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KFN § 33/2019

KFN 2019/18

§ 33 Aktuell information
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetsproducent Povel Andersson, Teatersmedjan informerar
nämndens ledamöter om teatergrupper i Jämshög som startades 2018
fortsätter under 2019 samt utökas med ytterligare en grupp till hösten efter
bidrag från Olofströms kommun. Målet är inställt på tre grupper totalt hösten
2020 och samverkan sker med Nordenbergs gymnasium för att kunna satsa
på lokala unga ledare. Planer finns på bla Gyckeldag under 2020 och
införande av Kulturnatt i Olofström med ”openreading”.
Distriktsidrottschef Patric Nilsson, Blekinge Idrottsförbund/SISU informerar
ledamöterna om vad som hände och beslutades i stort under Riksidrottsmötet
2019 i Jönköping. Idrottens framtida utmaningar att fler utövare skall kunna
hålla på längre med sin idrott, jämställdhet, alla skall inkluderas och satsningar
på att bredda från elit till bredd och att trygga idrottsmiljöer för ungdomar
genom bl a att föreningar skall begära registerutdrag fr o m den 1 jan 2020 på
sina ledare och att idrottsombudsman får anmäla . Uteslutning av medlemmar
som inte följer värdegrunden kan äga rum.
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 vilket har beviljats. 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.
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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. Tyvärr avslogs denna
ansökan. Dock kommer kommunerna få ekonomisk stöttning av Region
Blekinge för 2020 med 200 000 kronor totalt. Region Blekinge poängterar dock
att bidraget är ett engångsbidrag och en långsiktigt hållbara finansiering
behöver arbetas fram inför 2021.
Holjebadet har haft ett tillsynsbesök där det bland annat konstaterades att
verksamhetsutövaren sedan föregående inspektion utarbetat och tagit fram
flertalet rutiner och checklistor. Vid inspektionen granskades rutinerna
”Åtgärder för fekal olycka” (inkluderar även kräkolycka) samt ”Åtgärder vid
avvikande provtagningsresultat”. Bedömningen är att rutinerna var tillräckligt
tydligt, informativa och ändamålsenliga för att uppfylla dess syfte. Rutinerna
behöver kompletteras med riskbedömning. Man skriver också att
provtagningsresultat för 2018 och fram till maj 2019 bör skickas in till
miljöförbundet senast den 15 juni 2019 och att därefter bör
provtagningsresultat löpande lämnas till Miljöförbundet.
Rutschbanan, klätterväggen och barnlandet vid Holjebadet är avstängt på
grund av läckage. För att läckaget ska kunna hittas behöver, enligt förvaltningen och Olofströmshus, dessa delar ”torka ut” innan bedömning av felet
kan göras. Först därefter kan det bedömas hur omfattande felet är.
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.
Ny tobakslag
Från 1 juli gäller en ny tobakslag och kommunen kommer att, i enlighet med
denna, skylta upp ett antal fastigheter med rökförbudsskyltar.
Kulturråd
Möte med Kulturrådet har hållits i sedvanlig ordning. Bland annat diskuterades
eventuell ny framtida utformning av verksamhetsbidrag.
Litteraturutredning
Arbete med litteraturutredning och handlingsplan kopplat till utredningen pågår
och förvaltningen hoppas att ett första utkast presenteras i september/oktober.
Nya fjärrlånerutiner
På biblioteket införs nya fjärrlånerutiner beroende på att tidigare avtal har
upphört. Det är Kalmar kommun som förhandlar fram nytt avtal åt Region
Kalmar/Kronoberg och Region Blekinge. Det innebär i praktiken att vi är mer
restriktiva med vad som kan fjärrlånas framöver. Vi föreslås följa följande
riktlinjer under denna period:
1.

Ingen återlämning av material lånat i annan kommun.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Betrakta alla fjärrlån som inköpsförslag
Inga fjärrlån av medier som finns som e-medier
Inga fjärrlån av material som ägs av det egna biblioteket.
Inga fjärrlån av populärlitteratur nyare än 2 år
Inför restriktioner av antal samtidiga lån av kurslitteratur t ex medier för
låntagare
Inga lån av många titlar av samma författare till evenemang el dyl
(författarbesök, läsecirklar eller bokprat)
Utlånande bibliotek har rätt att inte låna ut

