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KFNAU § 24/2019

KFN 2019/18

§ 24 Aktuell information
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till
protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschef och kulturchef Joanna Holden samt fritidschef och
administrativ chef Lorri Mortensen Mates informerar om aktuella händelser och
ärenden.
Årets eldsjäl 2019
Olofströms kommunkoncerns eldsjäls-utmärkelse delades i år ut till Oscar
Ädel Wahlman i samband med Valborgsfriande i Holje Park. Motiveringen
följer nedan.
”Olofströms Eldsjäl har för 2019 tilldelats Oscar Ädel Wahlman
Oscar har engagerat sig för att göra kommunen till en renare plats genom att
anordna skräpinsamlingar. Oscar är administratör för facebook-sidan ”The
Traveling Garbage Man” genom vilken han arrangerar olika ”skräp-plockarinsatser” och inspirerar andra till en renare värld. En handlingarnas man som
vi alla kan inspireras av!
Tack Oscar!”
Sommaraktivitet
Brygghäng är en ny sommaraktivitet som planeras på centrumbryggan vid
Storlekplatsen i Olofström. För den aktiviteten har vi sökt regionalt
produktionsstöd/projektbidrag. Bakgrunden är att vi fått önskemål om
kulturarrangemang i centrum under semestertid, för dem som av olika skäl inte
brukar har möjlighet att ta del av det ordinarie kulturutbudet i kommunen och
länet.
Berättarkraft
Vi har sökt medel från Kulturrådet för Berättarkraft 2020, medverkande i
ansökan är Karlshamn, Olofström, Karlskrona och Ronneby. Olofströms
kommun står som huvudansvariga på ansökan.
Arrangemangskalender
Förvaltningen har valt att stoppa övergången från en fysisk till digital
arrangemangskalender till förmån för en kulturkalender. Bland annat på grund
av att offerten var högre än förväntat.
Handlingsplan för naturvård och friluftsliv
Ett förslag till Handlingsplan för naturvård och friluftsliv i Olofströms kommun
har lagts fram och kultur- och fritidsförvaltningen, kommer om den antas, bidra
genom att genomföra guidade utflykter i naturen med särskilt fokus på
målgrupper som i lägre grad tenderar att utöva friluftsliv.
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Sommarsimskola
Även i år har förvaltningen erhållit nationella medel för genomförande av
simskola och kan därför erbjuda gratis sommarsimskola & plask och lek för
barn födda 2012.
Stiftelsen Gränums Bränneri
Nämndens ordförande Patrik Sjöstedt och kulturchef Joanna Holden har träffat
representanter för stiftelsen Gränums Bränneri som vid mötet också överlämnade en ansökan om bidrag. Enligt gällande bidragsregler beviljar inte
kultur- och fritidsnämnden bidrag till stiftelser men beslut i frågan har ännu inte
fattats.
Gränums hembygdsförening
Gränums hembygdsförening har haft kontroll av anslutning till vatten i
samband med byte av vattenmätare och fått anmärkningar gällande bland
annat att mätarkonsol saknas. Frågan är skickad vidare till
kommunledningskontoren för hantering.
Skadegörelse
Idrottshallen har varit utsatt för skadegörelse i omklädningsrum et cetera.
Skadegörelsen har mestadels skett dagtid. Samtal förs med bland annat
Högavångs rektor.
Tennisklubben
Fritidschefen har haft samtal med tennisklubbens ordförande angående
driftsbidrag samt av föreningen obetalade fakturor. Information om det projekt
som innebär att man höjer marknivån som ett led i att översvämningssäkra
längs Dannfältet och Holjekroken har också givits. För tennisklubben innebär
det, med den information som finns i nuläget att tillgå, att den tennisplan som
ligger närmast Holjeskolan sannolikt kommer att försvinna. De senaste åren
har inte den tennisbanan använts för tennis.
Kyrkhults bordtennisklubb
Med anledning av att man gått upp i högre division efterfrågas bland annat hall
med läktare samt att behov finns att spela i annan hall än Kyrkhults då denna
är för liten. Behov av ny utrustning finns också.
Ridklubben
Med anledning av den extraordinärt varma sommaren steg priset kraftigt på
foder. Dessutom var det svårt att få tag på foder. Detta har föranlett att
ridklubben inkommit med en ansökan om extra stöd. Möte har även hållits med
ridklubben då de har önskemål om att förhandla om sitt hyresavtal med
kommunen.
Kastbur på Dannfältet
Fritidschefen kommer att träffa UF Contact för att diskutera kastburen och
säkerhetsfrågor.
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SM i Bangolf
I år under V29 hålls SM i bangolf i Olofström med Olofströms Bangolfklubb
som arrangör.
SM i Rally
Den 27-28/9 2019 är det Rally Blekinge där en del av tävlingen läggs
Karlshamn och en del av tävlingen läggs i Olofström.
Olofströms motorklubb är en av arrangörerna. Ungefär 100 rallybilar kommer
att stanna till för att servas på Flygfältet/Dannfältet. Alla tillstånd sökes av
Mortorklubbarna själva. Samtidigt pågår arbetet med att översvämningssäkra
området. Därför har representanter från Motorklubben, fritidschef och
kommunens tekniska samordnare för infrastruktur besökt området för att gå
igenom området där bilarna kan stanna. I nuläget kommer följande områden
att användas: asfaltsvägen från ishallen ut på Dannfältet, området mellan
Colorama och Dannfältets fotbollsplan samt grusplanen samt även
parkeringen borta vid idrottshallen.
Konstgräsplanen i Kyrkhult
Samtal pågår med leverantör angående materialet av planen. Under maj
kommer träff hållas för att gå igenom drift och skötsel tillsammans med
leverantören av konstgräs.
Susekullen
Halva bidraget till Susekullen har betalats ut enligt de rutiner som redan finns
på Kultur-och fritidsförvaltningen. Med anledning av de synpunkter som
framkom av Susekullens egen revision har bidraget till Susekullen fryst. Möte
kommer att hållas med den efter årsmötet nytillträdda styrelsen för information
om hur Susekullen kommer att arbeta vidare.
Bollhall
Arbetet med bollhall fortgår tillsammans med samhällsutvecklingsavdelningen.
Då kostnader tillkommer för arbete av ny detaljplan samt konsultkostnader för
att undersöka möjligheterna för att bygga läktare i Dannfältshallen, kommer ett
ärende som ska lämnas direkt till KS skrivas fram.
Kyrkhult
Tre föreningar i Kyrkhult har arbetet fram ett förslag om en tillbyggnad av en ny
hall i anslutning till den redan befintliga idrottshallen belägen vid skolan i
Kyrkhult. Möjligheter till att få bidrag för hallen finns från både Blekinge
idrottsförbund, Kyrkhults sparbanksstiftelse samt Allmänna arvsfonden. En del
i att kunna få bidraget, från bland annat Blekinge idrottsförbund, är att det finns
ett nyttjanderättsavtal. Möte kommer att hållas med representanter från ovan
beskrivna föreningar.
Olofströms Idrottsförening
OIF fyller 100 år den 8 maj vilket kommer firas längre fram. Grattis!

