
 Protokoll 1(31) 

 Sammanträdesdatum  
 

 2023-02-17  
 Kultur- och fritidsnämnd  

 

Plats: Olsgatan 1, Holjebadet  

Tid: 13:30 - 15:15 

§ 1 -  § 20 
 

Beslutande:  Ersättare för:  
Christoffer Danielsson (S)   
Jens Lönquist-Roos (S)   
Ingrid Ravemyr (C) Roal Bencic (SD) 
Linda Rehn (S)   
Izabela Sabo (S)   
Benita Eriksson (C) Maj Lindström (C) 
Håkan Björkman (S) Peter Holmström (SD) 
Sirpa Jensen (M)   
Krystyna Antkiewicz (M)   
 
Förmiddagen var alla ledamöter och ersättare kallade till verksamhetsförmiddag kl. 08.30-
12.15 Både ledamöter och ersättare  var inbjudna 
Utöver ovanstående var även   
Johan Stjernquist (S) närvarande kl. 08.30 - 12.15 
Izabela Sabo (S) närvarade 08.30 - 10.00 samt under nämndsmötet 
 
Övriga kallade: 
Anna Blissing fastighetssamordnare tekniska avdelningen kl. 10.00-12.15 
Pasi Perätalo drisftsingenjör tekniska avdelningen kl. 10.00-12.15 
Kjell Persson tf förvaltningschef 
Lorri Mortensen Mates fritids- och administrativ chef 
Elvin Jakus verksamhetschef fritidsgården Växtverket kl. 08.30-12.15 
Bianca Gustafsson verksamhetschef Holjebadet kl. 08.30-12.15 
Barbro Hallberg bibliotekschef kl 08.30-10.00 
Johan Ny förvaltningsekonom 
Åsa Nilsson förvaltningssekreterare 
 
 
 
Sekreterare: 

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

 
Ordförande: 

 
 ..................................................................................... 
Christoffer Danielsson 

 
Justerande: 

 
 ..................................................................................... 
Ingrid Ravemyr 



  
 ..................................................................................... 
 

  
Anslagsbevis: Protokollet är justerat   februari och anslås under perioden 2023-02-

27-- 2023-03-20. Protokollet finns på Kultur och fritidsförvaltningen 
och tillkännages på kommunens digitala anslagstavla 
www.olofstrom.se 
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 Sammanträdesdatum  
 Kultur- och fritidsnämnd  2023-02-17  

 

 

Ärendelista 

 § 1 Godkännande av ärendelista  

 § 2 Aktuell information  

 § 3 Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott 2023-2026 

 

 § 4 Val av ledamöter till Kulturrådet och Holjerådet 

2023 - 2026 samt information om representant 

till Ungdomsråd och Seniorråd 

 

 § 5 Val av ledamot till Funktionsstödsrådet 2023 - 

2026 

 

 § 6 Val av representant till årsmöten som hålls för 

Riksteaterföreningen i Olofström 

 

 § 7 Förslag till reviderad sammanträdesplan för 

Kultur- och fritidsnämnden 2023 

 

 § 8 Förslag till reviderad kallelseordning för 

ersättare Kultur- och fritidsnämnden 2023 

 

 § 9 Årsredovisning 2022 - Ekonomisk uppföljning 

2022-12 samt kort förvaltningsberättelse 

 

 § 10 Överföringar från 2022 till 2023 för kultur- och 

fritidsnämnden 

 

 § 11 Attestförteckning 2023 för kultur- och 

fritidsförvaltningen 

 

 § 12 Föreningsbidrag inom fritidssektorn 2023, 

Vilshults Medborgarhusförening 

 

 § 13 Återrapportering av projekt - utökad mobil 

verksamhet för Växtverket år 2022 samt 

fortsättning framöver 

 

 § 14 Informationsärende: Holjebadets Lekland  

 § 15 Informationsärende - förstudie Multihall  

 § 16 Personalnyckeltal för kultur- och 

fritidsförvaltningen tertial 2 - 2022 
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 Sammanträdesdatum  
 Kultur- och fritidsnämnd  2023-02-17  

 § 17 Förslag till arkivbeskrivning för kultur- och 

fritidsförvaltningen 2023 

 

 § 18 Arkivansvariga respektive arkivredogörare 

2023 för kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 § 19 Redovisning av delegaters beslut 2023-02-17  

 § 20 Meddelande och rapporter redovisade 2023-

02-17 
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 Sammanträdesdatum  
 Kultur- och fritidsnämnd  2023-02-17  

 

§ 1/2023  Godkännande av ärendelista 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Ärendelistan godkänns. 

