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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § Dnr 2017/33

Sammanträdesplan för fritids- och kulturnämnden 2018

Nämndsekreteraren har utarbetat förslag till sammanträdestider för fritids- och kulturnämn-
dens sammanträden för 2018.

Fritids- och kulturnämnden sammanträder vid sju tillfällen under 2018.

Kallelse utsänds torsdagen i veckan före nämndens sammanträde.
 

Presidiet 
sammanträder 
måndagar el tisdagar 
kl 15.00
(Galleriet 4:an)

Nämnden samman-
träder
torsdagar kl 15.00 
(Lageråssalen 1:an)

23 jan   1 feb (bokslut)

12  mars 
 

22 mars (Loftet)

23 april  
 

9 maj  (ons)
(Rambudget 2019)

4  juni 14 juni 

21 aug 30aug 
                               

25 sep 4 okt (Loftet)
(Budget 2018)

20 nov
 

29 nov 

BESLUT

Nämnden beslutar fastställa den utarbetade sammanträdesplanen för 2018.
 
______

Exp.
Samtliga ledamöter och ersättare
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 35 Dnr 2017/34

Ansökan om bidrag till renovering av taken på Norje Tingshus och Havsgården

Ysane-Norje Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om bidrag för renovering 
av tak på Norje Tingshus samt på Havsgården. Hembygdsföreningen äger byggnaderna. 

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2017-11-17.   
     

BESLUT

Fritids- och kulturkontoret hjälper föreningen vidare med en ansökan om
stöd och bidrag från länsstyrelsen.

______

Exp.
Ysane-Norje Hembygdsförening
Kultur- och bibliotekschef Sofia Lenninger
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 36 Dnr 2017/31

Godkännande av avtal avseende skötsel mm av Hälleviks hamn - Hälleviks hamnföre-
ning

Sölvesborgs kommun äger hamnområdet i Hällevik men överlåter genom avtal nyttjande-
rätt och delar av skötsel till Hälleviks hamnförening. Nuvarande avtal löper ut 2017-12-31. 
Nytt avtal föreslås gälla 2018-01-01 -  2020-12-31.

Beredning
Kultur- och bibliotekschef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2017-11-17.   

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden godkänner upprättat förslag till avtal med Hälleviks hamnföre-
ning samt bemyndigar ordföranden att för nämnden underteckna avtalet.

______

Exp.
Hälleviks hamnförening
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AVTAL OM NYTTJANDERÄTT AV DEL AV FASTIGHET SAMT ANSVAR FÖR VISSA 
ÅTGÄRDER

Parter

Fastighetsägare: Sölvesborgs kommun, kallad Kommunen.

Adress: Stadshuset, 294 80 Sölvesborg.

Org.nr: 212000-0852

Nyttjanderättshavare: Hälleviks hamnförening, kallad Föreningen

Adress: Hälleviks hamnkontor

Org.nr: 836201-1614

1 Nyttjanderättsobjekt, definitioner mm

1.1 Markområde på fastigheten Stiby 9:87 som ägs av Kommunen. 

1.2 Nyttjanderättsobjektet i dess helhet benämns nedan Objektet. Objektet har markerats på karta, 
bilaga 1.

1.2.1 Till Objektet hör följande byggnader: se bifogad karta.

1.2.2 Till Objektet hör lös egendom. En inventeringslista av denna egendom ska gemensamt 
upprättas av Kommunen och Föreningen under 2018. Till Objektet hör också sådan egendom som 
hör till gemensamt gjorda investeringar (se nedan 9.1).

1.3 Kommunens upplåtelse av Objektet förutsätter att Föreningen har ansvar för alla kostnader och 
alla åtgärder som fysisk eller juridisk person med rätt begär för Objektet och den verksamhet som 
Föreningen bedriver på Objektet, om inte annat uttryckligen regleras i detta avtal.

