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KFN § 1/2019

KFN 2019/18

§ 1 Aktuell information
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta aktuell information till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Joanna Holden informerar om aktuella händelser och
ärenden.
Jullov och lovaktiviteter
Jullovet är över och förvaltningen har arrangerat en mängd aktiviteter under
lovet. Till stor del tack vare medel från Socialstyrelsen med vilka förvaltningen
har bedrivit en mängd aktiviteter under året. En av höjdpunkterna under året
var hoppborgarna i idrottshallen som lockade närmare 300 barn och
ungdomar. Holjebadet har varit välbesökt under lovet precis som de flesta av
aktiviteterna. Jul-bion lockade ett 50-tal barn i åk 1-6.
Inför 2019 kommer det inte att finnas sökbara statliga medel för lovaktiviteter
på det generella planet. Möjligen kommer det finnas medel att söka för
sommarlovet men detta har inte ännu bekräftats. Förvaltningen planerar dock
för att fortsatt erbjuda lovprogram utifrån de resurser som finns.
Växtverket har firat sitt 10-årsjubiléum och Linda Rehn representerade nämnden. Hon överlämnade en check på 1 000 kronor för att uppmärksamma
dagen.
Holjebadet
Holjebadet startar upp sina verksamheter med motionspass och liknande
vecka 3. Holjebadet kommer att fortsätta att arbeta med temakvällar som man
upplever som uppskattat och man räknar med att erbjuda fyra tema-kvällar
under vintern/våren. Man har priorterat om och minskar med tre pass i veckan
(de som är minst frekventerade.) Man kommer också att genomföra en
inspirationsdag avseende vattengympa och den 3 mars kommer man att
genomföra ”Vasa spinning”.
Arbetsmiljöverket
Verksamhetschef för Holjebadet har skickat in svar till Arbetsmiljöverket utifrån
de anmärkningar som Holjebadet fick efter Arbetsmiljöverkets inspektion
avseende kemiska risker. Deadline för att inkomma med svar var satt till den
15 januari. Arbetsmiljöverket har godkänt redovisningen och ärendet är
slutfört.
Nebbeboda vistelsestipendium
2019-01-08 var det sex inkomna ansökningar för årets vistelsestipendium i
Nebbeboda skola. Deadline för att inkomma med ansökan för 2019 var 31
januari. De senaste åren har det varit cirka 25 sökanden och erfarenheten
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visar att många väntar in i det sista med att skicka in sin ansökan. För 2019
inkom 21 ansökningar.