  



 Protokoll 6(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 2/2023  KFN 2023/85  
 

§ 2/2023  Aktuell information 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Under förmiddagen har kultur- och fritidsnämnden haft en verksamhetsdag på Holjebadet. 
Programmet såg ut som följer 

PROGRAM Fredag 17 februari, 2023 

kl. 8.30 – 10.00 Christoffer hälsar välkommen  
Presentation av ledamöter och ersättare samt verksamhetschefer inom kultur- och 
fritidsförvaltningen med fika och bensträckarpauser 

kl. 10.00 – 10.30  Gemensam rundvandring på Holjebadet med bl a verksamhetschef Bianca 
Gustafsson. 

kl. 10.30 - 11.30 Presentation av Holjebadets verksamhet av verksamhetschef Bianca 
Gustafsson. Denna presentation skickas ut till ledamöter och ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden. 

kl. 11.30 - 12.15 Leklandet - en presentation av tekniska avdelningen med. 
fastighetssamordnare Anna Blissing och driftsingenjör Pasi Perätalo  
Vid presentationen så framkom vikten av att hela området belyses inte enbart Leklandet utan 
att ett helhetsgrepp av Holjebadet prioriteras, 
Förslag som belyses på förmiddagen skickas ut till ledamöterna. Diskussioner fördes även 
kring ett enklare lekland än vad som presenterades av "We group" genom den tekniska 
förvaltningen för att kunna inrymma även rehabbassängen. Verksamhetsförmiddagen är till 
för att informera ledamöter och ersättare om kultur- och fritidsförvaltningens olika 
verksamheter. 

kl. 12:15 - 13.00 Lunch Förvaltningen bjöd på lättare förtäring 
--- 
Verksamhetsförmiddagen avslutas och därefter följer Kultur- och fritidsnämndens möte kl. 
13.30. 
En del ledamöter har även deltagit i politisk beredning kl.13.00-13.30 

Tf förvaltningschef Kjell Persson informerar ledamöterna om aktuella händelser i 
förvaltningen. 

Verksamhetsdag nr 2 koncentreras på fritidsverksamheten och äger rum fredagen den 21 
april kl. 9.00-12.00 

Verksamhetsdag nr 3 behandlar biblioteket och kulturverksamheten och äger rum fredagen 
den 16 juni kl. 9.00-12.00 

Presskonferenser efter nämndens möte kommer att ske måndagen efter 
nämndssammanträden kl 15.00 i sammanträdesrummet på kultur- och fritidsförvaltningen. 



 Protokoll 7(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 2/2023  KFN 2023/85  
 

Fritidschef Lorri Mortensen Mates informerar om att 

 kontakt har tagit med föreningen Olofströms Ishockeyförening angående statut för 
namngivning av ishallen i samband med sponsring. 

 kontakt har tagits med förening när man uppdagats att tagsystemet RCO har använts 
felaktigt och förening har informerats och åtgärder har vidtagits. 

 Om- och utbyggnaden av Åvallen. Vilshults IF har nyligen startats. 

____ 

  



 Protokoll 8(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 3/2023  KFN 2022/2639  
 

§ 3/2023  Val av ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott 2023-2026 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer presidiets förslag på ledamöter och ersättare till Kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott under mandatperioden  2023 – 2026. 

Ärendebeskrivning 

Presidiet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att  

Presidiet utgör Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och som ersättare i arbetsutskottet 
utses följande:  
  

Ledamöter                                        Ersättare  

Christoffer Danielsson (S)                Linda Rehn (S)  

Jens Lönquist - Roos (S)                  Maj Lindström (C) 

Roal Bencic (SD)                              Sirpa Jensen (M) 

 
Ordförande: Christoffer Danielsson (S)  

1:e vice ordförande: Jens Lönquist - Roos (S)  

2:e vice ordförande: Roal Bencic (SD) 

Beslutet skickas till:  
De valda 
Arvodessamordnare CT 
Kommunstyrelsen 

  



 Protokoll 9(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 4/2023  KFN 2022/2639  
 

§ 4/2023  Val av ledamöter till Kulturrådet och Holjerådet 2023 - 2026 
samt information om representant till Ungdomsråd och Seniorråd 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden väljer nedanstående två ledamöter samt dess ersättare att 
representera både Kulturrådet och Holjerådet under mandatperioden 2023 - 2026. 

Ärendebeskrivning 

Val till representanter till Kulturråd/Holjeråd  

Ledamot                                      Ersättare  

Christoffer Danielsson (S)           Maj Lindström (C) 

Jens Lönquist-Roos (S)               Linda Rhen (S) 

  

Övriga råd i kommunen som har representanter från kultur- och fritidsnämnden under 
perioden 2023 - 2026  

Kommunstyrelsen har inrättat kommunala ungdomsrådet (KS § 37/2019( för delaktighet och 
inflytande för kommunens ungdomar. Enligt uppdragsbeskrivningen för rådet representeras 
kommunen genom förtroendevalda i rådet, två representanter från majoriteten och en från 
oppositionen. 

Ungdomsrådet har en representant från kultur- och fritidsnämnden och det är ordförande 
Christoffer Danielsson (S). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser numera seniorernas representanter. Möten hålls 2-4 
gånger per år. 

Seniorrådet har en representant från kultur- och fritidsnämnden och det är 2:e vice 
ordförande Roal Bencic (SD). 

Bakgrund  

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 



 Protokoll 10(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 4/2023  KFN 2022/2639  
 

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.  

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.  

Syfte för Holjerådet: Holjerådet är ett forum för utveckling av Holje Park. I forumet finns 
representanter för såväl fritidsföreningar som för kulturföreningar.  