1.4 Följande definitioner ska gälla i detta avtal.

1.4.1 Fastighetsskötsel: åtgärder som utförs minst en gång om året och syftar till att vidmakthålla 
Objektets funktion. Fastighetsskötsel omfattar tillsyn och vård, reparationer, definition nedan 
1.4.1.1, sophämtning, städning. Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, arbetsledning 
och entreprenör ingår i Objektet. 

1.4.1.1 Reparationer: med reparation avses åtgärd förorsakad av en oförutsedd händelse som inte 
ingår i planerat underhåll. 

1.4.2 Planerat underhåll: planerat underhåll utförs med längre periodicitet än ett år och syftar till 
att återställa en byggdels funktion. Planerat underhåll omfattar aktiviteter för underhåll av tomt, 
utvändigt underhåll av byggnad/anläggning, invändigt underhåll av byggnad samt underhåll av 
installationer. 

2 Syfte och användning

2.1 Objektet upplåts med nyttjanderätt jml 7 kap JB. 

2.2 Objektet upplåts av Kommunen till Föreningen för att användas i verksamhet enligt 
Föreningens stadgar.

2.2.1 Objektets användningssätt får inte ändras utan Kommunens skriftliga samtycke.

2.3 Kommunens medgivande av användningen av Objektet enligt detta avtal är endast i egenskap 
av fastighetsägare. 
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3 Upplåtelsetid

3.1 Avtalstiden gäller 2018-01-01 - 2020-12-31 Avtalet upphör utan uppsägning. Avtalet kan 
sägas upp av båda parter med minst 9 månaders uppsägningstid. Uppsägning ska göras skriftligt.

3.2 Avtalet ska utvärderas av parterna senast 2020-10-31.

4 Nyttjanderättsavgift 

4.1 Upplåtelsen sker utan avgift.

5 Objektets skick

5.1 Objektet upplåts i befintligt skick. 

5.2 Skulle Kommunen som ägare till Objektet på grund av Föreningens användning av Objektet 
drabbas av kostnader och åtgärdskrav, ska Föreningen ansvara för och bekosta dessa under 
avtalstiden.

6 Renhållning 

6.1 Föreningen ansvarar för och bekostar all renhållning för Objektet.

6.2 Föreningen har strikt ansvar för att glas eller annan lös egendom som kan skada personer eller 
annan egendom inte finns på Objektet.

7 Ordning och säkerhet

7.1 Föreningen ansvarar för och bekostar säkerhet på Objektet. 

7.2 Föreningen ansvarar för och bekostar att ordning, sundhet och skick upprätthålls inom 
Objektet.

8 Drift och underhåll 

8.1 Föreningen ansvarar för och bekostar fullgörande av sådan drift av Objektet och 
fastighetsskötsel som inte reglerats på annat sätt i detta avtal.

8.2 Föreningens fullgörande av sitt ansvar för drift och underhåll får Föreningen använda 
Kommunens lösa egendom. Egendomen ska användas och hanteras enligt dess instruktioner och i 
övrigt på ett fackmannamässigt sätt.

8.3 Kommunen har full rätt att när som helst använda all den egendom som reglerats i detta avtal. 
Samråd skall ske med Föreningen.

8.4 Kommunen eller annan som har Kommunens tillstånd får dra fram och bibehålla ledningar 
med tillhörande anordningar inom Objektet utan något anspråk från Föreningen.

8.5 Det planerade underhållet ska göras i enlighet med gällande underhållsplan. Justeringar kan 
dock göras i planen om båda parter är överens om att så skall ske. Kommunen företräds i alla 
frågor rörande drift och underhåll av kommunens fastighetsavdelning. Avstämning av att 
underhållet genomförts enligt plan samt samråd om eventuell förändring i planen, skall årligen 
göras före 31 mars. 

8.6 I fråga om planerat underhåll företräds Kommunen av dess Fastighetsavdelning. 

8.7 För Föreningens helt genomförda planerade underhåll får Föreningen bidrag av Kommunen 
motsvarande det belopp som är redovisat i Fastighetsavdelningens underhållsplan för respektive 
år. 

