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§ 52/2022 Godkännande av ärendelista
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att även ta med extraärendet: Förlängning av
ansökningstiden för Kulturstipendium för unga år 2022.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner därefter ärendelistan.
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§ 53/2022

KFN 2022/52

§ 53/2022 Aktuell information
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen med godkännande till protokollet.
Ärendebeskrivning
Förvaltnings- och kulturchef Linnea Huhta informerar ledamöterna om aktuella händelser i
förvaltningen.
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§ 54/2022

KFN 2022/848

§ 54/2022 Ekonomisk uppföljning 2022-05
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen för
2022-05.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Johan Ny föredrar ärendet för ledamöterna. Perioden visar 0,7 mkr
bättre än periodens budget och årsprognosen ser ur att balansera mot årsbudgeten.
Större inköp under 2022 kan eventuellt komma att behöva behandlas av både ordförande
och förvaltningschef framöver enligt ett extra tillsatt arbetsutskott för kommunstyrelsen.
Allmän fritidsverksamhet
Lägre kostnader för utbetalda bidrag jämfört mot budget och lägre övriga kostnader. Bidrag
kommer dock att utbetalas.
NETTO: 0,2 mkr
PROGNOS: 0,05 mkr bättre än årsbudget
Allmän kulturverksamhet
Lägre utbetalda bidrag jämfört mot budget. Lägre kostnader för teater och underhållning
samt lägre övriga kostnader.
NETTO: 0,3 mkr bättre än periodbudget
PROGNOS: 0,3 mkr bättre än årsbudget
Bibliotek
Lägre övriga kostnader för biblioteksböcker, IT och programlicenser.
NETTO: 0,1 mkr bättre än periodbudget
PROGNOS: 0,05 mkr bättre än årsbudget
Idrotts- o fritidsanläggningar
Holjebadet -0,6 mkr sämre än periodbudget. Beror på intäktsförluster, vilka beror på
efterdyningar från pandemin.
Kommuninvånarna har ej besökt Holjebadet i lika hög utsträckning som innan pandemin.
Även besöksminskning av barnfamiljer är viktig faktor.
Framåt ser verksamheten att intäkterna kommer öka. Ökningen kommer troligtvis dock ej
innebära att samtliga förlorade intäkter kommer tillbaka.
Övriga objekt i verksamheten har tillsammans ett bättre resultat än periodbudget 0,3 mkr.
NETTO: -0,4 mkr sämre än periodbudget
PROGNOS: -1,1 mkr sämre än årsbudget (Intäktsförluster, Holjebadet -0,7 mkr)
Fritidsgårdar
Lägre lönekostnader mot budget & lägre kostnader för ej utgivet bidrag avseende
Susekullen.
NETTO: 0,3 mkr bättre än periodbudget
PROGNOS: 0,7 mkr bättre än årsbudget (Bestående av ej utbetald del från Susekullen)
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Gemensam administration
Lägre lönekostnader mot budget.
NETTO: 0,1 mkr bättre än periodbudget
PROGNOS: Lika med årsbudget
Arbetsmarknadsåtgärder
Intäkter avser bidrag från arbetsförmedlingen och kostnader avser löner
NETTO: Balanserat resultat mot perioden
PROGNOS: Lika med årsbudget
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Kultur- och fritidsnämnd
KFN

§ 55/2022

KFN 2022/1023

§ 55/2022 Förutsättningar för Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget
2023
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen fortsätter sitt arbete med driftsbudget
2023 för att presentera ett förslag på arbetsutskottet den 25 augusti, 2022.
Ärendebeskrivning:
Förvaltningschef Linnea Huhta och förvaltningsekonom Johan Ny belyser förutsättningarna
inför driftsbudget 2023.
Rambudget för Kultur- och fritidsnämnden 2023 fastställdes av KS § 82/2022-05-24 till
41,918 mkr.
Önskemål uttrycktes om att kunna utläsa hur en preliminär budget 2023 ser ut jämfört med
2022 per ansvarsområde varpå förvaltningsekonom Johan Ny redovisade att i nuläget inryms
99% av 2022 års budget i 2023-års budget. Det som oroar är dock förändringar som är
kopplade till hyreskostnader på bland annat fritidssidan. I förslaget inryms ej de tidigare
medel som varit avsedda för fritidsgårdsverksamhet som kopplats till det bidrag som
föreningen Susekullen erhållit tidigare.
Förvaltningsekonom Johan Ny gör dock ledamöterna uppmärksamma på att höstens
allmänna besparingar inom kommunen kommer bli kännbara även för Kultur- och
fritidsförvaltningen trots att vår ekonomiska uppföljning idag visar på en balanserad
årsprognos för 2022. Det som oroar är förändringar som är kopplade till hyreskostnader på
bland annat fritidssidan.
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§ 56/2022