Former för råden:  

Kulturrådet sammanträder minst en gång på våren och en gång på hösten. 
Under 2023 kommer rådet att kallas först till hösten 2023. 

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.  

Beslutet skickas till:  
Valda ledamöter och ersättare 
Kultursekreterare AL 
Tf förvaltningschef KP 
Fritidschef LMM 
Arvodessamordnare CT 
Kommunstyrelsen 

  



 Protokoll 11(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 5/2023  KFN 2022/2639  
 

§ 5/2023  Val av ledamot till Funktionsstödsrådet 2023 - 2026 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Izabela Sabo (S) som representant för nämnden och 
ledamot i funktionsstödsrådet 2023 - 2026 och meddelar Kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen föreslog tidigare (KS § 42/2019-03-05) att Kultur- och fritidsnämnden skall 
välja en ledamot till funktionsstödsrådet.  

Kommunstyrelsen inrättar kommunala funktionsstödsrådet för delaktighet och inflytande för 
kommunens personer med funktionsvariationer. Enligt uppdragsbeskrivningen för rådet 
representeras kommunen genom förtroendevalda i rådet, två representanter från majoriteten 
och en från oppositionen. Representanter för gruppen personer med funktions-variationer 
kommer att utses av kommunstyrelsens arbetsutskott efter förslag. 

Beslutet skickas till 
Vald ledamot 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Arvodessamordnare CT 
  

  



 Protokoll 12(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 6/2023  KFN 2022/2639  
 

§ 6/2023  Val av representant till årsmöten som hålls för 
Riksteaterföreningen i Olofström 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden utser en representant till Riksteaterföreningens årsmöte som 
gäller hela mandatperioden 2023-2026. Kultur- och fritidsnämnden väljer Jens Lönquist-Roos 
(S).  

Ärendebeskrivning 

Kommunen är representerad i Teaterföreningen via Kultur- och fritidsnämnden. Tidigare 
utsågs tre representanter från kommunstyrelsen (varav en skulle representera skolan) och 
då betalade man även medlemsavgiften (250 kr).  

Olofströms kommun beslutade att Kultur- och fritidsnämnden i framtiden skulle utse en 
representant till Riksteaterföreningens årsmöte.  

Teaterföreningen beslutade att slopa medlemsavgiften för Kultur- och fritidsnämnden 
eftersom bidrag utdelas. Riksteaterföreningens stadgar medger en representant från 
kommunen.  

Beslutet skickas till:  
Vald ledamot 
Riksteaterföreningen i Olofström 
Arvodessamordnare CT 
Kommunstyrelsen 

  



 Protokoll 13(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 7/2023  KFN 2022/1522  
 

§ 7/2023  Förslag till reviderad sammanträdesplan för Kultur- och 
fritidsnämnden 2023 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna nedanstående reviderad 
sammanträdesplan för år 2023, vilket innebär ändring till fredag som sammanträdesdag 
under 2023. 

Ärendebeskrivning 
Reviderad sammanträdesplan innebär att mötesdag blir fredagar istället för torsdagar under 
2023 (förutom presidiet som hade sammanträde torsdag den 19 januari kl. 13.00.) 

Eftersom det är valår 2022 så inleder Kultur- och fritidsnämnden 2023 med att presidiet 
sammanträder i januari.  

Kultur- och fritidsnämndens presidium sammanträder torsdagen den 19 januari kl. 13.00  

Förslag till  reviderat sammanträdesplan 2023 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder därefter fredagar klockan 13.00 
följande datum:  

10 mars, 12 maj, 1 september(budget), 6 oktober och 17 november.  

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder fredagar klockan 13.30 följande datum:  

Politisk beredning sker 30 minuter innan nämndssammanträdet börjar.  
Gruppledaren bokar själv lokal och informerar om dessa möten till ledamöter och ersättare.  

17 februari, 21 april, 16 juni, 22 september (budget), 27 oktober och 15 december.  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Valda ledamöter och ersättare  
Tf förvaltningschef KP 
Verksamhetschefer kultur- och fritidsförvaltningen 

  



 Protokoll 14(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 8/2023  KFN 2022/1522  
 

§ 8/2023  Förslag till reviderad kallelseordning för ersättare Kultur- och 
fritidsnämnden 2023 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer reviderad kallelseordning för ersättare under 2023 
eftersom veckodag för kultur- och fritidsnämnden ändrats till fredag.  

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer kallelseordningen för ersättare under 2023.  

Kallelseordning för ersättare som bjuds in till nämndssammanträden med rätt till arvode för 
att få inblick och erfarenhet av hur nämndens möten avlöper.  