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.
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 anmärkning gällande att bland
annat vattenkonsoll saknades. Detta är nu åtgärdat.
Skadegörelse
Idrottshallen har varit utsatt för skadegörelse i omklädningsrum et cetera.
Skadegörelsen har mestadels skett dagtid. Samtal förs med bland annat
Högavångs rektor. Den senaste tiden har dock situationen förbättrats.
Tennisklubben
Fritidschefen har haft samtal med tennisklubbens ordförande angående
driftsbidrag samt av föreningen obetalade fakturor.
Ordförande i tennisklubben har fått information om att inget bidrag kommer att
betalas ut till tennisklubben då de inte reglerat sin innestående skuld hos
Kultur-och fritidsförvaltningen. Istället dras bidraget av från den skuld
tennisklubben har. Dock kommer det fortfarande återstå skuld till Kultur- och
fritidsförvaltningen. Detta avser tennisklubben betala. Skulden avser restskuld
från 2018 samt skuld för 2019 som ska betalas enligt avtal. Tennisklubben är
informerad om att de måste begära anstånd hos Kultur- och fritidsförvaltningen
på återstående skuld för att ÖK ska gälla.
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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 finns att
tillgå, att den tennisplan som ligger närmast Holjeskolan sannolikt kommer att
försvinna. De senaste åren har inte den tennisbanan använts för tennis.
Information om cykel- och gångvägens nya utformning är också meddelat, dvs
att den kommer att höjas och att den kommer slutta ner mot tennisbanorna
vilket i sin tur kan innebära att deras ingångar till tennisbanorna blir påverkade.
Olofströms tennisklubb firar i år 90 år och kommer att fira detta den 10 augusti
med uppvisningsmatcher där man även kan spela mot legender som Janne
Gunnarsson och Magnus Larsson.
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. Ridklubben är informerad om att de måste säga upp sitt avtal
skriftligt om de ämnar ändra det. Det innebär dock inte att ett nytt avtal helt och
hållet kommer innehålla allt det som ridklubben själva vill.
Räddningstjänsten Västra Blekinge har anmärkt om behov av nödbelysning i
stallen m.m. Därför har offert för detta tagits fram och enligt beräkningar så
kommer kostnaden för detta landa på någonstans kring 70 000 kr. Arbetet är
beställt av Samhällsbyggnad.
Kastbur på Dannfältet
Fritidschefen tillsammans med konsult har träffat UF Contact för diskussion
om de två kastburar som finns på Dannfältet. Burarna besiktades och
säkerhetsfrågor ”att tänka på” för föreningen lyftes upp. Behov av förbättring
på burarna finns. Provisoriska säkerhetsskyltar som varnar om att det pågår
kast eller skyttetävling har satts upp. UF Contact är också informerad om att
säkerhetsansvaret åligger dem både vid träning och tävling.
SM i Bangolf
I år v 28 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 söks 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
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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. Ny påfyllning av
kork kommer att ske under vår/sommar samt att en ny besiktning av planen
kommer att göras.
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.
Detaljplanen Dannfältet
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2019 att ge Samhällutvecklingsavdelningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Idrottsfältet (en del av
fastigheten Holje 2:283 och Holje 2:119) med syfte att möjligöra en utveckling
av idrottsområdet genom att utöka byggrätten. Fritidschefen har haft samtal
med Samhällsutvecklingsavdelningen angående detta och det troligaste är att
arbetet med detaljplanen inte är färdig förrän tidigast i april 2020. Därefter ska
det upp ärende i nämnd för beslut.
Kyrkhult - Aktivitetshall
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. Fritidschef samt personal från
Samhällsutvecklingsavdelningen kommer att träffa representanter för
föreningarna den 17 juni.
Olofströms Idrottsförening
OIF fyllde 100 år den 8 maj. Kultur- och fritidsnämnden uppvaktade. Grattis!
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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Nationaldagen
Årets ungdomsledarstipendium delades ut till Hanna Månsson Olofströms
gymnasterna och till Daniel Månsson Skyttegillet, av Patrik Sjöstedt.
Årets arrangemang var som alltid uppskattat med inför nästa år kommer vi
troligtvis att justera programmet för nationaldagsfirandet något.
Nationaldagstalet hölls av fritischefen.
Kyrkhults Folketshus
Har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag. Ansökan är ett led i en
ansökan som de ska skicka till Boverket. För att bidrag från Boverket ska vara
aktuellt måste kommunen ställa upp med en viss ekonomisk del. Ärendet
kommer upp på nämndsmöte framöver.
Olofströms ishockeyklubb
Även Olofströms ishockeyklubb har problem med att betala de fakturor som
Kultur-och fritidsförvaltningen ställt ut. Fritidschefen och ordförande för klubben
har haft möte. Inget bidrag kommer att betalas ut, det dras istället bort från
skulden. Dock återstår en ganska ansenlig summa för klubben att betala.
Ytterligare möte för plan om resterande skuld ska hållas. Hallen är nu stängd
och öppnar först tidigast 19 augusti 2019.
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§ 34 Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 2020
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet och kommer
fortsätta diskussion och behov kring driftsbudget 2020.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens ramar för driftsbudget 2020 är fastställda av
kommunstyrelsen (KS§ 97/2019-05-28) till 38 751 tkr med en utlagd allmän
besparing på 772 tkr.
Förvaltningschef Joanna Holden resonerade tillsammans med ledamöterna
om de förutsättningar och önskemål som finns. Enligt plan förväntas Kulturoch fritidsnämnden att fastställa driftsbudgeten den 26 september.
_____
Beredning: KFNAu § 26/2019-05-02
_____
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KFN § 35/2019