KFN 2022/408

§ 56/2022 Informationsärende - Samråd för kultur- och fritidsföreningar i
Olofströms kommun
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen med godkännande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen Linnea Huhta och kultur- och fritidsnämndens ordförande Patrik Sjöstedt
initierade år 2021 en uppstartsträff för kultur- och fritidsföreningarna i Olofströms kommun.
Nu planeras en uppföljande träff den 22 augusti 2022.
Följande teman som diskuterades i grupper om 8-10 personer i 7 minuter kommer fortsätta
vara en del av grunden för samrådet inklusive en sammanfattning av de tankar som
mötesdeltagarna lyft under mötet i mars.
FÖRVÄNTNINGAR
Vad har vi för förväntningar på
kultur- och fritidslivet i Olofströms kommun?
FRAMTIDSVISIONER
Kultur- och fritidslivet i Olofströms kommun år 2030
MARKNADSFÖRING
Hur utvecklar vi vår marknadsföring av t.ex. evenemang eller annat?
SAMARBETEN
Vilka plattformar finns, och vilka behövs, för att öka samarbeten mellan olika aktörer?
BESÖKSNÄRING
Hur ser jag på min verksamhets roll i relation till utvecklingen av besöksnäringen?
BARNPERSPEKTIVET
Möjligheter och inspiration för aktiviteter och annat engagemang
En sammanfattning av anteckningarna från träffen kommer skickas ut till de deltagande i
efterhand.
Finansiering
Finansieras inom befintlig budget.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Barnrätts- och jämställdhetsperspektivet har beaktats genom diskussionstemat
”barnperspektivet”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Informationsärende, 2022-04-28.
Tjänsteskrivelse, Informationsärende – Uppstartsträff kultur- och fritidsföreningar, 2022-0328.
Tjänsteskrivelse, Informationsärende – Uppstartsträff kultur- och fritidsföreningar, 2022-0302.
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KFN

§ 57/2022

KFN 2022/328

§ 57/2022 Informationsärende - Årets eldsjäl 2022
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Årets eldsjäl utses årligen och utmärkelsen delas ut i samband med det traditionsenliga
Valborgsfirandet i Holje Park. År 2022 beslutade jurygruppen bestående av representanter
från de olika förvaltningarna och koncerncheferna att utse Anders Persson till årets eldsjäl
med motiveringen:
”Anders Persson utses till årets eldsjäl 2022 för sitt ideella engagemang och ledarskap som
bidrar till att skapa gemenskap samt hitta former för stöd till de som behöver det. Det Anders
gör betyder mycket för många i Olofströms kommun. Det brinnande engagemanget når även
mottagare långt bortom kommun- och landsgränserna. Årets eldsjäl är engagerad i flertalet
ideella föreningar med planer om att engagemanget ska vara livet ut. Anders har en
inspirerande inställning som har stor betydelse för samhället i retrospektiv, samtid och
framtid.”
Utmärkelsen delas ut genom att eldsjälen överraskas på plats i Holje Park. År 2022 avvek
rutinen på grund av mottagarens andra planer. Gåvor avhämtas från kommunen i efterhand
och pristagaren varslades i förväg. Valborgsfirandet i Holje Park år 2022 bestod av körsång
av Tonsättarna, vårtal av gymnasieeleven Linnéa Johansson Vaara utöver offentliggörande
av årets eldsjäl. Museerna i Holje Park hade öppet i samband med firandet och
Bangolfklubben erbjöd försäljning av grillat till besökarna.
Finansiering
Finansieras inom befintlig budget.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Har inte särskilt beaktats.
Slutligt beslut skickas till:
Årets eldsjäl 2022 Anders Persson
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§ 58/2022 Informationsärende - Harry Martinsonprisets prisutdelning
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Harry Martinsonpriset delas ut jämna år sedan år 2008 och tilldelas en person som verkar i
Harry Martinsons anda. Pristagaren bedöms verka för att värna om miljön, arbeta aktivt för
fred mellan människa och natur eller odla eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.
Prisutdelning av Harry Martinsonpriset till 2020-års och 2022-års Harry Martinsonpristagare
Helena Granström tilldelades Harry Martinsonpriset år 2020 men på grund av
Coronapandemin kunde en formell prisutdelning inte ske det året. Därför delades pris med
diplom ut till 2020 och 2022 års pristagare samtidigt den 7 maj. Prisutdelning i Jämshögs
Folkhögskola den 7 maj 2022. På dagen höll Stefan Sundström en konsert med start kl.
13.00 och Helena Granström en föreläsning: ”Sök naturen varsomhelst”, tankar utifrån Harry
Martinsons Utsikt från en grästuva (1963) kl. 11.00. I samband med konsertgenomförandet
erfordrades ljudtekniker med specialkunskaper tillsättas mot en kostnad eftersom av
arrangören bokad lokal på Jämshögs Folkhögskola, efter vidare undersökning inte hade
förutsättningar att bistå.
Allmänhet och media välkomnades att ta del av föreläsning och konsert utan kostnad eller
föranmälan. Årshögtiden (majdagarna) arrangerades av Harry Martinsonsällskapet och hela
programmet finns på Harry Martinsonsällskapets hemsida, www.harrymartinson.se.
I samband med prisutdelningen spelade pristagarna in ett ljudmaterial ämnat för
Blekingebibblorna babblar med förhoppning om att materialet ska publiceras för omnämnd
podcast i juni månad år 2022. Avsnittet är ett specialavsnitt med anledning av de celebra
gästerna och programleds av kulturchefen med en av bibliotekarierna som tekniskt stöd.
Om pristagarna
Stefan Sundström, artist och skådespelare, är en ansedd klimataktivist och använder sitt
estetiska och kulturella uttryck för att på olika sätt förmedla budskapet att värna om natur och
miljö. Han tilldelas Harry Martinson-priset genom sin gärning varigenom viljan att upplysa
och utbilda kring hur alla kan göra positiv skillnad för miljön. Detta inspirerar både barn och
vuxna. Sundströms uttryck kan sägas kliva rätt i Harry Martinsons fotspår, med en medveten
eller omedveten pedagogisk komponent och uthållighet som visat sig vara lika långsiktigt
hållbar som våra konsumtionsvanor skulle få lov att bli.
-Jag har som dom flesta mest tagit intryck av Aniara, tycker det är en lysande gestaltning av
världen. Har relaterat till den flera gånger i mina låtar, säger Stefan när han blev informerad
om att han tilldelats priset.
Helena Granström, författare och skribent, tilldelades Harry Martinsonpriset år 2020 för ett
djärvt utmanande och skarpsinnigt iakttagande författarskap vars teman och idéer ofta har
sin grund i skilda områden som fysik, filosofi, biologi.
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Hennes författarskap ger uttryck för en stark civilisationskritik, manar till eftertanke och
framhåller vikten av att se på naturen och andra varelser som subjekt och inte som objekt för
exploatering till priset av ödeläggelse och utrotning.
Finansiering
Finansiering inom befintlig budget.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Ett miljöperspektiv är för alla, men särskilt för barn och unga som kommer vara verksamma i
framtiden. I övrigt har inte barnrätts- och jämställdhetsperspektiv beaktats utöver i samband
med beslutsprocessen.
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§ 59/2022 Informationsärende - Redovisning av resultat från
Medarbetarundersökningen år 2021
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och ta informationen till
protokollet.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Linnea Huhta redovisar resultatet från 2021 års medarbetarundersökningen
för kultur- och fritidsförvaltningen för ledamöterna.
2021 har 80,6 % av förvaltningen, motsvarande 25 respondenter, besvarat undersökningen.
Eftersom förvaltningens verksamheter inte uppnår till minsta antal medarbetare för att få
enskilda resultat detta år är medarbetarenkäten omfattande till hela förvaltningen, vilket har
fördelar men även utmaningar. Med tanke på förvaltningens storlek och antalet respondenter
kan ett svar har stor påverkan på slutresultatet.
Medarbetarundersökningen är först och främst ett dialogunderlag för medarbetare, kollegor
och chefer. Den är också ett värdefullt arbetsredskap för Olofströms kommun som
arbetsgivare för att förbättra servicen till våra invånare. Det är även ett sätt att skapa
delaktighet hos våra medarbetare. Kommunen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare –
både för nuvarande och framtida medarbetare. Resultaten i medarbetarundersökningen
levererar inte nödvändigtvis hela sanningen och alla tänkbara omständigheter men är en
indikator på hur verksamheten fungerar och hur medarbetarna trivs.
Kultur- och fritidsförvaltningens resultat för år 2021 påvisar inga omfattande förändringar mot
föregående år, men förändringar förekommer. Förvaltningens styrkor i en kort
sammanfattning. Hög grad upplever sig bli bemött med respekt samt upplever trivsel och
gemenskap med kollegorna. De värden som förändrats nedrivande har förändrats med 0,1
enheter och kommer bli föremål för verksamheternas handlingsplaner. I år har ytterligare ett
avsnitt inkluderats i undersökningen. Det handlar om välbefinnande och tillgänglighet av
chefer och kollegor vid distansarbete. Upp till 83,33 procent har arbetat på distans helt eller
delvis under året, 5,56 % har spenderat majoriteten av arbetet på distans medan 11,11 %
inte arbetat på distans vid något tillfälle. Av de som arbetat på distans till olika grad uppger
56,25 % att välbefinnandet har förbättrats vid distansarbete, 37,50 % bedömer
välbefinnandet oförändrat och 6,25 % upplever välbefinnandet försämrat.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Tas inte i beaktande på annat sätt än att medarbetarenkäten gör anspråk på att vara
inkluderande avseende fråga om identifikation i förhållande till könstillhörighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Informationsärende – Redovisning av medarbetarenkät år 2021, 2022-0302.
Resultat medarbetarenkät 2021.
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§ 60/2022

