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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 29 Dnr 2017/28

Delårsrapport per den 31 augusti 2017 - Fritids- och kulturnämnden

Enligt direktiv från ekonomikontoret skall en s k förenklad förvaltningsberättelse lämnas i 
samband med att delårsrapporten per den 31 augusti upprättas, vilket härmed sker.

Årets budget, pekar på ett resultat i balans, dvs ett plus/minus 0 resultat.

Viss avvikelse förutspås för Hälleviksbadet vilket hänger samman med ett nytt avtal som 
ingicks under våren 2017. Intäkterna för uthyrning av Slottslängorna kommer troligen att 
ge ett minus efter en konkurs och obetald faktura. Dessa samt andra mindre avvikelser 
balanseras inom nämndens budget.

I övrigt pekar nämndens verksamheter inte på några större avvikelser per den 31 augusti 
2017.

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2017.

______

Exp.
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 30 Dnr 2017/29

Förslag till ändring av taxor och avgifter inom fritids- och kulturnämndens ansvars-
område FFS 7.13

Fritid och kultur har upprättat förslag till ändringar av taxor och avgifter gällande lokaler 
och anläggningar inom fritids- och kulturnämndens ansvarsområde att gälla fr o m 
1 januari 2018.

Revideringarna innebär tillägg i taxan gällande uthyrning av Listers Härads Tingshus samt 
taxa för utskrifter på biblioteket.
 

FÖRSLAG – KS 

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag av tillägg 
i taxor och avgifter gällande lokaler och anläggningar mm inom fritids- och kulturnämn-
dens ansvarsområde att gälla fr o m 1 januari 2018.

______

Exp.
Kommunkansliet

9



10



11



12



    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 31 Dnr 2017/30

Förslag till ändring av normer för kommunala bidrag till ideella föreningar FFS 8.1

I revisionsrapport april 2017 från PwC om efterlevnad av kommunens drogförebyggande 
handlingsplan påpekades att det fanns ett förbättringsutrymme vad gäller bidragsberättiga-
de föreningars motprestation.

För att tillmötesgå revisionsrapporten görs ett tillägg i bidragsreglerna för ideella 
föreningar: 

”Föreningar som söker bidrag från fritids- och kulturnämnden rekommenderas att vid 
ansökan lämna in en drogpolicy.”

Tillägget skrivs in under stycket 3.2 Bidragsberättigad förening.

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2017-09-27.    

FÖRSLAG - KS

Fritids- och kulturnämnden lägger till rekommendation om drogpolicy efter villkor för 
bidrag.

______

Exp.
Kommunkansliet
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

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

Datum
2017-09-27

Dnr
2017/30

   

Tjänsteskrivelse gällande revidering bidragsnormer

Bakgrund
I revisionsrapport april 2017 från PwC om efterlevnad av kommunens 
drogförebyggande handlingsplan påpekades att det fanns ett 
förbättringsutrymme vad gäller bidragsberättigade föreningars 
motprestation.

Bedömning
För att tillmötesgå revisionsrapporten görs ett tillägg i bidragsreglerna för 
ideella föreningar: 

”Föreningar som söker bidrag från fritids- och kulturnämnden 
rekommenderas att vid ansökan lämna in en drogpolicy.”

Tillägget skrivs in under stycket 3.2 Bidragsberättigad förening.

Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden lägger till rekommendation om drogpolicy efter 
villkor för bidrag.

Sofia Lenninger
Kultur- och bibliotekschef
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 32 Dnr 2017/27

Budget 2018 samt ekonomisk flerårsplan 2019-2020

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 om ramar för budget 2018. Fritids och kultur-
nämnden tilldelades en ram om 39.500 tkr. Utöver denna ram tillkommer kostnader för 
löneökningar och internhyra.
 
I en jämförelse med budget 2017 är ramen för 2018 en ökning med ca 500 tkr.
Dessa medel föreslås fördelas och förstärka nämndens verksamheter enligt följande :

- förbättringar av tillgänglighet vid fritidsanläggningar och stränder samt en renove-
ring av Bokelundskolans aula. 

- en sänkning av musikskoleavgiften med 100 kr per elev och termin
- en utökning av bidrag som ges till ideella föreningar och som är till för att bistå för-

eningsutveckling, det så kallade ”bidrag till nämndens förfogande”
- en resurs för att möjliggöra publik verksamhet i det nyrestaurerade tingshuset
- tillsamman med barn-och utbildningsnämnden renovera Bokelundsskolans scen i 

aulan

Under 2017 och fram till april 2018 tas en ny plan för friluftslivet i Sölvesborgs kommun 
fram. Budgetförslaget ger en resurs för att implementera denna plan, vilket också ska ses i 
sammanhanget av en beslutad investering för förbättrad tillgänglighet till friluftslivet.

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2017-09-27.    
   

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat förslag till budget och investeringsbudget för 2018 samt 
ekonomisk flerårsplan 2019-2020.

______

Exp.
Kommunkansliet
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

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

Datum
2017-09-27

Dnr
2017/27

   

Tjänsteskrivelse Budget 2018

Bakgrund
Fritids- och kulturnämndens förslag till Budget 2018 behandlas av 
kommunfullmäktige i november månad. 

Bedömning
Föreslagen budget är anpassad efter de investeringar som medgavs i 
ramberedningen för 2018 samt en utökad ram om 500tusen kronor. 