Fredag 17 februari Ingrid Karlsson (S) 
Ingrid Ravemyr (C)  
Sture Svensson (SD)  
Peder Blohm Bokenhielm (M)  

Fredag 21 april Johan Stjernquist (S)  
Håkan Björkman (S)  
Joakim Thalsö (SD)  
Benita Eriksson (C)  

Fredag 16 juni Britta Lindgren (M)  
Ingrid Karlsson (S)  
Håkan Björkman (S) 
Johan Stjernquist (S) 

Fredag 22 september Peder Blohm Bokenhielm (M) 
Sture Svensson (SD) 
Benita Eriksson (C) 
Ingrid Ravemyr (C)  

Fredag 27 oktober Joakim Thalsö (SD) 
Britta Lindgren (M) 
Johan Stjernquist (S) 
Håkan Björkman (S)  

Fredag 15 december Benita Eriksson (C) 
Peder Blohm Bokenhielm (M) 
Sture Svensson (SD) 
Ingrid Ravemyr (C)  

Beslutet skickas till:  
Ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden 
Arvodessamordnare CT 

  



 Protokoll 15(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 9/2023  KFN 2022/848  
 

§ 9/2023  Årsredovisning 2022 - Ekonomisk uppföljning 2022-12 samt 
kort förvaltningsberättelse 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för kultur- och fritidsnämnden 2022.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Johan Ny går igenom Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall på 
mötet. 

Den korta förvaltningsberättelsen såväl som den ekonomiska redovisningens sifferdel har 
skickats ut till ledamöterna. 

Årsresultatet för 2022 är positivt, ett plusresultat på 820 tkr.  

Tidigare under hösten hade vi en årsprognos på minus 250 tkr.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning 

Slutligt beslut skickas till 
Förvaltningsekonom JN 
Kommunstyrelsen 

  



 Protokoll 16(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 10/2023  KFN 2022/2836  
 

§ 10/2023  Överföringar från 2022 till 2023 för kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om överföringar av 
investeringsbudgeten på 160 000 kr rörande konstinköp samt överföringar gällande 145 000 
kr för driftsprojekt Covid-19 medel med syftet att istället användas för elstöd till 
bidragsberättigade kultur-och fritidsföreningar. 

Ärendebeskrivning 

Investeringsöverföring 
Kultur- och fritidsnämnden har under 2022 i budget haft 160 000 kr för konstinköp och 
inventarier kultur. Inga medel användes under budgetåret 2022. Dock finns ett fortsatt behov 
av att göra en inventering av den konstsamling som finns, och att gallra i samlingen. För 
detta behövs en värdering av konsten som görs av en erkänd konstkännare. Förslaget är 
därför att de 160 000 kr överförs från 2022 till 2023 i investeringsbudgeten i syfte att 
kontraktera en konsult som genomför värderingen av ovan beskrivna. Vidare ses ett fortsatt 
behov av att kunna köpa in konst. 

Driftsöverföring 
Kultur- och fritidsnämnden har under 2022 i budget haft Covid 19 medel på 145 000 kr. Inga 
medel har använts. Förslaget är därmed att dessa 145 000 kr överförs från 2022 till 2023. 
Vidare har fritidschefen haft ansvar för att fördela Covid-stöd till föreningar ansökt om detta 
och där ansökan blivit godkänd. Dessa medel avsattes av Krisledningsnämnden 2020-05-11 
som hjälp till föreningar. Under 2022 har många föreningar drabbats av höga 
energikostnader. Sannolikt kan dessa energikostnader fortsätta under 2023. Vilket kan 
påverka våra föreningars ekonomi. Visserligen har flera av dem någon form av bidrag som 
utbetalas av Kultur-och fritidsförvaltningen – dock är dessa bidrag begränsade och följer av 
nämnden beslutade bidragsregler. Det finns dock en stor risk att föreningarnas kostnader 
överstiger det tak som beräknas i budget. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningsekonom JN 
Tf förvaltningschef KP 
Fritidschef LMM  

  



 Protokoll 17(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 11/2023  KFN 2023/89  
 

§ 11/2023  Attestförteckning 2023 för kultur- och fritidsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av attestförteckningen och 
beslutar att ge förvaltningsekonom Johan Ny delegation på att löpande förändra 
attestförteckningen framöver samt att redovisa för nämnden så fort förändringar sker, 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Linnea Huhta avslutar sin anställning och Iréne Robertsson går in som 
ersättare för förvaltningschefsansvaret 5110 även om Kjell Persson är tf förvaltningschef. 

Nämndens ledamöter ger förvaltningsekonomen delegation på att förändra 
attestförteckningen löpande under året men med kravet att efter varje förändring informera 
nämndsledamöterna med den aktuella attestförteckningen på närmaste nämndsmöte.  

Delegationen startar fr o m 2023-01-01 

Delegationsordningen för Kultur och fritidsnämnden kommer att uppdateras under 2023. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom JN 
Berörda 
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Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 12/2023  KFN 2022/732  
 

§ 12/2023  Föreningsbidrag inom fritidssektorn 2023, Vilshults 
Medborgarhusförening 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att Vilshults Medborgarhusförening erhåller 74 929 kr i 
anslag för år 2023 under förutsättning att inga oegentligheter råder i föreningens fastighet 
där verksamheten för ansökt bidrag bedrivs. 