KFN 2018/2343

§ 35 Ekonomisk uppföljning 2019-04
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av aprils uppföljning.
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Håkan Forsman kunde inte redovisa den ekonomiska
uppföljningen på arbetsutskottet eftersom den inte kunnat sammanställas utan
redovisningen blev utskickad med handlingarna till nämndens möte i juni.
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KFN § 36/2019

KFN 2018/2343

§ 36 Ekonomisk uppföljning 2019-05
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för maj
månad.
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Johan Persson har nu sammanställt den ekonomiska
uppföljningen för maj.
Resultatet i maj visar 40 tkr sämre än periodbudget men årsresultatet pekar på
407 tkr bättre än årsbudget.
Ett vattenläckage för Holjebadet kan innebära att intäkterna minskar eftersom
denna bassäng får hållas avstängd.
_____
Delges:
Förvaltningsekonom Johan Persson
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KFN § 37/2019

KFN 2018/758

§ 37 Ansökan om foderstöd från Olofströms ridklubb
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen, med anledning av
den extraordinärt varma sommaren och som följd därav den kraftiga
prishöjningen på foder, ge ett engångsbidrag med 90 000 kr vilket är i linje
med investeringsbidrag 1 (dvs högst 50% av kostnaderna) till Olofströms
ridklubb.
Kultur-och fritidsnämnden tar del av information från Kommunstyrelsen
angående beslut KS § 109/2019-05-28
Kommunstyrelsen har vid möte 2019-05-28 beslutat att ge Olofströms ridklubb
90 000 kronor till foderstöd och informationen tas till beslutet.
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.
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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
ridlärarutbildning. Det erbjuds ridlekis till junior- och seniorgrupper samt
ridlektioner för personer med funktionsvariationer.

Skäl till det föreslagna beslutet
Flera av landets kommuner har givit stöd till sina ridklubbar som hjälp för att
klara sin verksamhet. Stödets storlek har varierat. I vår grannkommun
Sölvesborg har stödet från kommunen varit 40 000 kr. Därutöver har
ridklubben erhållit ett enskilt stöd om 115 000 kronor från Balkenhaus
stiftelsen.
Olofströms ridklubb och Olofströms ridcenter har emellan sig ett avtal som
justerar priserna för av Olofströms ridcenterns erbjudna tjänster inom
ridskoleverksamheten för Olofströms ridklubb. Ett bidrag från Kultur- och
fritidsförvaltningen till Olofströms ridklubb kan ses som en subventionering av
medlemmarnas avgifter.
Kultur-och fritidsförvaltningen menar dock att med hänsyn till den extraordinärt
varma sommaren som inneburit kraftigt höjda foderpriser som föranlett
Olofströms ridcenters prishöjningar jämtemot Olofströms ridklubb har påverkan
på inte minst ungdomsverksamheten. Vi ser att Olofströms ridklubb når
målgrupper som är i behov av ridklubbens erbjudande om rörelse och
aktiviteter och som innebär ett större välmående hos denna målgrupp.
För föreningar finns det inget beslutat bidragsstöd avseende extraordinära
händelser av slag som Olofströms ridklubb söker. Däremot finns bidragsregler
rörande investeringar, vilka ger möjlighet för föreningar att erhålla femtio
procent i bidrag för investeringar.
Därför föreslås nämnden att följa de riktlinjer som bidragsreglerna tillämpar
och därmed rekommenderas nämnden att ge ett engångsstöd om 90 000 kr till
Olofströms ridklubb.
_____
Beredning:
Kultur- och fritidsnämndens Arbetsutskott KFNAu § 29/2019-05-02
_____
Delges:
Fritidschef Lorri Mortensen Mates
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2019-06-13

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 38/2019

KFN 2019/665

§ 38 Sjukfrånvaro 2019, kvartal 1
Kultur och fritidsnämndens beslut:
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.
_____
Beredning:
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott: KFNAu § 27/2019-05-02
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2019-06-13

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 39/2019

KFN 2019/47

§ 39 Meddelanden
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen av redovisade meddelanden till
protokollet.
Sammanfattning
Meddelanden från 2019-03-29 t o m 2019-05-29 som redovisas på nämnden
är följande:
Löpnr