KFN 2021/1038

§ 60/2022 Informationsärende: Hantering efter föreningsdriven
ungdomsgårds avslutande
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur och fritidsnämnden tar informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Fritidsgården Susekullens styrelse beslutade under mars 2022 att lägga ned sin verksamhet.
Formellt lades föreningen ned den 31 mars, 2022. Kvarstår gör redovisning från föreningen
rörande perioden 1 januari, 2022 till den 31 mars, 2022. Möjligheter för viss eftersläpning
kopplat till sista betalningsdatum kan finnas därmed har ekonomisk redovisning i ett första
skede begärts in för perioden 1 januari, 2022 till den 30 april, 2022.
Fritidschef Lorri Mortensen Mates har begärt in handlingar från Susekullen och inväntar dem.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Informationsärendet hanterar inte i nuläget barnrätts- och jämställdhetsperspektivet.
Slutligt beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritidschef
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§ 61/2022 Prioriteringar fritidsanläggningar, renovering och anpassning
av Ishallen
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att fritidschefen får i uppdrag att utreda behov av
renovering och eventuella anpassningar eller renoveringsbehov av ishallen.
Ärendebeskrivning
Tyréns utredning ”Genomlysning fritidsanläggningar, Olofströms kommun redovisade i sin
slutrapport följande förslag på prioriteringar avseende idrottsanläggningarna i Olofströms
kommun:
• Fullstor innebandyhall
• Framtidens idrottshall/fotbollshall
• Samlokaliserad skytteanläggning
• Renovering och anpassning ishallen
• Utbyte av omklädningsrum fotboll
• Byte golv Dannfältshallen
• Ridhuset utredning omlokalisering
I samband med att rapporten med ovan prioriteringslista redovisades för kultur-och
fritidsnämnden beslutades att fritidschefen skulle inkomma med en ny prioriteringslista samt
innehållande preliminär tidplan. Vid nämndssammanträde den 10 februari, 2022
presenterades en ny lista för nämndens ledamöter. Med anledning av varje prioriterings
komplexitet menade nämnden, att man ville att varje prioritering istället skulle plockas ut och
hanteras som ett eget ärende. Med hänvisning till detta beslut har fritidschefen valt att
behandla varje del av prioriteringsförslagen som ett eget ärende enigt nedanstående
redovisat.
Motivering
Olofströms ishall invigdes i september 1971 och det finns behov av genomlysning och
upprustning av nuvarande ”platta” samt behov av ny sarg och bås med mera. Tyréns
genomlysning av fritidsanläggningar fann som ovan beskrivet att en av de prioriteringar som
behövs göras är renovering och anpassning av ishallen. Fritidschefen menar därmed att
tillsammans med Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsavdelningen så behövs en
utredning av nuvarande Ishalls skick genomföras. Detta för att få en tydligare överblick om
vad som behövs upprustas och en preliminär kostnad för vad dess investeringar kan komma
att kosta. Dock ska tilläggas att kostnaden ändock kan komma att bli relativ hög, beroende
på bland annat plattans skick och eventuella skador som uppstått genom åren.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Dagens ishall är en uppskattad av barn och ungdomar som verkar och lever i Olofströms
kommun. Ishallen används i dag inom ramen för skolornas verksamhet kopplat till idrott.
Därutöver finns det för barn- och ungdomar möjlighet att använda ishallen under
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öppethållande för allmänhetens åkning. Olofströms Ishockeyklubb (OIK) bedriver inom sin
verksamhet träning för barn-och ungdomar. Företrädesvis nyttjas ishallen vid dessa tillfällen
mestadels för pojkar inom olika ålderskategorier. Dock finns det enligt OIK ett ökat intresse
för flickor att bedriva issport. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att i en utredning av
ishallen också ta hänsyn till både barnrättsperspektivet och jämställdhetsperspektivet där det
finns utmaningar med den fördelning av utrymmen som i dag finns i hallen.
Beslutsunderlag
Förslag 1
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur-och fritidsnämnden att fritidschefen
får i uppdrag att utreda behov av renovering och anpassning av ishallen
Förslag 2
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur-och fritidsnämnden att fritidschefen
inte får i uppdrag att utreda behov av renovering och anpassning av ishallen.
Beslutet skickas till
Fritidschef L.MM
Förvaltningschef Kultur- och fritid L.H.
Fastighetssamordnare A.B.
Teknisk chef A-K.R.
Samhällsbyggnadschef Ö.H.
Kommunstyrelsen
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§ 62/2022

§ 62/2022 Investeringsbidrag fritidssidan
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur-och fritidsnämnden beslutar om totalt 95 000 kr till följande investeringsbidrag:
Förening
Förening

Bidrag

Avser

Jämshögs IF

25000

Kök

Olofströms ridklubb

25000

Tidtagarur

MK Jämke

30000

Bevattningspump

Olofströms Pistolskytteklubb

15000

Skjutbanesidovall

Olofströms Pistolskytteklubb

0

Åkgräsklippare

Ärendebeskrivning
Villkor för investeringsbidrag inom ramen för Kultur-och fritidsförvaltningens uppdrag
beslutades av Kultur och fritidsnämnden 2020.
Ändamål/Syfte
Bidraget ska ge föreningar med egna lokaler möjlighet att få ekonomiskt stöd till förbättringar
och upprustning av lokaler och fastigheter som bedöms angeläget för föreningen och för
kommunens verksamhet.
Villkor och ansökan
Föreningen ska uppfylla allmänna villkor för bidragsberättigande. Förening som söker
investeringsbidrag är skyldig att nyttja statliga bidragsmöjligheter samt ska ha undersökt
ytterligare bidragsmöjligheter. Dessa eventuella bidrag samt frivilligt arbete avräknas från
totalkostnaden före beräkning av kommunalt bidrag.
För fritidsförening gäller också att bidrag utgår till förening som under året har genomfört
minst femton medlemsaktiviteter. Minst hälften av de registrerade aktiva medlemmarna ska
vara i bidragsberättigad ålder (7-20 år) för att fullt bidrag ska utgå. Fritidsföreningar som ej
uppfyller dessa villkor erhåller lägre bidrag utifrån individuell bedömning.
Arbetet/projektet ska ej vara påbörjat innan beslut ges. I de fall det ändå är nödvändigt ska
igångsättnings-/ inköpstillstånd sökas hos kultur- och fritidsnämnden. Sökt tillstånd
garanterar dock inte att bidrag erhålls.
Om bidrag redan erhållits för ett projekt/arbete kan nytt inte fås innan slutredovisning är
genomförd.
Investeringsbidrag 1 = ansökan över ett basbelopp
Ansökan görs på särskild blankett ”Ansökan -Investeringsbidrag” Ansökan ska vara kulturoch fritidsnämnden tillhanda senast 31 mars. Ansökan ska innehålla kostnadskalkyl,
eventuella ritningar och tidplan.
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Investeringsbidrag 2 = ansökan upp till ett basbelopp.
Kan insändas till Kultur- och fritidsförvaltningen under hela året och görs på samma
blanketter som ansökan över ett basbelopp.
Utbetalning av bidrag sker när redovisning av kostnaderna är gjorda till kultur- och
fritidsnämnden. Redovisningen ska vara gjord inom bidragsåret. Undantag kan medges om
särskilda skäl finns.
Kultur- och fritidsnämnden prövar samtliga inkomna ansökningar för Investeringsbidrag 1 och
fastställer därefter fördelningen. Bidrag kan utgå med högst 50 procent av kostnaderna, dock
maximalt tre basbelopp per förening och år.
Fritids- och kulturchef prövar samtliga inkomna ansökningar för Investeringsbidrag 2 och
fastställer därefter fördelningen. Bidrag kan utgå med högst 50 procent av kostnaderna, dock
maximalt ett prisbasbelopp per förening och år.
Sista ansökningsdag
Investeringsbidrag 1 = ansökan över ett basbelopp. Ansökan görs på särskild blankett
”Ansökan -Investeringsbidrag” Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast
den 31 mars. Ansökan ska innehålla kostnadskalkyl, eventuella ritningar och tidplan. För
sent inkommen ansökan behandlas inte utan avslås.
Förbehåll
Anläggningen eller lokalen för vilken investeringsbidrag erhållits får inte försäljas, överlåtas
eller verksamhetsmässigt förändras inom 10 år utan kommunens medgivande. Om så sker
kan det medföra skyldigheter att återbetala bidrag.
Vid fördelning av investeringsbidrag för fritidsföreningar prioriteras följande:
•
•
•
•
•