Ärendebeskrivning 

Föreningsbidrag inom fritidssektorn 2023 är beräknat till totalt 358tkr. Vid kultur-och 
fritidsnämndens sammanträde den 15 december 2022, beslutades bidrag för föreningsbidrag 
inom fritidssektorn för 2023 (KFN § 133) om totalt 221 491kr. Kultur-och fritidsförvaltningen 
inväntade vid detta tillfälle kompletteringar till ansökan för föreningsbidrag från Vilshults 
Medborgarhusförening, vilka nu inkommit. 

Enligt gällande principer för föreningsbidrag inom fritidssektorn beräknar fritidschefen 
anslaget för Vilshults Medborgarhusförening till 74 929 kr för år 2023. Vilket innebär att de 
totala föreningsbidragen för fritidssektorn tillsammans uppgår till 296 420 kr, det vill säga 
inom befintlig ram. 

Fritidschefens förslag till beslut  

Att Vilshults Medborgarhusförening erhåller om 74 929 kr anslag för 2023. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

För bygderna som sådana innebär föreningar en förutsättning för att invånarna på dessa 
orter ska ha tillgång till sällskapslokaler för att bedriva olika typer av fritidsverksamhet. Ur ett 
barnrätts- och jämställdhetsperspektiv gör föreningarna inte skillnad förutom de 
åldersgränser som möjligen kan stipuleras kopplat till olika typer av evenemang. 

Beslutet skickas till 
Fritidschef 
Fritidsassistent  
Berörd förening 
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Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 13/2023  KFN 2022/1499  
 

§ 13/2023  Återrapportering av projekt - utökad mobil verksamhet för 
Växtverket år 2022 samt fortsättning framöver 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt yrkande från Socialdemokraterna  

Att Växtverket  fortsätter sin mobila verksamhet i Jämshög och Kyrkhult med målgruppen 
mellanstadiet. 

Att Växtverket bedriver verksamheten för filialerna med öppethållande minst en dag i veckan per 
filial (Jämshög och Kyrkhult). 

Att Växtverket även öppnar upp filial för verksamhet i Vilboken, med mellanstadiet som målgrupp 
samt att filialen hålles öppen minst en dag i veckan under en termin.  

Att Växtverket när tillfällen ges under sommarmånaderna, liksom nu fortsätter att bedriva 
mobilverksamhet i exempelvis Halen och övriga områden inom Olofströms kommun. Vilket innebär 
att samtliga av Växtverkets  fysiska lokaler kan komma att hållas stängda. 

Att Växtverket  även verkar för att öka samarbetet med skolorna i Jämshög, Kyrkhult, och Vilboken 
med syftet att skapa relationer till eleverna så att det känner en trygghet att besöka Växtverket på 
plats. 

Att Växtverkets målgrupp utökas att förutom högstadiet och gymnasiet även innefatta mellanstadiet. 

Att för att kunna bedriva mobilverksamhet med filialer från kommunstyrelsens medel till förfogande 
äska om medel för två år,  800 tkr för år 2023 samt att för år 2024 äska 800 tkr med  tillägget 
kostnadsuppräkning. 

Socialdemokraternas yrkande: 

Socialdemokraterna yrkar att  

 Att Växtverket  fortsätter sin mobila verksamhet i Jämshög och Kyrkhult med målgruppen 
mellanstadiet 

 Att Växtverket bedriver verksamheten för filialerna med öppethållande minst en dag i veckan 
per filial (Jämshög och Kyrkhult). 

 Att Växtverket även öppnar upp filial för verksamhet i Vilboken, med mellanstadiet som 
målgrupp samt att filialen hålles öppen minst en dag i veckan under en termin.  

 Att Växtverket när tillfällen ges under sommarmånaderna, liksom nu fortsätter att bedriva 
mobilverksamhet i exempelvis Halen och övriga områden inom Olofströms kommun. Vilket 
innebär att samtliga av Växtverkets  fysiska lokaler kan komma att hållas stängda. 

 Att Växtverket  även verkar för att öka samarbetet med skolorna i Jämshög, Kyrkhult, och 
Vilboken med syftet att skapa relationer till eleverna så att det känner en trygghet att besöka 
Växtverket på plats. 
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Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 13/2023  KFN 2022/1499  
 

 Att Växtverkets målgrupp utökas att förutom högstadiet och gymnasiet även innefatta 
mellanstadiet. 

 Att för att kunna bedriva mobilverksamhet med filialer från kommunstyrelsens medel till 
förfogande äska om medel för två år,  800 tkr för år 2023 samt att för år 2024 äska 800 tkr 
med  tillägget kostnadsuppräkning. 
  

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid nämndssammanträde KFN §77/2022 (Dnr KFN 
2022/1499) ”Uppdrag om utökad mobil verksamhet för Växtverket år 2022 - komplettering 
enligt knfnaus begäran 

•    att från kommunstyrelsen äska, ytterligare 800tkr till nu gällande förslag till driftsbudget för 
Kultur- och fritidsnämnden år 2023. 

•    att dessa 800tkr tilldelas Växtverkets driftsbudget för att bedriva utökad mobil 
verksamhet. 

Mobila verksamhet 
Under hösten 2022 har Växtverket utfört ett pilotprojekt med mobil verksamhet på följande 
orter, Jämshög. Kyrkhult och Vilboken. Vidare har kultur- och fritidsförvaltningen äskat 800tkr 
för en utökad driftsbudget år 2023.  