8.8 Föreningens fullgörande av sitt ansvar för drift och underhåll enligt detta avtal ska vara 
miljöanpassat. 
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8.9 Föreningen får inte genomföra om-, till- eller nybyggnation utan Kommunens skriftliga 
godkännande. 

8.10 Föreningen har rätt att uppbära avgifter för samtliga inom området förekommande hyror, 
arrenden och övriga avtal. Föreningen får också ange taxor och avgifter för dessa.

8.11 Föreningen svarar för alla avgifter som följer av hamnverksamheten. Samt alla 
uppgiftsskyldigheter gentemot myndigheter och motsvarande.

8.12 Föreningen ansvarar för daglig skötsel och tillsyn av sjömärken, fyr och dylikt i anslutning 
till hamnen.

8.13 Föreningen äger rätt att meddela ordningsföreskrifter för hamn och hamnområdet.

8.14 Föreningen svarar i kommunens ställe för mottagning av oljeavfall och annat avfall från båtar 
enligt 10 § renhållningsförordningen.

8.15 Föreningen övervakar att vattnet i hamnbassängerna inte förorenas.

8.16 Föreningen ska teckna erforderlig ansvarsförsäkring, vilken även ska omfatta arbete med 
mastkran. Kopia av försäkringsbevis ska tillställas kommunen.

8.17 Föreningen upplåter två (2) toaletter för allmänheten och svarar för dess skötsel. Kommunen 
ersätter Föreningen med 15.500 kronor för 2018 för denna åtgärd och därefter med en årlig 
höjning på 500 kr.

8.18 Föreningen ska efter genomfört årsmöte inkomma med verksamhetsberättelse, ekonomisk 
rapport och revisionsberättelse till kommunen.

9 Investeringar 

9.1 Kommunen svarar för investeringsutgiften för respektive investering. Medel kan anslås i 
samband med kommunens budgetarbete och följer därmed också kommunens villkor för 
ramäskande. Senast den 30 april ska parterna vara överens om vilken/vilka investeringar som 
behövs inför nästkommande år. Samråd ska ske inför varje investering mellan föreningen och 
kommunen. Större reparationer ska också hänföras till detta samråd. Parterna ska dela lika på den 
så kallade kapitalkostnaden för investeringen. Denna kostnad fastställs av kommunens 
ekonomikontor varje år.

9.2 För 2018 är denna kostnad för föreningen 89 848 kronor. Ersättningen som föreningen ska 
betala för åren därefter, fastställs av kommunens ekonomikontor och meddelas föreningen 
skriftligen senast den 1 mars årligen. Ersättningen ska erläggas till kommunen senast den 1 
oktober varje år.  

9.3 Kommunen svarar för kostnader avseende reparation och underhåll av fyren i hamnen. Dock 
svarar föreningen för den dagliga skötseln och tillsynen av fyren. 

9.4 Kommunen svarar för att gemensamt med Föreningen, genomföra underhållsprogram enligt 
bilaga 2, Hälleviks hamn – nuläge och framtid. 

10 Försäkring och skador 

10.1 Kommunens egendom ska alltid vara erforderligt försäkrad av kommunen. 

10.2 Föreningen ska alltid vara erforderligt försäkrad för sin egendom, personal och all sin 
verksamhet i övrigt.

11 Fastighetsskatt

11.1 Kommunen ska betala fastighetsskatt. 

12 Överlåtelse, upplåtelse och inteckning

12.1 Nyttjanderätten får inte överlåtas till annan (substitution) utan Kommunens skriftliga 
samtycke.12.2 Nyttjanderätten får inte upplåtas delvis eller i sin helhet i andra hand (sublokation) 
utan Kommunens skriftliga samtycke. 
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13    Återställning

13.1 Vid avtalets upphörande ska Föreningen bortföra sin egendom som inte hör till Objektet, 
städa efter sig samt åtgärda eventuell åverkan på Objektet. Kommunen äger rätt att genomföra en 
avflyttningsbesiktning av Objektet. Skador utöver normalt slitage ska omgående åtgärdas av 
Föreningen på dennes bekostnad. Är åtgärderna inte utförda omgående får Kommunen avhjälpa 
bristen på Föreningens bekostnad. Föreningen ska dessutom ersätta Kommunen för förluster och 
andra skador som orsakas av Föreningens underlåtenhet.