ungdomsverksamhet på anläggningen
om- och tillbyggnad som ger ökat nyttjande
jämställdhetsskapande åtgärder
ökad fysisk tillgänglighet
miljöförbättringar och energieffektiviseringar

Följande föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag:
Jämshögs IF
Ansökan berör renovering och upprustning av kök i klubbstugan på Motorpavallen.
Totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 110 000 kronor, sökt belopp uppgår till 40 000
kronor. Föreningen själva avser att förutom eget arbete investera 35 00 kronor och därutöver
beräknas de söka 35 00 kronor av annan part.
Motiveringen för byte av kök är att köket som då var begagnat installerades i berörd
klubbstuga under perioden 1990/91. Jämshögs IF gör bedömningen att köket behöver
totalrenoveras på grund av sin höga ålder. Därutöver hänvisas till gamla energikrävande
vitvaror.
Köket ses som en viktig del i Jämshögs IF:s verksamhet. Det används vid lägerverksamhet,
lagsamlingar, utbildningar etc.
Motorklubben MK Jämke
Ansökan berör utbyte av dieseldriven bevattningspump till en elektrisk pump för att reducera
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diselförbrukningen och då genom att välja ett mer miljövänligt alternativ. Därutöver ger en ny
bevattningspunkt förutsättningar för en effektivare bevattning som förväntas resultera i
mindre vattenförbrukning än i dag.
Totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor, sökt belopp är förutom eget
ideellt arbete är 200 000 kronor. Kompletteringar till ansökan har begärts in. Men MK Jämke
har inte ansökt om bidrag från fler instanser.
Olofströms Ridklubb
Ansökan berör ny tidtagaranläggning för att nyttja vid bland annat hopptävlingar. Nuvarande
tidtagarur är i dag ålderdomlig och reservdelar finns inte längre att få tag på, nuvarande ur
kan därför inte lagas.
Enligt ridklubben som är en ideell förening är tävlingsverksamheten ett måste för att
föreningen ska få möjligheter till inkomster som täcker deras kostnader. Deras intäkter
kommer främst från medlemsavgifter, anläggningskort, kak-och lottförsäljning men
tävlingarna, i synnerhet hopptävlingar, är den största inkomstkällan enligt ridklubben själva.
Detta tillsammans är viktigt för att de ska kunna fortsätta att bedriva sin barn -och
ungdomsverksamhet verksamhet.
Totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 65 800 kronor. Egen insats beräknas uppgå till 10
744 kronor. Bidrag ansökt från annan part beräknas uppgå till 30 000 kronor och sökt
kommunalt bidrag beräknas till 25 000 kronor.
Olofströms Pistolskytteklubb
Pistolklubben har inkommit med två ansökningar.
Ansökning 1
Berör investering av en åkergräsklippare med motiveringen att nuvarande gräsklippare
innebär ett tidsödande arbete för föreningen. Gräsytan som klipps beräknas uppgå till cirka
3000 till 3500 kvadratmeter.
Totala kostnaden för en åkgräsklippare beräknas uppgå till cirka 40 000 kronor. Egen insats
beräknas till 5000 kronor och sökt kommunalt bidrag är beräknat till 15 000 kronor.
Kompletterande uppgifter har begärts in.
Ansökning 2
Ansökningen berör invertering av skjutbanesidovall som enligt klubben fallit samman.
Därmed måste denna bytas ut. Investeringen berör krav enligt föreskrifter som är
tillämpningsbara för berört användningsområde.
Totala kostnaden beräknas uppgå till cirka 180 000 kronor. Av dessa beräknas klubben
själva att investera cirka 20 000 kronor av egna medel, bidrag från annan part beräknas
uppgå till 80 000 kronor och sökt kommunal bidrag är beräknas till 80 000 kronor.
Vidare tilläggas ska att Olofströms Pistolklubb bedriver en ytterst minimal barn -och
ungdomsverksamhet om än någon alls. Kompletterande uppgifter har därför begärts in.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Kultur- och fritidsnämnden har i sina bidragsregler stipulerat kriterier för vad som gäller
rörande möjligheter att tillhandahålla investeringsbidrag i någon form. Därtill är ett av
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Olofströms kommuns mål – Barnen i centrum. Därför bör detta förutom de förbehåll som
finns stipulerade, det vill säga att vid fördelning av investeringsbidrag för fritidsföreningar
prioriteras följande:
•
•
•
•
•

ungdomsverksamhet på anläggningen
om- och tillbyggnad som ger ökat nyttjande
jämställdhetsskapande åtgärder
ökad fysisk tillgänglighet
miljöförbättringar och energieffektiviseringar