Litteraturutveckling
I samverkan med Region Blekinge och litteratursamordnare Pia Redin arbetar
vi med att erbjuda ungdomar skrivande som feriearbete. Platsen för detta blir
sannolikt Växtverket.
Berättarkraft äger rum den 2-9 mars och programmet är färdigt. Temat är
Avtryck.
Förvaltningen
Förvaltningens ekonom planerar att gå i pension under maj månad och annons
för där man söker efterträdare ligger ute.
Resultatet för årets medarbetarenkät presenteras och resultatet ser bra ut.
Verksamheten kommer använda resultatet för fortsatt systematiskt
arbetsmiljöarbete och utvecklingsarbete.
Kommunpolis Kikki Durvald har haft utbildning av personalen inom hot och
våld.
Ekonomi
I Driftsbudget 2019 har nämnden inte fått utökad ram för ökade kostnader för
investeringar vid Åvallen och Ridhuset. Då de finns med i investeringar är
ändå avsikten att dessa ska genomföras vilket innebär en omprioritering av
”lösa” medel i driftsbudgeten för fritid. Åvallen har en beräknad avskrivningstid
på 30 år och investeringarna i Ridstallet har avskrivningstid på 20 år.
I övrigt är det nu mycket arbete med årsbokslut, måluppfyllelse, arbete med
mål 2019 et cetera.
Fritidschef och administrativ chef Lorri Mortensen Mates informerar om
aktuella händelser och ärenden.
Ungdomsledarstipendium 2018
Kultur-och fritidsnämnden delar årligen ut två stycken ungdomsledarstipendium.
Med anledning av detta kommer information gå ut till föreningarna med uppmaningen att
nominera.
Beslut om vilka som får stipendium tas av nämnden och delas ut på nationaldagen.
Kyrkhults Folkets Hus
Fritidschefen har träffat föreningen för Kyrkhults Folkets Hus som signalerat
om att de troligen kommer ansöka om investeringsbidrag för renoveringar som
innebär energiförbättrande åtgärder.
Bollhall
Med anledning av ett möte med kommunens fotbollsklubbar i samband med
schemaläggning av tider för träning på Brunnsängens konstgräsplan,
informerades klubbarna om status på arbetet. Där gavs information om att
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marken där bollhallen är tänkt att ligga är prickad varför nämnden tagit beslut
om att anmoda Kommunstyrelsen att besluta om att detaljplanen ska ses över
och göras om.
Jämshög Saints Hockeyclub
Möte med Saints angående tiderna i Ishallen. Saints önskar spela två gånger i
veckan.
Olofströms Pistolskytteklubb
Har framfört önskemål om hyressänkning av lokalen de hyr detta på grund av
sin ekonomiska situation. Därför kontaktades de av fritidschefen för en
diskussion om hur man ser framtiden. Därefter har önskemål om annan lokal i
kommunens regi inkommit från pistolskytteklubben. Fritidschefen kommer att
se om det går att lösa på ett bra sätt. I dag är det två föreningar som hyr den
lokal som pistolskytteklubben huserar i och lokalen ägs i dag av Telia.
Sylvesterloppet
Blev väldigt lyckat enligt arrangörerna som tackade alla för all hjälp som de fått
i samband med loppet.
Miljöförbundets inspektion av Dannfältet
Under hösten 2018 gjorde Miljöförbundet en inspektion av Dannfältshallen och
omklädningsrummen som ligger i anslutning till hallen. Med anledning av detta
ville Miljöförbundet ha svar om hur rengöringsschema och underhållsplan ser
ut. Svar har inlämnats till Miljöförbundet enligt begäran.
Gränums IF
Möte med representanter från Gränums IF har hållits under januari.
Föreningen framförde önskemål om större bidrag för drift och underhåll av sin
fotbollsplan. Detta är i nuläget inte möjligt utifrån de bidragsregler som kulturoch fri-tidsförvaltningen har att följa. Gränums IF framförde önskemål om att
kommunen köper fotbollsplanen och har inkommit med en skrivelse angående
detta. Vidare framfördes önskemål om att kommunen även köper lokalen som
går under namnet ”Ladan” i Gränum. Byggnaden ligger på kommunens mark
och i anslutning till Gränums skola. Skrivelse angående detta har också
inkommit. Båda skrivelserna kommer att tas upp till nämnden för beslut.
Katthemmet
Har hört av sig om möjlighet till bidrag på grund av anstängd ekonomi.
Dessvärre är inte det möjligt att ge något bidrag då katthemmet räknas som
välgörenhetsorganisation och inte ryms inom våra möjligheter att ge några
bidrag.
Junis
Junis har fått en köksfläkt till sin verksamhet i Medborgarhuset, Jämshög.
Ridhuset
Möte har ägt rum med verksamhetsledare och ridklubbens ordförande med
anledning av att man har många frågor om hyreskontrakt och det finns önskeJusterandes signatur
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mål om att eventuellet skriva nya kontrakt för att tydliggöra vilka ansvarsområden som åligger ridklubben och vilka som åligger Olofströms kommun. Vidare
har en begäran om bidrag lämnats in rörande den fördyrade kostanden av hö
som uppstått i spåren av den extra ordinärt varma sommar vi haft. Även detta
ärende kommer att lyftas upp i nämnden.
Information och utbildningsdag
I ett brev som alla ledamöter och ersättare har fått utskickat per brev den 20
december har bl a följande information skickats ut:
Vi kommer att ha en Information- och utbildningsdag för ledamöter och
ersättare och personal.
Torsdagen den 7 februari kl. 08.30-12.00 i sammanträdeslokalen ”Olofström” i
Kommunhuset på Östra Storgatan 5.
Dagen kommer bland annat innehålla genomgång av kultur- och
fritidsnämndens reglemente, en del styrdokument med mera. Ledamöterna får
också stifta bekantskap med förvaltningens verksamhetschefer för biblioteket,
Holjebadet, Växtverket, Fritidsenheten och Kulturenheten som, var och en,
kommer att berätta om sin verksamhet.
Program kommer att skickas ut till berörda senare via e-post.
All korrespondens sker via den politikeradress (e-post) som ni fått till er.
Kallelse, handlingar och protokoll kommer att ske via styrelsemote.se. Dessa
skickas över till era IPADs. Det är viktigt att ni registrerat er nya e-postadress i
appen Styrelsemote i er IPAD.
(Politikeradressen är förnamn.efternamn.politiker@olofstrom.se)
Beredning:
KFNAU § 1/2019-01-10
_____
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Kultur och fritidsnämnden

