9-håls discgolfbana i Kyrkhult respektive en 18-håls
discgolfbana vid Halens Camping och därmed anses skrivelsen
besvarad.

Sammanfattning
Skrivelse med förslag på att Olofströms kommun anlägger två
discgolfbanor, en 9-hålsbana i Kyrkhult och en 18-hålsbana vid Halens
Camping har inkommit till Kultur-och fritidsförvaltningen.
Yttrande
I dag finns det precis som förslagsställaren påpekar, inte någon
discgolfbana i Olofströms kommun. Tidigare fanns det dock en mindre
discgolfbana som drevs i privat regi av Fritzatorpets tidigare ägare. Det
finns i dag möjlighet att utöva sporten i kringliggande kommuner som
exempelvis Kristianstad och Älmhult.
Discgolfens fördelar är att den kan utövas både av professionella
idrottare och av dem som vill motionera i grupp eller enskilt.
Av de banor som i dag finns runtom i Sverige så är det en stor variation
när det gäller banornas utseende, svårighetsgrad, skötsel av banan och
hur den drivs.
Att ta hänsyn till:
Banans utseende beror på vad den ämnas användas till. Ska banan
enkom vara till för vardagsmotionären eller kommer den att användas
för tävlingar som inrymms under Svenska Discgolfförbundets
kravställningar på hur en fullgod bana ska se ut eller ska den kanske
användas av båda? Svenska Discgolfförbundet följer de regler som
gäller inom PDGA, (Professonal Disk Golf Association).
Kort kan sägas att banans svårigheter består av hålens längd, hinder i
form av träd och buskar och höjdskillnader.
Justerandes signatur
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Beroende på svaret på ovan beskrivna frågeställningar avgörs även
vilka krav som ska finnas på det område där banan anläggs samt på hur
många hål banan ska inneha.
Förslagsställaren föreslår Halens Camping som ett område att anlägga
en bana på. Halens Camping ägs dock i dag inte av kommunen utan av
en privat aktör. Om en discgolfbana ska anläggas i Halen bör även
hänsyn tas till de förutsättningar som finns avseende de delar av Halen
som i dag är ett naturreservat.
Efterfrågan av discgolfbana
I dag finns ingen kartläggning på hur stor efterfrågan det finns på två
registrerade discgolfbanor belägna inom Olofströms kommun. Det finns
inte heller någon kartläggning på hur stor efterfrågan det finns på en
discgolfbana. Det finns heller inte i nuläget någon efterfrågan från
någon registrerad discgolfförening om att en discgolfbana önskas.
Detta tillsammans gör det omöjligt att uppskatta hur stor efterfrågan det
egentligen finns av en discgolfbana.
Uthyrning av discar
Förslagsställaren lyfter i sin skrivelse upp uthyrning av discar via
exempelvis Halens Camping. Att lägga uthyrningen på en aktör kan
vara både negativt och positivt men även här finns hänsyn som ska
beaktas.
Det handlar om exempelvis service av öppethållande och av kvalitén på
de discar man ska använda. Tävlingsspelaren och regelbundet
spelande motionärer använder flera olika discar med varierande
flygegenskaper.
Ett senario skulle kunna vara att istället för att hyra ut discar så kan
varje spelare köpa sina egna på angivna ställen, eller om en
discgolfförening startas så skulle de kunna tillhanda hålla denna
möjlighet.
Kostnad:
Kostnaden för att anlägga en discgolfbana beror på vilken typ av bana
man ska ha, underlag, antal korgar och övriga redskap samt skötsel
medmera. Därmed är det svårt att beräkna hela kostnaden för en
discgolfbana utan att givna förutsättningar finns.
_____
Beredning: Arbetsutskottet KFNAu § 40/2018-10-05
Justerandes signatur
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_____
Delges:
Förslagställaren,
Fritidschef Lorri Mortensen Mates och
Kommunstyrelsen
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KFN § 59/2018

KFN 2018/600

§ 59 Sjukfrånvaro juni juli i Olofströms kommuns förvaltningar
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Personalutskottet (7 september) behandlade sjukfrånvaro juni och juli 2018 i
Olofströms förvaltningar.
Totala sjukfrånvaron för kultur- och fritidsförvaltningen var i juni månad 6,25%
och i juli 4,75%.
_____
Beredning: Arbetsutskottet KFNAu § 43/2018-10-05
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KFN § 60/2018

KFN 2018/241

§ 60 Meddelanden redovisade 2018-10-25
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen av redovisade meddelanden till
protokollet.
Sammanfattning
Meddelanden från 2018-08-30 till 2018-10-15 som redovisas på nämnden är
följande:
Löpnr