14 Underrättelseskyldighet

14.1 Föreningen ska omgående underrätta Kommunen om sådant som kan vara av betydelse för 
Kommunen i dess egenskap av fastighetsägare.

15 Tillträde mm

15.1 Kommunen har full rätt till tillträde till Objektet. 

16 Delgivning 

16.1 Genom att sända handling i rekommenderat brev till motparts adress som är angiven i detta 
avtal har part fullgjort sin delgivningsskyldighet. 

17 Force majeure

17.1 Parterna har inte skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och skadeståndsskyldighet om deras 
åtaganden inte alls eller endast till en synnerligen hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, 
upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, naturkatastrof eller annan därmed 
jämförbar händelse som parterna inte råder över eller inte rimligen kunnat förutse. 

18 Ändringar och tillägg

18.1 Ändringar och tillägg till detta avtal förutsätter för sin giltighet skriftlighet samt båda parters 
undertecknande.

19 Avtalsexemplar

19.1 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit varsitt.

Sölvesborgs kommun Hälleviks hamnförening

Sölvesborg  2017-12 Sölvesborg  2017-12-

……………………………………… ………………………………………
Mats Svensson Lars Persson
Fritids- och kulturnämndens ordförande Ordförande

……………………………………… …………………………………….
Sofia Lenninger Clas Brantmark 
Fritids- och kulturchef Anläggningsansvarig
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 37 Dnr 2017/32

Verksamhetsavtal avseende fritidsgårdsverksamhet vid Havsgården i Norje - Ysane 
Norje Hembygdsförening

Hembygdsföreningen Ysane-Norje har under många år svarat för fritidsgårdsverksamheten 
på Havsgården i Norje. Nuvarande avtal går ut 2017-12-31 och nytt avtal ska skrivas. 

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2017-11-17.   

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden godkänner upprättat avtal samt bemyndigar nämndens ordfö-
rande att underteckna avtalet.

______

Exp.
Ysane-Norje Hembygdsförening
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 38 Dnr 2017/36

Mottagande av testamentsgåva gällande försköning av Sölvesborgsmiljöer - Nils och 
Gulli Sveding

Det har visat sig finnas en testamentsgåva om sammanlagt 500 000 kronor från Nils och 
Gulli Sveding till försköning av Sölvesborgsmiljöer, se bilagt testamente § 15. Kanslichef 
Marika Nilsson ber fritids- och kulturnämnden att inkomma med yttrande om nämnden kan 
ta emot och hantera pengagåvan i enlighet med testators vilja. 

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2017-11-20.

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden tar emot gåvan i enlighet med testators vilja.

______

Exp.
Kommunkansliet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 39 Dnr 2017/35

Motion gällande översyn av kommunala taxor för ungdomsverksamheten -Modera-
terna Sölvesborg

En motion från Bengt-Åke Karlsson och Arne Bogren, Moderaterna Sölvesborg, har in-
kommit till Fritids- och kulturnämnden rörande taxor för förhyrning av kommunala an-
läggningar. I motionen pekas på att det är olika taxor för förhyrning av anläggningar för 
olika idrotter och att detta i sin tur leder till olika förutsättningar för föreningarna att bedri-
va ungdomsverksamhet. Skriftställarna hemställer därför åt Fritids- och kulturnämnden att: 
- göra en översyn av befintliga taxor för förhyrning av kommunala anläggningar
- låta en enhetstaxa eller helst nolltaxa införas för ungdomsverksamhet

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers yttrande 2017-11-20.   
 
Yrkande
Johanna Beijer S: Bifall till motionssvaret.
Nina Sturesson M: Bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Beijers S yrkande bifalls.