KFN § 2/2019

KFN 2017/1970

§ 2 Ekonomisk uppföljning 201812 med verksamhetsberättelse och
årsredovisning
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen av
verksamheten för 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Ekonomiskt utfall
Resultat totalt blev 1 548 tkr bättre än budget.
Överskottet läses främst ut under ”Idrotts- och fritidsanläggningar” och beror
på konstgräsplanen i Olofström som ej blivit anlagd, 755 tkr. Hyran för
konstgräsplanen i Kyrkhult höjdes inte under 2018, 228 tkr.
Under allmän fritidsverksamhet är det främst aktivitetsbidraget som varit lägre
än beräknat.
Under allmän kulturverksamhet är det främst kostnader för hyror som varit
lägre. Viss avvikelse även på ledning och administration.
Biblioteket har haft projektmedel som givit ett överskott under året samt ett
visst överskott för personalkostnader.
Fritidsgårdar har ett underskott främst på hyror, personalkostnad samt
företagshälsovård.
_____
Delges:
Kommunstyrelsen
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KFN § 3/2019

KFN 2018/400

§ 3 Förslag till biblioteksplan 2019-2022 för Olofströms kommun
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna biblioteksplanen för 20192022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen för beslut om godkännande.
Förvaltningen har överlämnat biblioteksplanen till Utbildningsnämnden (UBN)
för behandling och bett om beslut om godkännande av den del som rör
skolbiblioteken och att UBN delger kommunstyrelsen sitt beslut.
Sammanfattning
Bibliotekschef Anders Nylander redogör för den nya biblioteksplanen och
påvisar ändringarna och stressar vad biblioteken främst vill utveckla under
tiden för denna biblioteksplan.
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet. (SFS 2013:801§17)
Den nya biblioteklagens formulering med ordet ska, medför att paragrafen om
att anta biblioteksplaner i lagen är tvingande. Kommuner och landsting som
inte har biblioteksplaner bryter mot lagen.
Biblioteksplanen är en separat handling som bör innehålla folkbibliotek,
skolbibliotek och medieförsörjning mellan andra kommunala institutioner eller
biblioteksverksamheter.
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.
Samarbeten på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper bör
vara beskrivna både i de kommunala och landstingskommunala
biblioteksplanerna.
Biblioteksplanerna bör ge närmare besked om verksamhetens inriktning och
omfattning på sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka
huvudmannens överväganden gynnas.
Biblioteksplanerna bör vara uppföljningsbara och kopplade till biblioteklagen.
Alla offentliga bibliotekstyper bör eftersträva samverkan på kommunal,
regional och statlig nivå.
Kultur- och fritidsnämnden utsåg två politiska representanter Linda Rehn (s)
och Maj Lindström (c) att tillsammans med ordföranden Patrik Sjöstedt och
personal utarbeta en biblioteksplan. Linda Rehn (s) och Maj Lindström (c) har
p.g.a. sjukdom och förhinder inte varit med i processen.
Den liggande biblioteksplanen löper ut 2018-12-31 och den nya
biblioteksplanen är tänkt att börja gälla från och med 2019-01-01 till
2022-12-31.
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Beredning:
KFNAU § 15/2018-03-08, KFN § 21/2018-04-12, KFNAU § 2/2019-01-10
_____
Delges:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Bibliotekschef
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Kultur och fritidsnämnden

KFN § 4/2019

KFN 2018/2457

§ 4 Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott 2019-2022
Kultur och fritidsnämndens beslut:
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet utgör arbetsutskottet.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till ledamöter respektive
ersättare i arbetsutskottet utse:
Ledamöter
Patrik Sjöstedt (S)
Linda Rehn (S)
Maj Lindström (C)

Ersättare
Siv Joelsson – Bengtsson (S)
Håkan Björkman (S)
Britta Lindgren (M)

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utgörs av presidiet.
Till ledamöter och ersättare i arbetsutskottet utses:
Ledamöter
Patrik Sjöstedt (S)
Linda Rehn (S)
Maj Lindström (C)

Ersättare
Siv Joelsson – Bengtsson (S)
Håkan Björkman (S)
Britta Lindgren (M)