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

6(12)

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

Ishallen
Hallen är nu stängd och öppnar först tidigast 19 augusti 2019.
Olofströms Ishockeyförening har inte betalat sina fakturor och får i nuläget inte
boka träningstider. Fritidschef kommer att boka möte med ordförande för
klubben.
Bågskyttelokalen
Öjvind Hatt för samtal med intressenter av bågskyttelokalen men ännu är det
inte helt klart. Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare sagt upp lokalen.
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§ 25 Ekonomisk uppföljning 2019-04
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Kultur- och fritidsnämnden får invänta redovisning av april månad till nämnden
sammanträder den 13 juni.
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Håkan Forsman kan inte redovisa den ekonomiska
uppföljningen på arbetsutskottet eftersom den inte kunnat sammanställas utan
vi får redovisningen utskickad med handlingarna till nämnden i juni.
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§ 26 Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 2020
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Kultur- och fritidsnämnden kommer att fortsätta diskussionen som
arbetsutskottet har kring driftsbudget 2020.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ramar för driftsbudget 2020 kommer att fastställas
i kommunstyrelsen den 28 maj.
Preliminärt budgetförslag kommer att presenteras den 5 september och Kulturoch fritidsnämnden förväntas att fastställa driftsbudgeten den 26 september.
Den 19 november kommer kommunstyrelsen att ta beslut på den totala
kommunens driftsbudget.
Arbetsutskottet gick igenom budget för år 2020 med olika önskemål.
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§ 27 Sjukfrånvaro 2019, kvartal 1
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till
protokollet.
Sammanfattning
HR strateg Marcus Grundén har skickat över statistik för kvartal 1 år 2019.
Totala sjukfrånvaron visar 4,46% för kultur- och fritidsförvaltningen under 1:a
kvartalet 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(12)

Protokoll

10(12)

Sammanträdesdatum
2019-05-02

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott
KFNAU § 28/2019

KFN 2019/18

§ 28 Kurser och konferenser
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att:


utse Maj Lindström (C) som representant vid midsommarfirandet 2019.



erbjuda presidiet att delta i konferensen om barnkonventionen den 7
eller 8 november.



utse Patrik Sjöstedt (S) som representant vid Olofströmsgymnasternas
50 års jubileum den 24 maj.