I samband med kommunstyrelsens sammanträde KS §188/2022 (Dnr 2022/2172) ”Ansökan 
om äskande för utökad mobil verksamhet för Växtverket år 2023”, beslutade 
kommunstyrelsen att uppmana Växtverket att ansöka om medel ur KS medel till förfogande 
2023 för utökad mobil verksamhet.  

Därutöver har det beslutats att en rapport på pilotprojektets utfall ska delges kultur- och 
fritidsnämnden under 2023. Rapporten ska även delges kommunstyrelsen i samband med 
ansökan om medel ur KS förfogande. Rapporten delges härmed kultur-och fritidsnämnden 
vid sammanträdet den 17 februari, 2023. Därefter ansöks medel ur KS förfogande om 
nämnden så önskar. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Olofströms kommun arbetar med vision fokuserar på tre inriktningar, 
Nära till allt 
Barnen i Centrum 
Jobb till 1000 

Inom varje inriktning har fullmäktige beslutat övergripande mål för perioden 2020 - 2023 
(målen tas för en period av fyra år då vi jobbar långsiktigt). 

Målen under inriktningen Nära till allt är innefattar bland annat Olofströms invånare ska ha en 
meningsfull fritid.  

Målen under inriktningen barnen i centrum innebär att alla ska ha möjlighet till en bra fritid 
och det ska finnas olika fritidssysselsättningar att välja mellan och att barn ska känna sig 
trygga i skolmiljön. 
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Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 13/2023  KFN 2022/1499  
 

Genom att utveckla Växtverkets fritidsgårdsverksamhet med filialer samt utöka målgruppen 
med mellanstadiet, är förhoppningen att fler barn och ungdomar ges möjlighet till en 
meningsfullfritid. Genom att Växtverket får en relation via skolorna skapas en trygghet i att 
uppsöka Växtverkets verksamheter inom de olika filialerna. 

Förslag från förvaltningen till beslut för fortsatt utveckling av filialerna 

Att Växtverket får i uppdrag att fortsätta pilotprojekt för filialer, under en tre års period med 
start 2023. Vi tror att en längre projektperiod kan bidra till en mer hållbarhet långsiktigt. 

Att för år ett (2023) äska om medel om 800tkr.  
Att för år två (2024) kostnadsuppräkna 800 tkr.  
Att för år tre (2025) kostnadsuppräkna utefter gällande siffor för år två. 
Medel innefattar kostnader för lön avsedda för en fritidsledare samt kostnader för lokalhyra, 
försäkringar, lokalvård, vitvaror, inventarier etcetera samt att filialerna hålles öppna en kväll i 
veckan, förslagsvis måndagar.  

Att Växtverket, när tillfällen ges, exempelvis under sommarmånaderna, liksom nu fortsätta att 
bedriva mobilverksamhet i exempelvis Halen och övriga områden som kan vara intressanta 
för målgrupperna. Vilket innebär att de fysiska filialerna Jämshög och Kyrkhult kan komma 
att hållas stängda under sommarperioderna. 

Att målgruppen för Växtverket framledes även innefattar mellanstadiet, främst i Jämshög och 
Kyrkhult. Att Växtverket även verkar för att utöka samarbetet med skolorna i Jämshög och 
Kyrkhult med syftet att skapa relationer med eleverna så att de känner en trygghet i att 
besöka Växtverket oavsett plats. 

Beslutet skickas till 
Tf förvaltningschef 
Fritidschef 
Verksamhetschef Växtverket 
Förvaltningsekonom JN 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef KA 
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Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 14/2023  KFN 2021/2426  
 

§ 14/2023  Informationsärende: Holjebadets Lekland 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur-och fritidsnämnden beslutar att ta till sig informationen som framkommit under 
verksamhetsförmiddagen för att ta ett helhetsgrepp om Holjebadet och bordlägger ärendet. 

Ärendebeskrivning 

I samband med kultur-och fritidsnämndens sammanträde 2022-12-15 beslutades om 
nämndens viljeinriktning för prioritering av investeringar på Holjebadet. 

(KFN § 128/2022-12-15, KFN Dnr 2021/2426).  

Följande prioriteringar för Holjebadet beslutades:  

Att inriktningen är att få fram handlingar så att Leklandet kan genomföras 2023 och att en 
referensgrupp för projektet i samarbete med tekniska kontoret, bildas samt består av 
personal på Holjebadet. 

Att det görs en verksamhetsutredning vad gäller REHAB-bassängen under 2023. För att, om 
möjligt, få en bassäng som är anpassad till den verksamhet som ska bedrivas och som är 
anpassad för framtiden. 

Under december månad har en projektgrupp bildats som består av verksamhetschef och 
personal från Holjebadet, tekniska kontoret samt fritidschefen. Vidare finns en styrgrupp för 
projektet. 

Styrgruppen består av tf förvaltningschef KP, teknisk chef AKR, fastighetssamordnare AB, 
fritidschef LMM och verksamhetschef Holjebadet BG. 