Ordförande: Patrik Sjöstedt (S)
1:a vice ordförande: Linda Rehn (S)
2:e vice ordförande: Maj Lindström (C)
_____
Beredning:
KFNAU § 3/2019-01-10
_____
Delges:
Ledamöter
Arvodessamordnare
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Kultur och fritidsnämnden

KFN § 5/2019

KFN 2018/2531

§ 5 Översyn av Kulturråd och Holjeråd samt val av ledamöter för
mandatperioden 2019-2022
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
1. anta nedanstående syfte samt former för Kulturrådet.
2. anta nedanstående syfte samt former för Holjerådet.
3. Anta följande två ledamöter och dess ersättare att representera både
Kulturrådet och Holjerådet
Ledamot

Ersättare

Patrik Sjöstedt (S)

Linda Rehn (S)

Maj Lindström (C)

Britta Lindgren (M)

Sammanfattning
2003 bildades Kulturrådet där syftet var ett diskussionsforum, där politiker,
engagerade i kulturföreningar och tjänstemän skulle mötas. Rådet skulle ta
upp kulturfrågor som var/är angelägna för kommuninvånarna och rådet skulle
fungera som remissinstans i vissa frågor.
I protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 2007-03-05 framgår det att
”kulturrådet har för avsikt att utvidgas till att omfatta fler än de 18
bidragsföreningar som idag ingår.” Numera bjuds även Martinson-sällskapet
och Salje-sällskapet in.
2007 inrättas Holjerådet. Holjerådet skulle vara ett organ för samordning och
utveckling av verksamheten kring Lilla Holje.
Under föregående mandatperiod har förändringar skett då man idag har väl
fungerande strukturer gällande arbetet kring Lilla Holje. Holjerådet finns dock
kvar men samordnas med Kulturrådet om/när någon önskar väcka en fråga.
Många av de frågor som har diskuterats i råden är också samma och
återkommande i båda råden.
Förslag till syfte för Kulturrådet: Ett diskussionsforum där politiker,
kulturföreningar, kulturella sällskap och tjänstemän möts kring angelänga och
övergripande kulturfrågor. Rådet kan fungera som remissinstans i vissa frågor.
Fortbildningsinslag liksom samordningsinslag kan förekomma.
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Förslag till syfte för Holjerådet: Holjerådet är ett forum för utveckling av Holje
Park. I forumet finns representanter för såväl fritidsföreningar som för
kulturföreningar.
Förslag till former för råden:
Kulturrådet sammanträder minst en gång på våren och en gång på hösten.
Kultursekreterare och kulturchef närvarar, bidrar och ansvarar för kallelse och
att dagordning upprättas i samråd med nämndens ordförande.
Kultursekreterare är sekreterare i rådet. Kultur- och fritidsnämnden
representeras genom två ledamöter.
Holjerådet sammanträder om/när aktuell fråga väcks från kultur- och
fritidsförvaltningen/nämnden och/eller från berörd part i Holje Park. Kultur- och
fritidsnämnden representeras genom två ledamöter. Kultur- och
fritidsförvaltningen utser tjänstemannarepresentation utifrån behov/fråga/frågor
som kommer att behandlas då det kan väckas frågor som har med såväl fritid
som kultur att göra i Holjerådet.
Beredning:
KFNAU § 4/2019-01-10
_____

Delges:
Kulturchef
Fritidschef
Ledamöter
Arvodessamordnare
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KFN § 6/2019

KFN 2018/2457

§ 6 Val av representant till Riksteaterföreningen i Olofström
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse som representant till
Riksteaterföreningens årsmöte Håkan Björkman (S).
Sammanfattning

Kommunen är representerad i Teaterföreningen via Kultur- och
fritidsnämnden. Tidigare utsågs tre representanter från
kommunstyrelsen (varav en skulle representera skolan) och då betalade
man medlemsavgiften (250 kr).
Olofströms kommun beslutade att Kultur- och fritidsnämnden i framtiden
skulle utse en representant till Riksteaterföreningens årsmöte.
Teaterföreningen beslutade att avgiftsbefria Kultur- och fritidsnämnden
medlemsavgiften eftersom bidrag utdelas. Riksteaterföreningens
stadgar medger en representant från kommunen.
Tidpunkt för årsmötet är i skrivande stund okänt.
_____
Beredning:
KFNAU § 5/2019-01-10
_____
Delges:
Berörd ledamot
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KFN § 7/2019