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden tar fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse som sitt svar och 
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

______

Moderaterna reserverar sig mot beslutet.

______ 

Exp.
Kommunkansliet
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Fritids och kulturnämnd
Sofia Lenninger, 0456-81 60 70
sofia.lenninger@solvesborg.se

Datum
2017-11-20

Dnr
2017/35

   

Svar motion kommunala taxor

Bakgrund
En motion från Bengt-Åke Karlsson och Arne Bogren, Moderaterna 
Sölvesborg, har inkommit till Fritids- och kulturnämnden rörande taxor för 
förhyrning av kommunala anläggningar. I motionen pekas på att det är olika 
taxor för förhyrning av anläggningar för olika idrotter och att detta i sin tur 
leder till olika förutsättningar för föreningarna att bedriva 
ungdomsverksamhet. Skriftställarna hemställer därför åt Fritids- och 
kulturnämnden att:

 göra en översyn av befintliga taxor för förhyrning av kommunala 
anläggningar

 låta en enhetstaxa eller helst nolltaxa införas för ungdomsverksamhet

Bedömning
I enlighet med kommunens författningssamling görs redan en översyn av 
taxorna årligen inför kommande års budgetberedning.

Enhetstaxa eller noll-taxa för ungdomsverksamhet skulle få konsekvenser 
för övrig verksamhet som inte bidrar till rättvisare fördelning av de 
kommunala resurserna.

Vid en genomgång av hur taxorna fallit ut under de två senaste åren, ser vi 
att i snitt 96 % av hyresintäkterna, i en jämförelse mellan registrerade 
ungdomsföreningar och s.k övriga föreningar (som inte bedriver 
ungdomsverksamhet), kommer från ungdomsförening. Den absolut största 
andelen av föreningsverksamheterna i våra lokaler idag är alltså 
ungdomsverksamhet. 
De två senaste åren har intäkter från ungdomsverksamheten, respektive 
övrig förening varit:

2017(hittills) Ungd. förening: 381 598 kr Öv. förening: 17 292 kr
2016 Ungd. förening: 409 295 kr Öv. förening: 15 128 kr

Den stora övervikten av ungdomsverksamhet var en gång grunden till att 
nämnden valde att inte separera i taxorna mellan ungdomsverksamhet och 
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annan verksamhet, utan hellre generellt hålla taxorna nere. Taxorna är därför 
redan idag i huvudsak taxor riktade till ungdomsverksamhet. 

En noll-taxa i kommunala lokaler ger heller inte ökad rättvisa mellan 
föreningsverksamheterna eftersom den inte berör föreningar som bedriver 
verksamhet i egna lokaler.

Idag tas olika lokalhyror ut beroende på olika driftskostnader, där t ex 
ishallen kostar mer att drifta per timme än en dans- eller styrketräningslokal. 
Förslaget om enhetstaxa, där alla lokalhyror tas ut lika per timme utan 
koppling till driftskostnader, skulle innebära en ökad subvention av just den 
verksamheten. Differentierade taxor är därför också det vanligaste systemet 
bland svenska kommuner. 

Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden tar fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse 
som sitt svar och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sofia Lenninger
Fritids- och kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 40 Dnr 2017/26

Revisionsrapport - Uppföljning avseende övergripande granskning av intern kontroll 

Revisorerna för Sölvesborgs kommun har den 13 september 2017  överlämnat en rapport 
om rutiner för intern kontroll bland samtliga kommunala nämnder, se bilaga. Fritids- och 
kulturnämndens interna kontroll är uppsatt med plan för vad som ska följas upp, hur ofta 
detta skall göras, vem som har ansvaret och vem uppföljningen ska rapporteras till. Till 
detta pekar revisionen på par områden som man menar kan förbättras.

Beredning
Fritids- och kulturchefen Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2017-11-20.   

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden tar fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse som sin och över-
sänder densamma som svar till revisorerna.