Datum

Ärende

Handläggare

3476/2019 2019-04-24 Reviderad Informationshanteringsplan
3481/2019 2019-04-24
KF § 33 2019-03-18 Revidering av gällande kommunövergripande
informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan)

Joanna Holden
Joanna Holden

4312/2019 2019-04-29 Delgivning KSPU § 22 Protokollsutdrag Sjukfrånvarostatistik t o m
feb 2019
4590/2019 2019-05-06 Svar på klagomål på Biblioteket i Olofström som inte upplevs ge
lugn och ro
4725/2019 2019-05-08 Delgivning: Protokollsutdrag KF § 42 Årsredovisning 2018
Olofströms kommun
4726/2019 2019-05-08 Delgivning: Protokollsutdrag KF § 43 Beviljande av ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder
4733/2019 2019-05-08 Delgivning: Protokollsutdrag KF § 45 Kfn beviljas överföring med 70
tkr
4734/2019 2019-05-08 Delgivning: Protokollsutdrag KF § 50 Biblioteksplan 2019-2022
godkännes
4741/2019 2019-05-08
Delgivning: Protokollsutdrag KF § 51 Avsägelse/fyllnadsval ledamot
i Kultur- och fritidsnämnden - Siw Joelsson Bengtsson (S)

Åsa Nilsson

4746/2019 2019-05-08 Delgivning: Protokollsutdrag KF § 59 Fyllnadsval kommunrevisor
2019-2022 ersätts av Maurits Rehn(S)

Åsa Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Anders Nylander
Johan Persson
Johan Persson
Johan Persson
Anders Nylander
Åsa Nilsson

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2019-06-13

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 40/2019

KFN 2019/46

§ 40 Redovisning av delegationsbeslut 2019-06-13
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegaters beslut
under perioden 2019-03-31 – 2019-05-29.
Sammanfattning
Redovisade delegaters beslut är följande:
Löpnr

Datum

Ärende

Handläggare

3577/2019 2019-04-03 Anställningsavtal Växtverket Fritidsledare L.Ö. AVA-anställning Elvin Jakus
2019-04-22--2019-06-14
3752/2019 2019-04-10 Anställningsavtal biblioteket bibliotekarie ML
Anders Nylander
tillsvidareanställning fr o m 2019-07-01
3840/2019 2019-04-12 Anställningsavtal Växtverket Fritidsledare RS, AVA 2019-04-22- Elvin Jakus
-2019-06-30
3841/2019 2019-04-12 Ändrat anställningsavtal Växtverket, Fritidsledare DJC, 25%
Elvin Jakus
extra anställning via Sociala investeringsfonden 2019-04-22-2019-06-14
3890/2019 2019-04-15 Delegationsbeslut att bevilja arrangörsbidrag till dockteatern Anna Lundholm
Rödluvan
4195/2019 2019-04-29 Anställningsavtal Växtverket fritidsledare M S A
Elvin Jakus
4192/2019 2019-04-29 Ändrad anställning för tv anställd Växtverket Fritidsledare A. A. Elvin Jakus
75% och heltid under 2019-04-22-2019-06-14 Soc Inv F
5290/2019 2019-05-27 Anställningsavtal Växtverket fritidsledare B.D. AVA 2019-06-18- Elvin Jakus
-2019-08-09
5470/2019 2019-05-27 Delegationsbeslut arrangörsstöd till Olofströms Jazzklubb
Anna Lundholm
5471/2019 2019-05-27 Delegationsbeslut arrangörsstöd till Holje Folkdansgille
Anna Lundholm
5472/2019 2019-05-27 Delegationsbeslut arrangörsstöd till Finska föreningen
Anna Lundholm
5480/2019 2019-05-27 Anställningsavtal Holjebadet, badvärd M.A. vik 2019-06-10-Bianca Gustafsson
2020-05-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2019-06-13

Kultur och fritidsnämnden

KFN § 41/2019

KFN 2019/18

§ 41 Kurser och konferenser
Kultur och fritidsnämndens beslut:
Kultur- och fritidsnämnden erbjuder max fem ledamöter/ersättare att delta i
utbildningsträffarna ”Glokala Sverige i Blekinge” den 11 eller 13 september.
Johnny Isaksson (V) anmäler intresse.
Sammanfattning
Region Blekinge, hållbarhetsstrateg Sanna Sommén, bjuder in till
utbildningsträffar för att lära mer om Agenda 2030 – FNs 17 globala mål för
hållbar utveckling.
Alternativ:
 Onsdag 11/9 under förmiddagen, Rio Grande på NetPort i Karlshamn
 Fredag 13/9 under förmiddagen, Regionsalen Vämö Center i Karlskrona
Anmälan görs till förvaltningssekreterare Åsa Nilsson senast 25 oktober, 2019.
_____
Delges:
Ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