KFN 2018/2472

§ 7 Översyn av verksamhetsbidrag till kulturföreningar i
Olofströms kommun
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under
2019 långsiktigt genomföra en översyn av utformningen av verksamhetsbidrag
och eventuella andra bidrag till kulturföreningar inför bidragsfördelning 2021
och som politiska representanter i arbetet utser presidiets tre ledamöter, Patrik
Sjöstedt (S), Linda Rehn (S) och Maj Lindström (C).
Sammanfattning
För 2019 fördelas verksamhetsbidrag till 23 kulturföreningar om totalt 666 500
kronor. Utöver verksamhetsbidrag kan föreningarna söka om arrangörsbidrag,
hyresbidrag, driftsbidrag och investeringsbidrag.
Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar är ett komplext område
och det finns många olika faktorer att ta hänsyn till. Det varierar stort
kommuner emellan vilka möjligheter till bidrag som finns och på vilka grunder
fördelning av bidrag görs.
2006/2007 genomfördes en översyn av bidrag till kulturföreningar och
justeringar har genomförts genom åren. Bland annat har man infört
överenskommelser mellan nämnd och förening som förutsättning för att kunna
erhålla verksamhetsbidrag.
Vi har ett rikt kulturliv i Olofström till stor del tack vare det rika föreningslivet.
Med tidens tand förändras dock förutsättningar och med jämna mellanrum bör
en genomlysning av bidragssystemet genomföras, varför en genomlysning av
bidragen till kulturföreningarna med fokus på verksamhetsbidraget i synnerhet
föreslås genomföras under 2019.
En referensgrupp/arbetsgrupp med politisk representation föreslås ingå i
arbetet.
_____
Beredning:
KFNAU § 6/2019-01-10
_____
Delges:
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 8/2019

KFN 2018/2530

§ 8 Attestförteckning 2019 för Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av attestförteckningen för
2019.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden (KFN § 68/2014-10-23) har gett förvaltningsekonom Håkan Forsman delegation, att löpande justera förteckningen under
årets gång.
Årlig redovisning inför nämnden av aktuell attestförteckning sker vid årsskiftet.
_____
Beredning:
KFNAU § 7/2019-01-10
_____
Delges:
Berörda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 9/2019

KFN 2018/2470

§ 9 Förslag till Intern Kontrollplan för 2019
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplanen för år
2019 till att innefatta nedanstående granskningsområden.
Sammanfattning
Följande områden ingår i 2019 års internkontrollplan:


Kassahantering Holjebadet.



Kontrollera att systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs inom området
”hot och våld”.



Kontroll av vattenkvalitet på Holjebadet.



Kontroll av följsamhet GDPR avseende insamlande av uppgifter för
gårdskort på Växtverket.

_____
Beredning:
KFNAU § 9/2019-01-10
_____
Delges:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 10/2019

KFN 2018/2522

§ 10 Arkivbeskrivning för Kultur och Fritidsnämnden 2019
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Arkivbeskrivningen för 2019.
Sammanfattning
Genom samarbetet med kommunförbundet Sydarkivera, använder nu samtliga
förvaltningar i Olofströms kommun denna mall för arkivbeskrivning. Mallen
presenteras för ledamöterna.

Arkivbeskrivning
Myndighetens namn

Kultur- och fritidsnämnden

Myndighetens tillkomstår (och ev.
föregångare)

År 2007, Utbildningsnämnden fullgjorde
kommunens uppgifter inom kultur- och
fritidsverksamheten tidigare.
2019-01-10

Datum för arkivbeskrivning
Arkivorganisation och kontaktpersoner

Arkivorganisation: Kultur- och fritidsnämnden
Kontaktpersoner: Förvaltningschef Joanna Holden och förvaltnings-sekreterare Åsa Nilsson.
Arkivansvarig Kultur- och
fritidsnämnden

Förvaltningschef Joanna Holden.

Arkivansvariga respektive avdelning

Arkivansvarig för respektive enhet är
verksamhetschef/ansvarig för Holjebadet,
Växtverket, Fritids-sektionen, Allmän fritid, Kultursektionen, Allmän kultur, Biblioteket
Varje chef utser arkivombud på sin enhet.
Arkivansvarig KFN ser till att detta följs och
uppdateras.