______

Exp.
Revisorerna
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Fritids och kulturnämnd
Sofia Lenninger, 0456-81 60 70
sofia.lenninger@solvesborg.se

Datum
2017-11-20

Dnr
2017/26

   

Svar övergripande granskning av intern kontroll

Bakgrund
Bakgrund
Revisorerna för Sölvesborgs kommun har den 13 september 2017  
överlämnat en rapport om rutiner för intern kontroll bland samtliga 
kommunala nämnder, se bilaga. Fritids- och kulturnämndens interna 
kontroll är uppsatt med plan för vad som ska följas upp, hur ofta detta skall 
göras, vem som har ansvaret och vem uppföljningen ska rapporteras till. Till 
detta pekar revisionen på par områden som man menar kan förbättras.

Bedömning
För att uppfylla av kommunstyrelsen antaget reglemente för nämndernas 
interna kontroll, skall den rapportering som går till fritids- och 
kulturnämnden också ges till kommunstyrelsen. Detta moment införs i 
kontrollplanen för 2018 och anges tidpunkt för detta.

Revisionen påpekar också att återrapporteringen inte är tidsatt med mer än 
”en gång per år”. Nämndens rutin har varit att förlägga återrapporteringen 
till första nämndsmötet varje nytt budgetår, varför detta tilläggs i planen.

Revisionen pekar på att en nedtecknad riskbedömning inte gjorts som grund 
för hur planen upprättats. Riskbedömning bidrar till en bättre förståelse för 
hur den interna kontrollen är planerad varför en sådan bedömning läggs till 
planen under 2018.

Revisionen påpekar att nämndens plan inte innehåller andra delar än 
ekonomi.  Vi anser dock att den interna kontrollen av vår verksamhet bör 
koncentreras på handläggningen av avtal och bidrag eftersom det just är 
inom dessa områden som huvuddelen av fritids- och kulturnämndens 
nämndsspecifika regler och anvisningar finns. Vi menar att vi härmed når en 
rimlig avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta.
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Återrapporteringen av den interna kontrollen följer, menar revisionen, den 
plan som satts upp vad gäller avtal och bidrag, men inte för lön och attest. 
Dessa moment följs dock upp av verksamhetsansvarig kontinuerligt under 
året och anges så också i planen. Nämnden följer för övrigt 
kommunstyrelsens reglemente för delårsuppföljning av verksamheternas 
resultat. Nämnden inväntar kommunstyrelsens utvärdering och eventuella 
förslag på förbättrade rutiner för intern kontroll.

Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden tar fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelsen 
som sitt svar till revisorerna.

Sofia Lenninger
Fritids- och kulturchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 41 Dnr 2017/37

Intern kontrollplan 2018 avseende fritids- och kulturnämndens ansvarsområde.

Enligt Sölvesborgs kommuns reglemente ska varje nämnd för sig, göra en plan för den 
interna kontrollen, dnr 2012/122. Plan för nämndens interna kontroll under 2018 finns 
bilagd denna skrivelse.

Beredning

Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2017-11-20.    
 

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden antar upprättad intern kontrollplan för 2018.

______

Exp.
Kommunstyrelsen
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Sölvesborgs Kommun
Fritids och kulturnämnden INTERN KONTROLLPLAN 2018

                                            (Antagen av fritids och kulturnämnden 2017-12-0x §..)

Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till
Uppföljning av att 
föreningsbidrag 
handläggs och 
utbetalas rätt

Ansökan om bidrag är rätt 
ifylld. Utbetalningslistor 
upprättas.
Bidrag utbetalas via FRI-
programmet som är 
kopplat till 
ekonomikontoret.
Kontroll att utbetalning 
sker till rätt förening och 
enligt beslut och normer.

FoTc och Kc Skriftlig och muntlig 
rapport

Skriftligen vid nytt 
budgetårs första 
nämnd

Skriftligen vid 
kommunstyrelsens 
första möte efter 
av nämnden 
godkänd rapport.