Hänsyn till barnen i centrum bör prioriteras när beslut för de inkomna ansökningarna av
investeringsbidrag tages.
Slutligt beslut skickas till
Fritidschef
För beslutet berörd förening
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§ 63/2022 Biblioteksplan 2023-2026 uppdaterad tidsplan
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden ger bibliotekschef i uppdrag att bereda ett förslag på
biblioteksplan 2023–2026 till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde senast i oktober
2022.
Ärendebeskrivning
Bibliotekschef lyfter ärendet med anledning av att nuvarande kommunala biblioteksplan
upphör att gälla 2022-12-31.
Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
(Bibliotekslag 2013:801 17 §). Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige efter förslag via
kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Planen syftar dels till att översiktligt beskriva den biblioteksverksamhet som bedrivs i
Olofströms kommuns regi, dels till att peka ut den inriktning verksamheten ska ha framöver. I
den kommunala biblioteksverksamheten ingår såväl folk- som skolbiblioteken. Samarbeten
på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper ska beskrivas i planen.
Barn- och jämställdhetsperspektiv:


Vilka konsekvenser (positiva och negativa) får beslutet utifrån ett barn- och
ungdomsperspektiv?
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. När det
handlar om skolbiblioteken är barn och ungdomar den givna målgruppen för
verksamheten. En konsekvens utifrån detta är att barn- och ungdomsperspektivet
tydligt ska framgå i planens skrivningar.



Har beslutet föregåtts av dialog med berörda grupper, i sådana fall på vilket sätt?
Barn- och ungdomsperspektivet ska beaktas på olika sätt under arbetet med
framtagandet av planen och utkast ska gå på remiss till t.ex. elevråden.