Sammanfattning
Midsommarfirande i Holje Park 21 juni
Holje Folkdansgille vill gärna att någon representant från Kultur- och
fritidsnämnden inviger midsommarfirandet i Holje Park och kröner
midsommarbruden. Firandet startar kl. 14.30 med resning av
midsommarstången och uppdraget tar ca 30 minuter i anspråk enligt
ordförande Eric Ivarsson.
FN:s barnkonvention blir svensk lag 8 november
Länsstyrelsen Blekinge bjuder i samverkan med Region Blekinge och länets
fem kommuner under hösten 2019 in till utbildning om:
Den 1 januari 2020 inkorporeras barnkonventionen i svensk lag. I samverkan
med regionen och länets fem kommuner erbjuder länsstyrelsen under hösten
2019 utbildningstillfällen om barnkonventionen. Utbildningen riktar sig till
förtroendevalda samt chefer och bidrar med kunskap om konventionens
innehåll, vad lagstiftning kommer att innebära och praktiska exempel på hur
barnkonventionen relaterar till olika verksamhetsområden.
Utbildningen kommer att genomföras under en halvdag. Ni väljer stad och
pass vid anmälan. Inbjudan med anmälningslänk och mer info kommer längre
fram.
Förmiddag alternativt eftermiddag 7/11 i Karlskrona
Förmiddag alternativt eftermiddag 8/11 Karlshamn
Olofströmsgymnasterna firar 50 års-jubileum 24 maj
Kultur och Fritid inbjuds att tillsammans med Olofströmsgymnasterna fira
50-årsjubileum fredagen den 24 maj 2019 på Boa Golfkrog kl. 18.00.
Anmälan om deltagande, högst 2 personer, senast fredag 17 maj.
_____
Delges: Holje Folkdansgille, Presidiet och Olofströmsgymnasterna
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§ 29 Ansökan om foderstöd från Olofströms ridklubb
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur-och fritidsnämnden föreslår
Kommunstyrelsen att med anledning av den extraordinärt varma sommarens
kraftiga prishöjning på foder ge ett engångsbidrag med 90 000 kr vilket är i
linje med investeringsbidrag 1 (dvs högst 50 % av kostnaderna) till Olofströms
Ridklubb.
Sammanfattning
Olofströms ridklubb har kontaktat fritidschefen med anledning av ansökan om
bidrag som stöd på grund av ökade foderkostnader.
Den extraordinärt varma och långa sommarsäsongen 2018 bidrog till foderbrist
för landets hästägare. Kostnaderna för fodret ökade och detta har i sin tur
bidragit till att många av landets ridskolor har fått kraftigt utökade kostnader
mot vad de beräknat.
Ridskolan (Olofströms ridcenter) i Olofströms drivs av privat aktör, Karoline
Lindahl. Olofströms ridklubb köper i sin tur tjänster i form av bland annat
ridskoleverksamhet av Olofströms ridcenter.
Olofströms ridcenter har meddelat Olofströms ridklubb att priserna för
ridskoleverksamheten som Olofströms ridklubb köper av ridskolan kommer att
höjas. Detta som en konsekvens av det höjda foderpriset.
Olofströms ridcenter beräknar en höjning med 180 000 kronor för Olofströms
ridklubb för att fortsatt kunna erbjuda det utbud som Olofströms ridklubb i dag
ger sina medlemmar.
Bakgrund
Ridskolans prishöjning för ridskoleverksamheten innebär att Olofströms
ridklubb i sin tur beräknas behöva höja avgifterna för de av sina medlemmar
som nyttjar ridskolans utbud. Ridklubbens ekonomiska utrymme är inte så stort
därav har man vänt sig till kultur- och fritidsförvaltningen för hjälp om ett
ekonomiskt stöd som ett led i att slippa dra ner på möjligheten för barn och
ungdomar att delta i ridklasser eller att riskera att flera slutar delta i ridlektioner
på grund av en allt för stor prishöjning.
Olofströms ridklubb har en stor ungdomsverksamhet. Totalt har ridklubben 250
medlemmar och 220 av dessa är elever på ridskolan. Olofströms ridklubb är
en av de föreningar som har en stor verksamhet som samlar många av
kommunens flickor. Varje vecka sker drygt 200 uppsittningar fördelat på 30
lektioner. Inom ramen för verksamheten finns hästskötarutbildning och
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ridlärarutbildning. Det erbjuds även ridlekis till junior- och seniorgrupper samt
ridlektioner för personer med funktionsvariationer.
Delges: Kommunstyrelsen
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