Fritids och 
kulturnämnden

Kommunstyrelsen

Upprättande av 
nya avtal

Uppföljning att nya och 
reviderade avtal är korrekt 
utformade (juridiskt)

FoTc och Kc Nya avtal ska 
godkännas av 
kommunjuristen

Kontinuerligt Godkänns av 
fritids och 
kulturnämnden

Uppföljning av 
gällande avtal

Alla avtal är inlagda i 
ärendehanteringssystemet 
= digitala påminnelser. Att 
besiktningar, kontroll av  
skötseln av anläggningar 
görs via 
fastighetsavdelningen, 
utifrån vad som ingår i 
upprättat avtal. 
Avstämning av kostnader 
och intäkter som är 
kopplade till avtalen.

FoTc  och Kc Skriftlig och muntlig 
rapport

Skriftligen vid nytt 
budgetårs första 
nämnd

Skriftligen vid 
kommunstyrelsens 
första möte efter 
av nämnden 
godkänd rapport.

Fritids och 
kulturnämnden

Kommunstyrelsen

Upphandling/inköp Sker enligt LOU och Verksamhetsansvarig Kontroll via Några fakturor FoTc
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                                            (Antagen av fritids och kulturnämnden 2017-12-0x §..)

kommunens egna regler inom fritid o kultur ekonomikontoret varje månad 
Kontroll mot avtal 
och kontroll av 
dokumenterad 
hantering

Lönesystemet Kontroll av att lön som 
betalas ut belastar rätt 
verksamhet

Verksamhetsansvarig Analyslistor från 
lönesystemet 
kontrolleras.

Under hela året FoTc

Ekonomisystemet Kontroll av att attestering 
sker enligt gällande regler, 
samt att attestant är 
utsedd enligt reglemente.

Verksamhetsansvarig Verksamhetsekonom Under hela året FoTc

Förklaringar : FoTc står för Fritids och turistchefen och Kc står för Kulturchefen.
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     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 42 Dnr 2017/1

Anmälan av delegationsbeslut

Av fritids- och turismkontoret samt kultur- och biblioteksavdelningen meddelade 
delegationsbeslut enligt bifogad rapport.
 
- Beslutade 2017-10-01—2017-11-20 enligt bilaga

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

______
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

415895 K Delegationsbeslut gällande uppvaktning av 
Sölvesborgs Basebollklubb Firehawks till deras 
guldseger i elitserien i Baseboll 2017.

Ann-Louise Cato

2017-10-30 Fritids- och turismkontoret

FKN 2017/1 Föreningen uppvaktas med blommor, middag 
och 10 000 kronor. Fkn´s ordförande uppvaktar 
vid en hyllningsceremoni på Stortorget samt 
efterföljande middag på Salvatores. Detta i 
samband med Handelsföreningens evenemang 
en kväll i ljusets tecken.

DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

417821 K Delegationsbeslut gällande utbetalning av 
samtliga bidrag till studieförbund och ideella 
föreningar, enligt bilaga för 2017.

Pia  Olsson

2017-11-20 Fritids- och turismkontoret

FKN 2017/1 DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

Utskriftsdatum: Utskriven av: Ann-Louise Cato2017-11-20

Handlingar

Diarieenhet: Fritids och kulturnämnd

2017-10-01 - 2017-11-20

Riktning:

Status: Alla

DELEGATIONDokumenttyp

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 1
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     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 43 Dnr 2017/2

Meddelanden m m

1. Region Blekinge översänder protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 13 
oktober 2017 
- KFN § 37 Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2021.

2. Region Blekinge översänder protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 10 
november 2017
- KFN § 47 Ansökan om projektmedel Barnfestival 2017-2019 Hällevik (År 2)

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.
 
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-11-30
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 44 Dnr 2017/3

Information 

Tf fritids- och kulturchef Sofia Lenninger informerar nämnden om förslag till ny tjänste-
mannaorganisation för kommunledningsförvaltningen.

Ordföranden tackar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner för året som gott och 
önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

______
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