Vilka konsekvenser (positiva och negativa) får beslutet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv för kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära?)
Det framgår av bibliotekslagen att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
Det ställer krav på bibliotekens sätt att tillgängliggöra och presentera verksamhet och
innehåll. När det handlar om att nyttja bibliotekens utbud ser vi att det finns skillnader
mellan könen. Den kommunala biblioteksplanen kan vara ett styrdokument som
stöder arbetet för att göra biblioteken tillgängliga för fler och kan bidra till att jämna ut
de skillnader som finns mellan kön.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Tidsplan
Beslutet skickas till
Bibliotekschef B.H.
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§ 64/2022 Insamlingspolicy för samlingar inom kultur och
fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner och antar insamlingspolicyn för samlingar inom kulturoch fritidsförvaltningen.
Ärendebeskrivning
I händelse av att till exempel privatperson eller förening vill donera samling till Olofströms
kommuns kultur- och fritidsförvaltning saknas idag riktlinjer för hur förvaltningen bör agera.
En insamlingspolicy kan ge stöd i en sådan situation. Med hjälp av en policy kan det också
undvikas att vi tar emot samlingar som vi inte har möjlighet att handha på ett lämpligt sätt.
Bibliotekschef Barbro Hallberg har i samarbete med projektsamordnare Sofie Rohde tagit
fram denna insamlingspolicy.
Beslutsunderlag:
Insamlingspolicy för kultur- och fritidsförvaltningen
Beslut skickas till
Bibliotekschef
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§ 65/2022 Gallringspolicy för kultur- och fritidsförvaltningen i Olofströms
kommun
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
1. anta föreslagen Gallringspolicy för kultur- och fritidsnämndens förvaltning,
2. gallringspolicyns aktualitet utreds minst vart femte år (år 2027, 2032 osv.) och föreslås
sedan uppdateras vid eventuellt påträffat behov.
Ärendebeskrivning
Syftet med denna gallringspolicy är att vägleda kultur- och fritidsförvaltningen i Olofströms
kommun gällande beslut om gallring från kommunens samlingar. Gallring ingår som en
naturlig del av en ansvarsfull samlingsförvaltning, men det är viktigt att komma ihåg att
oavsett bevekelsegrunden för gallringen kan det komma att påverka bilden av kultur- och
fritidsförvaltningen och dess tjänstemän. Av den anledningen är det av yttersta vikt att man
tillämpar en så etisk gallring som möjligt, enligt fastställda principer och på ett professionellt
sätt. Begreppet gallring skall i det här sammanhanget förstås som hela den process som
slutligen leder till avyttring ur samlingarna – från bedömning till slutgiltigt verkställande.
Yttrande/Bedömning
En gallringspolicy för lokalsamlingar och konst saknas inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Aktuell informationshanteringspolicy bedöms inte tillräcklig i förhållande till verkens karaktär i
förekommande fall. Därför föreslås en gallringspolicy.
Finansiering
Arbete genomförs inom befintlig budget.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
I samband med framtagande av insamlings- och gallringspolicy för kultur- och
fritidsförvaltningen i Olofströms kommun har underrepresenterade grupper varit föremål för
analys.
Även kriterierna är framtagna i särskilt beaktande av att en bredd ska förekomma. Det vill
säga att kvinnor, män och icke-binära personers föremål och samlingar representeras, även
vid den passiva form av insamling som förmodas förekomma.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Gallringspolicy för kultur- och fritidsförvaltningen, 2022-06-09.
Förslag, Gallringspolicy för kultur- och fritidsförvaltningen i Olofströms kommun 2022-06-09.
Beslutet skickas till
Projektanställd, lokalsamlingarna S.R.
Bibliotekschef B.H.
Förvaltningschef L.H.
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§ 66/2022 Holjebadets klätterväggar - Försäljning eller utrangering av
inventarier eller utrustning
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att:
1. Skicka ut en ny interkommunal förfrågan om klätterväggarna kan användas utomhus
vid t.ex. sjön Halen,
2. Om första alternativet inte är möjligt, fortsätter auktionsförfarandet till försäljning mot
högsta bud.
3. undersöka budet från Kyrkhults skola på 5 000 SEK
Ärendebeskrivning
År 2018 monterades två klätterväggar på Holjebadet. År 2020 behövde klätterväggarna
monteras ner eftersom säkerhetsföreskrifter förändrades under år 2020 och väggarna i
förhållande till Holjebadets bassäng inte bedömdes hålla de säkerhetskrav som erfordras.
Bassängen bedömdes för grund i förhållande till väggens höjd. Detta medför en risk för
skada. Säkerheten uppnår därför inte den standard avseende säkerhet och drift som framgår
av SS-EN 17164:2018. Klätterväggarna kostade 381 065 SEK vid inköp och är inte betalda
till fullo 2022-05-12. Klätterväggarna bör i första hand försöka säljas enligt de riktlinjer och
rutiner som finns att tillgå inom Olofströms kommun utöver gällande lagar och regler.
Eftersom värdet överstiger 10 000 kr kan ska beslut fattas av förvaltningschef (upp till 10 000
kr av budgetansvarig chef). Eftersom en större skuld riskerar att kvarstå beroende på om