Under december 2022 och januari 2023 har flera möten hållits med WE-group som är 
upphandlad konsult för uppdraget. Konsultmöten på Holjebadet har hållits för 
statusgenomgång och workshop för ett presumtivt Lekland har också genomförts.  

Styrgruppen har fått en redovisning av utfallet av den workshop som hållits. 

Under verksamhetsförmiddagen så redogjorde tekniska avdelningen för förslag som 
presenterats av konsulten. Nämndens ledamöter inser vikten av att ta ett helhetsgrepp om 
Holjebadet innan man kan besluta specifikt om Leklandet och ärendet bordläggs. 

Beslutet skickas till 
Tf förvaltningschef 
Fritidschef 
Verksamhetschef Holjebadet 
Fastighetssamordnare AB 
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Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 15/2023  KFN 2021/1065  
 

§ 15/2023  Informationsärende - förstudie Multihall 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga 
informationen med godkännande till handlingarna och ger fritidschefen i uppdrag att fortsätta 
processen för en framtida multihall i Olofström. 

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Lorri Mortensen Mates presenterar en preliminär tidsplan för ledamöterna och 
redogör för historiken om tankarna på att uppföra en multihall i centrala Olofström, Det finns 
många frågor kvar som behöver besvaras såsom lokalisering, krävs det beslut om en 
eventuell ny detaljplan, kommer geotekniska analyser att medföra omtag, upphandling av 
entreprenad kan komma att stöta på problem. Processen kan bli utdragen och rimligt är att 
anta att en multihall kanske kan infrias som tidigast 2026. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet och lämnat följande beslutsförslag: 
kultur- och fritidsnämnden beviljas 400 tkr i ett investeringsprojekt för genomförande av en 
förstudie gällande prioritering av multihall.  

Medel anvisas ur rörelsekapitalet.  

Tyréns har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen i Olofströms 
kommun genomfört en utredning avseende behov, ekonomi och prioriteringar kopplade till 
kommunens fritidsanläggningar och framtida investeringar. 

Utredningen genomfördes under perioden september 2020 – januari 2021 och rapporten 
lades fram i sin helhet i mars 2021. Kultur- och fritidsnämnden har därefter fått ingående 
redovisning av utredningen och beslutsförslag med prioriteringsförslag från tjänsteperson.  

Kultur- och fritidsnämnden har landat i att ansöka om 400 tkr ur kommunstyrelsens 
förfogande medel för en förstudie gällande multihall. Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 
42/2022-04-07 att en multihall ska prioriteras och att kultur-och fritidsnämnden äskar 400tkr 
från kommunstyrelsen i syfte att genomföra en förstudie för ändamålet. Med multihall 
innefattas bollhall med konstgräs, innebandyhall med läktare och eventuellt även löparbanor. 

I denna typ av projekt beräknar man att kostnaden för projektering uppgår till cirka 10 
procent av den totala investeringen. Vilket innebär att en presumtiv investering av en 
multihall till en kostnad som uppgår till 60 miljoner, innebär en projekteringskostnad om cirka 
6 miljoner. En möjlig väg att ta om man beslutar att bygga en multihall, är att genomföra 
investeringen i två etapper. Det skulle kunna innebära att man i första steget beslutar att 
påbörja byggnad av ny innebandyhall och därefter fortsätta med etapp två, innebärandes en 
bollhall med konstgräsplan. En förstudie för enkom innebandyhall eller bollhall beräknas 
uppgå till cirka 300 tkr. En förstudie för enkom multihall beräknas uppgå till cirka 400 000 tkr. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 24 maj, 2022 behandlades ärendet ”§ 98/2022 Kultur- 
och fritidsnämnden ansöker om medel för genomförande av förstudie gällande prioritering av 
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Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 15/2023  KFN 2021/1065  
 

multihall” 
Kommunstyrelsens beslutade att avslå ansökan. 

I och med detta valde fritidschefen tillsammans med tekniska avdelningen att i detta skede 
att inte gå vidare i ärendet förrän dess att annat beslut möjligen tas. De ekonomiska 
förutsättningarna anges som en orsak till att inte genomför förstudien och en eventuell 
framtida investering i en multihall. 

Utbildningsförvaltningen har vid upprepade gånger framfört att skolan är trångbodda när det 
gäller möjligheten för idrottsutövning under skoltid. Ett möte angående detta och vad som 
krävs framöver har genomförts. Därutöver har utbildningsförvaltningens förvaltningschef, 
teknisk samordnare och fritidschefen tillsammans med konsult, i samband med presentation 
av Högavångskolans behov för KSAU 2022-09-27 § 136/2022, Information om förstudie 
Högavångskolan även föredragit tankar kring fördelar med en multihall. I samband med 
sammanträdet fastslogs att medel för vidare utredning gällande idrottshall/multihall kräver 
beslut om ett eget investeringsprojekt från kommunfullmäktige och att ärendet tas upp i den 
kommande budgetprocessen. Vilket så gjorts. Därmed kommer fritidschefen tillsammans 
med teknisk samordnare att uppta arbetet igen och arbeta fram en tidplan samt förstudiens 
innehåll. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  
Vid fortsatt arbete kommer barnrätts- och jämställdhetsperspektivet att beaktas. 