Datum

Ärende

Handläggare

7641/2018 2018-09-17

Tillägg till Verksamhetsbeskrivning Driftsbudget 2019

Håkan Forsman

8005/2018 2018-09-26

Delgivning KSPU § 51/2018-09-07 Protokollsutdrag Justerad
uppräkning av förtroendevaldas arvoden 2018

Joanna Holden

8204/2018 2018-10-01

Delgivning KF § 85 Protokollsutdrag Motion om gratis inträde till
Holjebadet för barn och unga upp till 19 år avslås - P. Krupa (M)

Stefan Mårtensson

8633/2018 2018-10-12

Svar till Arbetetsmuseum - Helena Törnqvist angående Ebbamåla
bruk

Joanna Holden

8404/2018 2018-10-05

Brev från Arbetsmuseum angående försäljning av Ebbamåla bruk

Joanna Holden

Justerandes signatur
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2018-10-25

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 61/2018

KFN 2018/242

§ 61 Redovisning av delegationsbeslut 2018-10-25
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
under perioden 2018-08-30 - 2018-10-15.
Sammanfattning
Redovisade delegationsbeslut på nämnden är:
Löpnr

Datum

Ärende

Handläggare

7189/2018

2018-09-05

Ansökan lägerbidrag Hällevikslägret 2018
för ungdomar boende i Olofströms kommun

Stefan Mårtensson

7271/2018

2018-09-07

7658/2018

2018-10-03

Anställningsavtal Växtverket Fritidsledare
Elvin Jakus
B.D. intermittentanställd 2018-08-21--201902-21
Delegationsbeslut att bevilja Tonsättarna 10 Anna Lundholm
000 kr till jubileumskonserten med Quilty

8043/2018

2018-09-27

Beställning av Stämpelklockan av Jean
Hermansson bild 5

Joanna Holden

8417/2018

2018-10-05

Ordförande delegationsbeslut
duschmöjlighet på Holjebadet 4 okt t o m 4
nov 2018

Patrik Sjöstedt

8525/2018

2018-10-10

Anställning av fritidsledare E K 2018-08-28-- Elvin Jakus
2019-02-28

8527/2018

2018-10-10

Anställning Växtverket Fritidsledare M.S.A.
2018-10-06--2019-04-06

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum
2018-10-25

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 62/2018

KFN 2018/23

§ 62 Kurser och konferenser
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar del av Arbetsutskottets beslut
1. Ordförande och kulturchef deltar i nomineringsceremonin Årets
kulturkommun i Stockholm den 26 och 27 november i Stockholm.
2. Presidiet erbjuds delta i SKL:s webbinarium den 17 oktober,
förvaltningssekreteraren anmäler presidiets ledamöter.
3. Arbetsutskottets ledamöter är inbjudna med respektive den 23
november att delta i Jazzklubbens 25 års jubileum. Anmäl senast den
16 november till förvaltningssekreteraren.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar även att:
4. Presidiet erbjuds delta i Kulturarvsforum den 5 nov kl. 13.30-16.00 på
Ronneby Brunn
5. samt att ordförande uppvaktar Tonsättarna på föreningens 25-års
jubileum den 20 oktober.
Sammanfattning
Årets Kulturkommun
SKTF/Vision samlar tidigare kulturkommuner och årets nominerade till ”Årets
kulturkommun” i Stockholm. SKTF/Vision har reserverat tre platser per
kommun och räknar med att en kulturchef, en kulturpolitiker samt en facklig
representant vill delta. I mån av plats går det att skicka någon extra person,
men antalet platser är begränsat till totalt 130 personer.
Evenemanget är kostnadsfritt men ni får själva bekosta resa och eventuell
övernattning – allt detta framgår i bifogat program. Anmälan sker via en länk i
programmet och senaste anmälningsdatum är den 9 november.
Information skickas också till SKTF/Visions fackliga
ordföranden/kontaktpersoner.
SKL:s webbinarium om ”Hot, hat och våld mot förtroendevalda”
SKL:s har i samarbete med regeringen genomfört ett stöd till bl a kommunerna
med en rad webbinarium på säkerhetstema.
Nu erbjuds ett nytt webbinarium onsdagen den 17 oktober 09:30-10:30
”Hur kan digitalt hot och hat mötas?”
25-års jubilerande Olofströms Jazzklubb
Olofströms Jazzklubb inbjuder kultur- och fritidsnämndens au med respektive
till sitt 25 års jubileum som avslutas med en konsert med CBO, Contemporary
Bebop Quintet på Folkets Hus fredagen den 23 november kl 19:30. Anmälan
sköts av förvaltningssekreteraren senast den 16 november.
Kulturarvsforum 2018, den 5 nov kl. 13.30-16.00 på Ronneby Brunn
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