försäljning eller utrangering kommer bli aktuell behandlas ärendet via kultur- och
fritidsnämnden. Ärendet har också tidigare varit av intresse för allmänheten.
Verksamheten har skickat fråga om någon av de andra simhallarna i landet har ett intresse
av klätterväggarna och inget intresse har visats.
Framgent finns möjlighet att försöka sälja klätterväggarna via exempelvis auktionsfirma mot
en kostnad.
Eftersom Holjebadet inväntar eventuell renovering behöver ärendet hanteras skyndsamt.
Klätterväggarna riskerar ändock att utgöra ett hinder i samband med storstädningen.
Händelser efter arbetsutskottets möte
Delegationsbeslut av brådskande karaktär togs av ordförande den 30 maj 2022
Kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutar att:
1. Auktionsfirma anlitas skyndsamt för att välkomna anbud från potentiella köpare av
klätterväggarna som tidigare funnits på Holjebadet.
2. Externa bud välkomnas till anlitad auktionsfirma fram till 2022-06-15.
3. Kultur- och fritidsnämnden tar ställning till aktuella omständigheter inklusive eventuellt
inkomna bud på sammanträdet den 2022-06-16.
Initial auktion pågick 2022-05-30 – 2022-06-10, högsta budet var då 3 300 SEK. Dock har
det sen visats sig att senaste budet är 2 200 SEK 2022-06-16.
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Under nämndens möte så inkom information om att Kyrkhult skola erbjuder upp till 5 000
SEK.
Yttrande/Bedömning
I första hand bör klätterväggarna försöka säljas och i sista hand avyttras/ slängas. Förvaring
av klätterväggarna bedöms inte möjlig över längre tid med anledning av eventuellt stundande
renoveringsinsatser.
Finansiering
Klätterväggarna har kostat 381 065 ,00 SEK vid inköp och skuld avbetalas fortfarande. Kan
klätterväggen säljas minskar skulden, alternativt fastställs förlusten.
Om klätterväggarna inte går att sälja återstår alternativ om avyttring och då kvarstår kostnad
motsvarande 238 178,10 kr i driften. Verksamhetschef vid Holjebadet bedömer därför att
försäljning ska göras i första hand och väggarna ska då säljas mot den kvarvarande
skuldens värde.
Om någon av kommunens förvaltningar/ enheter eller någon av Olofströms kommuns
helägda bolag är intresserade av att ta över klätterväggarna kommer överflyttning av
inventarier genomföras. Försäljningen sker genom att mottagaren övertar eventuella
kvarvarande kapitaltjänstkostnader.
Detta innebär i så fall att ingen förlust noteras.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Ärende har inte tagit barnrätts- och jämställdhetsperspektiv i beaktande annat än
badgästers, barn och vuxnas, säkerhet inför borttagande av klätterväggarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Holjebadets klätterväggar – Försäljning eller utrangering av inventarier eller
utrustning, 2022-05-12.
Delegationsbeslut 2022-05-30
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Holjebadet B.G.
Förvaltningschef L.H.
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§ 67/2022 Tjänsteskrivelse - Uppdrag om utökad mobil verksamhet för
Växtverket år 2022
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge fritidsgården Växtverket i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för att utöka sin mobila verksamhet i byarna och området Vilboken i
Olofströms kommun under år 2022 inom befintlig ram.
Ärendebeskrivning
Ungdomsgården Växtverkets verksamhet utgår till störst del från Växtverkets lokaler i
centrala Olofström där även aktivitetshall också finns. Det förekommer viss verksamhet i
byarna runtom i kommunen men de aktiviteterna är begränsade med anledning av de
resurser som finns. Under andra delen av år 2022 upphör möjligheten för kultur- och
fritidsförvaltningen att låna tjänstefordon från kommunledningsförvaltningen och hyrbil
kommer därför behöva bokas medan verksamheten på plats i lokalen är uppskattad och
förhållandevis välbesökt. Den föreningsdrivna ungdomsgård som tidigare fanns i kommunen
har på föreningens initiativ upphört trots medel fördelats till verksamheten, inom konto
fritidsgårdar. Det är rimligt att anta att konsekvensen av detta genererar till ökat besöksantal
på Växtverket. Växtverket har också under våren fått anpassa lokalen så att mellanstadiet
som målgrupp kan uppehålla sig i aktivitetshallen eftersom besöken ökat inom gruppen,
mellanstadieungdomar, särskilt.
Yttrande/Bedömning
Olofströms kommun arbetar efter kommunfullmäktiges mål om nära till allt och barnen i
centrum. Förslaget kan generera till att barnen även i byarna får tillgång till den verksamhet
som i annat fall främst koncentreras till aktiviteter i centrum.
Finansiering
Finansiering inom befintlig budget med vissa justeringar inom området för fritidsgårdar.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Barnen i centrum och nära till allt har beaktats utöver barnrättsperspektivet som handlar om
att erbjuda en meningsfull fritid med möjlighet till fritid, idrotts och kulturella aktiviteter och
utvecklandet av dessa färdigheter för barn och unga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Uppdrag om utökad mobil verksamhet för Växtverket år 2022, 2022-0609.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef L.H.
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Kultur- och fritidsnämnd
KFN