Beslut skickas till 
Fritidschef LMM 
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Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 16/2023  KFN 2022/83  
 

§ 16/2023  Personalnyckeltal för kultur- och fritidsförvaltningen tertial 2 - 
2022 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen och tar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

HR-avdelningen tar efter beslut av Kommunstyrelsens personalutskott ut tre 
personalnyckeltalsrapporter per år. 

Bifogat med handlingarna finns tertialrapport 2 för 2022. Syftet med 
personalnyckeltalsrapporten är att ge en samlad bild av nuläget i kommunen utifrån 
medarbetare och organisation. 

Kort sammanfattning: 
Sysselsättningsgraden har ökat från 94,2 % till 95,3% sedan föregående period och antalet 
heltidsanställda har ökat med 4 individer. Antalet timavlönade har ökat med 13 individer. 

Medellönen ökade totalt med 2,8%. 

Den totala sjukfrånvaron var 3,30% under perioden, vilket kan ses som en normal 
sjukfrånvaro. Detta kan jämföras med en så kallad normal sjukfrånvaro som för en 
arbetsgivare brukar ligga runt 5–10%. Positivt är också att det endast är den korta 
sjukfrånvaron (upp till 14 dagar) som syns i statistiken. Det tyder på att det är en god 
arbetsmiljön på arbetsplatserna inom förvaltningen. Antalet individer som haft sjukfrånvaro 
har ökat. 
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Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 17/2023  KFN 2023/75  
 

§ 17/2023  Förslag till arkivbeskrivning för kultur- och fritidsförvaltningen 
2023 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner arkivbeskrivningen för 2023. 

Ärendebeskrivning 

Genom samarbetet med kommunförbundet Sydarkivera använder nu samtliga förvaltningar i 
Olofströms kommun samma mall för arkivbeskrivning.  

Arkivbeskrivningen för 2023 skickades med handlingarna ut till ledamöter och ersättare.  

Arkivbeskrivningen har utökats med ett flertal aktiviteter som belyser kultur- och 
fritidsförvaltningens verksamhet. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Tf förvaltningschef KP 
Förvaltningssekreterare ÅN 
Arkivet JJ 
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§ 18/2023  Arkivansvariga respektive arkivredogörare 2023 för kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer nedanstående förslag till arkivansvariga respektive 
arkivombud för förvaltningen under 2023.  

Ärendebeskrivning  
Förslag till arkivansvariga respektive arkivredogörare inom kultur- och fritidsförvaltningen 
2023: 

Område                Arkivansvarig               Arkivombud 

Kultur- och fritidsnämnden 
                           Iréne Robertsson           Iréne Robertsson 
                                                                  Åsa Nilsson 
                                                                  Lena Nilsson 
                                                                  Helena Biske 
                                                                  (Vik Yvonne Slawik) 

Gemensam administration 
                           Lorri Mortensen Mates   Lorri Mortensen Mates 
                                                                  Åsa Nilsson 
                                                                  Lena Nilsson 
                                                                  Helena Biske 
                                                                   (Vik Yvonne Slawik) 

Allmän kultur       Iréne Robertsson           Iréne Robertsson 
                                                                   Anna Lundholm 

Fritids- och idrottsverksamhet 
                        Lorri Mortensen Mates       Lorri Mortensen Mates 
                                                                   Lena Nilsson 
                                                                   Helena Biske 
                                                                   (Vik Yvonne Slawik) 

Biblioteket        Barbro Hallberg                  Barbro Hallberg 
                                                                    Marie Björnsson 
                                                                    Gunhild Gröndalen 
                                                                    Charlotta Gyllström Nilsson 
                                                                     Ann-Charlotte Fandén 
                                                                     Patrik Johansson 
                                                                     Elin Skugge 
                                                                     Eddie Wahlgren 
                                                                     Jessica Norlin 
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Område                                 Arkivansvarig               Arkivombud 

Fritidsgården Växtverket       Elvin Jakus                    Elvin Jakus 
                                                                                    Andreas Atnarsson 

Holjebadet                             Bianca Gustafsson        Bianca Gustafsson 
                                                                                     Emma Ekelund 

Slutligt beslut skickas till:  
De berörda 
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KFN § 19/2023  KFN 2023/407  
 

§ 19/2023  Redovisning av delegaters beslut 2023-02-17 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av tagna delegerade beslut under 
perioden 2022-12-06 – 2023-02-06.  

Ärendebeskrivning 

Redovisning av beslut tagna under perioden 2022-12-06 – 2023-02-06: 
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§ 20/2023  Meddelande och rapporter redovisade 2023-02-17 

Kultur- och fritidsnämnds beslut: 

Kultur- och fritidsnämnden tar informationen av redovisade meddelanden till protokollet.  

Ärendebeskrivning 

Meddelande från 2022-12-05 – 2023-02-06 som redovisas är följande: 

 

  



 Protokoll 31(31) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-02-17  

 
Kultur- och fritidsnämnd 

KFN § 20/2023  KFN 2022/2983  
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