18(21)

Sammanträdesdatum
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Kultur och fritidsnämnden
Region Blekinge inbjuder till kulturarvsforum den 5 november under titeln
”Kampen för demokratin”. 2021 är det 100 år sedan det första riksdagsvalet
där både män och kvinnor fick rösta. Hur har demokratin utvecklats under
dessa 100 år och vilka utmaningar står vi inför idag?
Moderator är Ivan Wenster.
25-års jubileum för kören Tonsättarna
Kören Tonsättarna firar 25-års jubileum den 20 oktober med Quilty’s på
Folket Hus i Olofström och bjuder in förvaltning och nämnd.
_____
Beredning: Arbetsutskottet KFNAu § 44/2018-10-05
_____
Delges:
Berörda
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Kultur och fritidsnämnden

KFN § 63/2018

KFN 2018/500

§ 63 Utökad ram för Kultur- och fritidsnämnden till 38 290 tkr
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen och lägger den utökade ramen till
handlingarna.
Sammanfattning
Budgetramen är ökad med 135 tkr vilket avser kostnadsökning för flytt av
Jämshögs bibliotek till Jämshögs medborgarhus och kommunledningsförvaltningen (KLF) har gjort motsvarande ramsänkning. Nämnden äskar
utökad ram för eventuella ökade kostnader för konstgräs-planen i Olofströms
centrum.
_____
Delges:
Kommunstyrelsen samt förvaltningsekonom Håkan Forsman
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Kultur och fritidsnämnden

KFN § 64/2018

KFN 2018/2041

§ 64 Synpunkter på utkastet till den nationella biblioteksstrategin
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom tjänstemannayttrandet och
uppdrar åt förvaltningen att insända det till Kungliga biblioteket.
Sammanfattning
Bakgrund
Kungliga biblioteket (KB) har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en
nationell biblioteksstrategi. Fram till den 31 oktober är det möjligt att lämna in
synpunkter på utkastet till ny biblioteksstrategi. Se bilaga.
Patrik Sjöstedt, ordförande för kultur- och fritidsnämnden, Linda Rehn vice
ordförande för kultur- och fritidsnämnden, Anders Nylander biliotekschef i
Olofström och Joanna Holden förvaltningschef kultur- och fritid Olofström var
den 4 oktober i Hässleholm på ett seminarium som behandlade det nu
liggande utkastet.
Utifrån det har förvaltningen tagit fram ett förslag till yttrande med mål att
insända till KB nedan.
Yttrande
Vi ser att folkbibliotekets identitet skulle vinna på att tydliggöras i den
nationella biblioteksstrategin. Vi menar att biblioteken skulle tjäna på en tydlig
definition av vad ett bibliotek ska innehålla för att få kalla sig bibliotek. Vi tror
alltså att den nationella strategin behöver göra en djupgående analys över vad
ett bibliotek är i vårt nutida samhälle. Ska det innehålla exempelvis
”fritidsbibblan” med utlåning av skridskor, skidor et cetera så som man gör på
en del platser idag? Om bibliotek inte har en tydlig identitet kan detta medföra
att verksamheten erbjuds på ett sätt som upplevs vara icke adekvat och att
bibliotekets sociala legitimitet utmanas.
Om biblioteken inte känner sig säkra i sin nutida roll blir biblioteken rädda och
ängsliga och vet inte var de ska lägga sitt fokus.
Vi vill också föreslå utredningen att lyfta frågan om en nationell
biblioteksmyndighet som ges ansvar att bygga upp en nationell bibliotekswebb
med ingångar till nationellt finansierade digitala tjänster så som gemensam
katalog, bibliotekssystem och e-bokbestånd. Det skulle underlätta såväl
tekniskt som ekonomiskt för många kommuner. Det skulle kunna finnas
moduler som kommunerna har självbestämmande över så får man ut det
bästa av två världar.
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Kultur och fritidsnämnden
Vi ser positivit på en nationell digital struktur med nationellt finansierat innehåll.
Den skulle också skapa likvärdig tillgång till digitala resurser över landet samt
verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas.

_____
Delges:
Kungliga biblioteket,
Bibliotekschef Anders Nylander
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