Arkivombud
Organisation och verksamhet
Verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom bibliotek, allmän kultur-, idrottsoch fritidsverksamhet.
Nämnden ska främja folkbiblioteksverksamhet och föreningsverksamhet samt arbeta för
förverkligandet av kommunens kultur- och fritidspolitiska mål. Den ska också ansvara för
utarbetande av förslag till kultur- och fritidspolitiska program, fördela resurser inom de ramar
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden
som kommunfullmäktige fastställer och utvärdera verksamheten.

Ansvariga för arkivvården inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde är:
Förvaltningschef
kultur- och fritidsnämnden
Fritidschef(Adm chef)
förvaltningens gemensamma administration
Kulturchef
allmänkultur
Kultursekreterare
allmänkultur
Bibliotekschef
biblioteket
Fritidschef
fritids- och idrottsverksamhet
Verksamhetsansvarig
simhallen Holjebadet
Föreståndare
fritidsgården Växtverket
Förvaltningen kommer genom samgåendet med kommunförbundet Sydarkivera att övergå till
en digital arkivenhet. Från 2017-01-01 förvaras nämndens diarium i huvudsak digitalt i
systemet ePhorte.
Kommungemensam dokumenthanteringsplan upprättad 2017-04-24 har ersatt
dokumenthanteringsplan upprättad 2005-02-07 för kultur- och fritidsnämndens område
(förutom för simhallen och fritidsgården.)
Kultur- och fritidsförvaltningen har som intention att i ett centralt samarbete uppdatera den
kommungemensamma dokumenthanteringsplanen under 2019.
Historik och utveckling
Organisations- och verksamhetsförändringar
Utbildningsnämnden fullgjorde kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten
fram till och med år 2006. År 2001 inrättas en Kulturchefstjänst. År 2003 delades
utbildningsnämndens arbetsutskott upp i dels ett utbildningsutskott och dels ett kultur- och
fritidsutskott.
År 2007 inrättades en Kultur- och fritidsnämnd.
År 2011 blev kultur- och fritidsavdelningen en egen förvaltning.
År 2007 invigdes Holjebadet efter en omfattande renovering från en motionssimhall till ett
äventyrsbad
År 2009 startades Växtverket, fritidsgård i kommunens regi
Digitalt arkiv:
Från 2017-01-01 förvaras nämndens diarium i huvudsak digitalt i systemet ePhorte.
Handlingar som enligt bestämmelser måste finnas på papper bevaras i ett icke komplett
pappersarkiv i diarie-nummersföljd.
Handlingar som inkommit på papper, men som enligt bestämmelser inte behöver bevaras i
pappersform, skannas från 2017-01-01 in i ePhorte och den digitala handlingen utgör
därmed originalet.
Register, förteckningar och sökmedel
Diarium
Kultur- och fritidsnämnden ingår i Kommunstyrelsens gemensamma diarium som behandlas i
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kultur och fritidsnämnden
ePhorte. Klassificering enligt Verksam KLASSA.
Arkivbeskrivning finns även på papper i arkiv.

It-system/verksamhetssystem
System
Filemaker PRO

Beskrivning
Konstregister

BookIT

Låntagarregister och utlån av böcker

Agresso

Ekonomisystem

VisualArkiv

Arkivförteckning

BRP

Medlemsregister för Holjebadet

Heroma

Personalhanteringssystem

ePhorte
Excel

Ärendehantering/
diarieföringssystem
Föreningsregister

ARX Access

Nyckelregister

FRI

Lokalbokningssystem

Excel

Medlemsregister Växtverket

Kontaktperson
Förvaltningschef
Joanna Holden
Bibliotekschef Anders
Nylander
Ekonomichef
Karl Andrae
Arkivfunktion,
Johnny Juliusson
Verksamhetschef
Bianca Gustafsson
Personalavdelningen
Systemförvaltare
Hanna Albin
Fritidschef Lorri
Mortensen Mates
Fritidschef Lorri
Mortensen Mates
Fritidschef Lorri
Mortensen Mates
Föreståndare Elvin
Jakus

Arkivförvaring (närarkiv, dokumentskåp)
När-arkiv finns i anslutning till respektive arbetsplats.
Dokumenthanteringsplanen visar på när handlingarna går till centralarkivet för slutarkivering.
Gallringsregler
Se central dokumenthanteringsplan.
Hänvisning till dokumenthanteringsplan/informationsplan, gallringsbeslut mm
Dokument
Beslut (datum)
Gemensam dokumenthanteringsplan för Olofströms
kommun
KF § 30/2017-04-24
Dokumenthanteringsplan inkl. gallringsbeslut.
Dnr KFN 2017/823
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