§ 68/2022

KFN 2022/83

§ 68/2022 Personalnyckeltal Tertial 1 - 2022
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen och tar informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
HR-avdelningen tar efter beslut hos Kommunstyrelsens personalutskott ut tre
personalnyckeltalsrapporter per år.
Tertialrapport 1 för 2022. har skickats ut till ledamöterna. Syftet med
personalnyckeltalsrapporten är att ge en samlad bild av nuläget i kommunen utifrån
medarbetare och organisation.
Kort sammanfattning:
Antalet timavlönade har ökat med 10 individer sedan föregående period.
Sysselsättningsgraden har ökat från 92,6 till 95,4%. Medianlönen har ökat med 1,04%. Den
totala sjukfrånvaron var 4,87 % under perioden vilket kan jämföras med en s k normal
sjukfrånvaro som brukar ligga runt 5-10%.
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Kultur- och fritidsnämnd
KFN

§ 69/2022

KFN 2022/226

§ 69/2022 Meddelande och rapporter 2022-06-16
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar informationen av redovisade meddelanden till protokollet.
Ärendebeskrivning
Meddelanden från 2022-03-29 till 2022-06-07 som redovisas är följande:
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2022-06-16

Kultur- och fritidsnämnd
KFN

§ 70/2022

KFN 2022/227

§ 70/2022 Redovisade beslut från delegater 2022-06-16
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av tagna delegerade beslut under
perioden 2022-03-28 – 2022-06-08.
Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut tagna under perioden 2022-03-28 – 2022-06-08
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Kultur- och fritidsnämnd
KFN

§ 71/2022

KFN 2022/862

§ 71/2022 Förlängd ansökningstid för Kulturstipendium för unga år 2022
Kultur- och fritidsnämnds beslut:
Kultur- och fritidsnämnden tar upp som extra ärende att förlänga ansökningstiden till
Kulturstipendium för unga, från den 30 juni till att omfatta möjlighet att ansöka till den 1
augusti år 2022.
Ärendebeskrivning
Olofströms kommun delar vartannat år ut ett kulturstipendium (jämna årtal) och vartannat år
ett kulturpris (udda årtal).
Alla unga kulturutövare / kulturarbetare upp till 30 år som vill utveckla sin talang inom kultur
som exempelvis konst och konsthantverk, musik, foto, skrivande och dans kan söka
stipendiet.
Beslut om pristagare tas av kultur- och fritidsnämnden under hösten aktuellt år.
Personen behöver inte vara bosatt i Olofström för att ta emot priset, däremot behövs någon
form av anknytning till platsen.
Prissumman för stipendiet är 10 000 kr.
Tanken med stipendiet är att lyfta fram unga kulturtalanger som vill söka sig en bana inom
kulturområdet. Kulturstipendiet ska man själv söka och skicka in en motivering till varför man
bör få stipendiet, gärna bifogat med arbetsmaterial.
Fram tills nämndens sammanträde har det inkommit för få ansökningar därav behovet att
förlänga ansökningstiden till den 1 augusti 2022.
Beslutet skickas till
Förvaltnings- och kulturchef L.H.
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Kultur- och fritidsnämnd
KFN

§ 71/2022

KFN 2022/862

Sommaruppehåll
Ordförande Patrik Sjöstedt (S) passar på att önska dels nämndens ledamöter och ersättare
en skön sommar och dels all personal på Kultur- och fritidsförvaltningen.
Vice ordförande Linda Rehn (S) önskar ordförande detsamma.

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-06-16

Kultur- och fritidsnämnd
KFN

§ 71/2022

KFN 2022/862

35(35)