Sekretessbestämmelser
Se dokumenthanteringsplan. Dnr KFN 2017/823

Beredning:
KFNAU § 10-2019-01-10
_____
Delges:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Förvaltningssekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20(29)

Protokoll

21(29)

Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 11/2019

KFN 2018/2522

§ 11 Arkivansvariga och arkivombud för Kultur- och
fritidsförvaltningen 2019
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden fastställer nedanstående förslag till arkivansvariga
respektive arkivombud för förvaltningen under 2019.
Sammanfattning
Förslag till arkivansvariga respektive arkivombud inom kultur- och
fritidsförvaltningen 2019
Område
Kultur- och fritidsnämnden

Arkivansvarig
Joanna Holden

Arkivombud
Joanna Holden
Åsa Eriksson
Åsa Nilsson

Gemensam administration

Lorri Mortensen
Mates

Lorri Mortensen Mates
Åsa Eriksson
Åsa Nilsson

Allmän kultur

Joanna Holden

Joanna Holden
Anna Lundström

Biblioteket

Anders Nylander

Anders Nylander
Marie Björnsson
Gunhild Gröndalen
Charlotta Gyllström Nilsson
Ann-Charlotte Fandén
Patrik Johansson
Niklas Elimä Wallén
Eddie Wahlgren
Kerstin Nilsson

Fritids- och idrottsverksamhet

Lorri Mortensen
Mates

Lorri Mortensen Mates
Åsa Eriksson
Lena Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kultur och fritidsnämnden

Område
Fritidsgården Växtverket

Arkivansvarig
Elvin Jakus

Arkivombud
Elvin Jakus
Andreas Järvensivu

Holjebadet

Bianca Gustafsson

Bianca Gustafsson
Emma Ekelun

_____
Beredning:
KFNAU § 11/2019-01-10
_____
Delges:
Kommunstyrelsen
Arkivansvariga och arkivombud
Arkivansvarig kommunledningsförvaltningen
Förvaltningssekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 12/2019

KFN 2018/1209

§ 12 Redovisning av ändrade taxor inför KFN 7 feb
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av ändringen av taxor och avgifter för
Kultur- och fritidsförvaltningen 2019 enligt beslut KFN § 41/2018-09-06 samt
justeringar (KFN § 78/2018-12-06) och dispens kring åldersgräns på
Holjebadets gym (KFN § 80/2018-12-06).
Sammanfattning
Förvaltningen fick i uppdrag att ändra på Taxor och avgifter så att de
överensstämmer med de justeringar/förändringar som nämnden beslutat och
att detta skulle återrapporteras på nämnden i februari 2019.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 13/2019

KFN 2018/600

§ 13 Redovisning av sjukfrånvarostatistik okt och nov 2018
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av sjukfrånvaro för
oktober och november 2018.
Sammanfattning
Sjukfrånvaro för oktober och november ligger på 6.43%. December månads
sjukfrånvaro kan ej ges förrän januari’s lönekörning är gjord.
Beredning:
KFNAU § 8/2019-01-10
_____
Delges:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 14/2019

KFN 2019/18

§ 14 Kurser och konferenser
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder Håkan Björkman att delta 14 februari.
Återrapportering på nästa Kultur- och fritidsnämnd.
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder arbetsutskottet att delta 7 mars.
Återrapportering på nästa Kultur- och fritidsnämnd.
Sammanfattning
Mässa och föreläsningar pågår under torsdagen den 14 feb kl 10.00–15.15
Socialförvaltningen inbjuder till mässa och föreläsning under programnamnet
”Låt hjärtat va’ me’”.
Fotspårs turism – en väg till regional utveckling
Biblioteksutveckling inbjuder till en heldag den 7 mars på Folkets Hus,
Olofström kl 09.30 – 15.30
Det blir allt populärare att resa eller vandra i kända författares eller andra
kulturpersoners fotspår. Så vad passar väl bättre än att anordna en
fortbildningsdag på temat Fotspårsturism under Berättarkraft som i år har
temat avtryck. Reservera torsdagen den 7 mars för en inspirerande dag på
Folkets hus i Olofström och sprid gärna informationen till dina
kollegor/medlemmar.
Denna inbjudan går till dig som arbetar med turism, regional utveckling, kultur,
näringsliv, på bibliotek eller är engagerad i en kulturförening. Till dig som redan
har insett eller kanske är nyfiken på vilken kulturskatt Olofström och Blekinge
erbjuder. Under dagen får vi möta experter på fotspårsturism, kulturekonomi,
regional utveckling och litteraturturism. Men också en författare med rötterna i
Harry Martinsons barndomsbygd.
Utbildningsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch. Läs mer om
programmet och anmäl dig här:
http://www.biblioteksutveckling.se/kalender/visa/fotsparsturism-en-vaeg-tillregional-utveckling
Bakom arrangemaget står Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg i
sammarbete med Olofströms kommun. För mer information, kontakta Pia
Redin, litteratursamordnare, pia.redin@regionblekinge.se
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

Delges:
Berörda deltagare
Förvaltningssekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 15/2019

KFN 2018/1698

§ 15 Ändring av sammanträde för Au den 7 mars
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra datum för Arbetsutskottet som
äger rum den 7 mars till den 8 mars klockan 9.00
Sammanfattning
Eftersom fortbildningsdag på temat Fotspårsturism äger rum torsdagen den 7
mars så behöver vi ändra datum för Au OM det har beslutats om deltagande
av politiker.
_____
Delges:
Förvaltningssekreterare
Berörda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 16/2019

KFN 2019/420

§ 16 Teatersmedjan ansöker om föreningsbidrag
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Teatersmedjan föreningsbidrag, som är att
se som ett projektbidrag utan vidare garantier, om 140 000 kronor som ska
slutredovisas senast 2021-08-31.


utbetalning sker under 2019.



avstämningsmöten sker med Teatersmedjan årligen.

Sammanfattning
Bakgrund
Teatersmedjan har ansökt om projektbidrag (2019-2021) för att etablera och
utöka verksamhet inom Olofströms kommun.
Inom nämndens bidragsregler finns i dagsläget inget projektbidrag att söka
varför detta bidrag faller utanför ordinarie bestämmelser. (I dagsläget finns det
en mängd kriterier inom de ordinarie bidragsreglerna som föreningen inte kan
uppfylla som exempelvis att föreningen inte har sitt säte i Olofström och är inte
heller registerad som en bidragsberättigad förening.)
Teatersmedjan inledde under 2017 samtal med kultur- och fritid Olofström
angående vilka möjligheter som fanns att etablera verksamhet inom
Olofströms kommun. Man hade då noterat att många av de barn/unga som
stod/står i kö till Teatersmedjans verksamhet i Karlshamn kom från Olofströms
kommun.
Under 2018 inledde kultur- och fritid Olofström en samverkan med
Teatersmedjan där teaterverksamhet startade upp ute i Jämshögs
folkhögskolas lokaler med gott resultat. Detta arbete har fortsatt/fortsätter
under våren 2019.
Inför budget 2019 lyfte kultur- och fritidsnämnden teaterverksamhet som ett
äskande vilket bifölls.
Teatersmedjan söker om 140 000 kronor för att utöka och utveckla sin
verksamhet i Olofströms kommun. (Förvaltningen/nämnden står för lokalhyra
under våren).
Teatersmedjan är väletablerade i Karlshamns kommun och har byggt upp en
gedigen verksamhet där. Verksamheten är populär och många står i kö för att
få delta i Teatersmedjans olika verksamheter. Möjlighet att utöva kulturella
aktiviteter systematiskt är inte lika självklart som möjlighet att utöva olika
sporter, varför undertecknad menar att Teatersmedjans verksamhet vore ett
gott tillskott i Olofströms kommuns utbud.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-02-07

Kultur och fritidsnämnden
Teatersmedjan understryker i sin ansökan att de från år 3 kommer att behöva
ett årligt anslag från Olofströms kommun. De menar att ett årligt anslag
innebär att de kan söka mer medel från Region Blekinge som ”öronmärks” för
verksamheten i Olofström. De menar vidare att Olofströms kommun och
Teatersmedjan under projektets gång tillsammans måste arbeta för att lösa
repetitionslokal och föreställningslokal.
Undertecknad menar att om nämnden bifaller ansökan bör
förvaltningen/nämnden också verka för en långsiktig plan i enlighet med hur
utvärdering faller ut. Hur den långsiktiga planen ser ut och vilken nivå det rör
sig om kan inte fastställas i nuläget.
_____
Delges:
Förvaltningschef
Teatersmedjan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