Förslaget innebär bl. a:

 förbättringar av tillgänglighet vid fritidsanläggningar och stränder 
samt en renovering av Bokelundskolans aula. 

 en sänkning av musikskoleavgiften med 100 kr per elev och termin

 en utökning av bidrag som ges till ideella föreningar och som är till 
för att bistå föreningsutveckling, det så kallade ”bidrag till nämndens 
förfogande”

 en resurs för att möjliggöra publik verksamhet i det nyrestaurerade 
tingshuset

 tillsamman med barn-och utbildningsnämnden renovera 
Bokelundsskolans scen i aulan

Under 2017 och fram till april 2018 tas en ny plan för friluftslivet i 
Sölvesborgs kommun fram. Budgetförslaget ger en resurs för att 
implementera denna plan, vilket också ska ses i sammanhanget av en 
beslutad investering för förbättrad tillgänglighet till friluftslivet.

Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden antar föreslagen budget för 2018.

Sofia Lenninger
Kultur- och bibliotekschef
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Investeringsbudget och ekonomisk flerårsplan för Fritids och kulturnämnden 
2018-2021

Budget
2018

Plan 
2019

Plan
2020

Plan
2021

Konstutsmyckning 139

Biblioteket, nytt utlån.system filialer 450

Slottslängorna, belysning/dörr 150

Utveckling Svarta Led, del 1 300

Utveckling Svarta Led, del 2 2000

Friluftsliv, tillgänglighet, skyltar mm 100 150 150

Badplatser, tillgänglighet o lekplatser 100 200 300

Utemiljö Hälleviksbadet 100

Bokelundskolans aula, renovering av 
scen (delad investering med bun) 750

Summa: 1489 2950 450
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Budget 2018

- 1 -

Fritids- och kulturnämnden

Under Fritids- och kulturnämnden ingår förutom fritid och kultur även 
bibliotek, musikskola och turism.

Ordförande: Mats Svensson
V. ordförande: Johanna Beijer, Nina Sturesson
Förvaltningsledning: Sofia Lenninger

Driftkostnader, netto (tkr)
Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

Fritid o Turism -17 459                    -17 890         -18 264
Kultur -13 677 -14 391 -14 597
Föreningsbidrag -4 020 -4 370  - 4 212
Nämndgemensamt -2 409 -2 582   -2 585
Nämndens nettoram -38 322 -39 233 -39 658

Mål för Fritids och kulturnämnden, så kallade nämndmål. Beslutade av fritids och kulturnämnden den 19 
september 2013. 

Strategiska 
områden

Inriktningsmål
Om 3-4 år har vi…

Nämndmål
(Beslutade 2013-09-19 , FKn ).   Reviderade 2016-
10-06

Livsmiljö
 Boende
 Natur- och 

kulturmiljöer
 Hållbar utveckling

…unika miljöer som tas 
tillvara och utvecklas

…ekologisk hållbar 
samhällsplanering

…attraktivt boende för 
olika behov

Fritid och kulturs verksamheter ska ligga två( 2) 
indexenheter/tal över riksgenomsnittet i den sk 
medborgarundersökningen

Antalet mötesplatser för våra kommuninvånare ska 
bli fler eller förnyas. Minst två(2) ska skapas fram 
till 2018.

Fritid och kultur ska göra minst två (2) insatser 
årligen för att främja en utveckling av 
entreprenörskap kopplat till kulturarvet i 
kommunen.

Fritid och kultur ska medverka till att kulturarvet i 
stadskärnan bevaras och utvecklas .
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Strategiska 
områden

Inriktningsmål
Om 3-4 år har vi…

Nämndmål
(Beslutade 2013-09-19 , FKn ).   Reviderade 2016-
10-06

Arbete och 
näringsliv
 Nätverk
 Utbildning  
 Företagande

..aktiva nätverk med starkt 
engagemang
..behovsinriktad 
kompetensförsörjning
…ett positivt företagsklimat 
samt markreserver för 
etablering
…en utvecklad 
turismnäring

Infrastruktur och 
kommunikationer
 Lokalt 
 Regionalt
 Digitalt

…god tillgänglighet
…förbättrad  lokal- och 
regionaltrafik
…en modern digital 
utbyggnad

Service och 
värdskap
 Bemötande
 Tillgänglighet
 Kvalitet

…en effektiv verksamhet 
med nöjda medborgare och 
medarbetare

…respektfullt bemötande

…utvecklat e-tjänsterna och 
e-Administrationen

…en ekonomi i balans

Minst två (2) nya arbetsmetoder ska utvecklas under 
2017 för att bättre kunna möta kommuninvånarnas 
och föreningars önskemål och behov inom fritids 
och kulturområdet. 

Föreningar ska ges möjlighet att utveckla kunskap i 
etik och värdegrundsarbete. Vid minst ett (1) tillfälle 
per år.

Antalet interaktiva tjänster på fritid och 
kulturs/biblioteket/musikskolans hemsida ska öka 
med en (1) tjänst per år fram till 2018.

Nyttjandegraden i alla lokaler ska öka med 10 % 
fram till 2018. Räknat från 2016.

Elever till musikskolan ska år 2017 ha en maximal 
väntetid om ett (1) läsår, innan man erbjuds plats i 
någon verksamhet.

FRITID OCH TURISM
Under rubriken FRITID ingår verksamheter som 
av tradition inryms under området kommunal 
fritidsverksamhet. I första hand idrotts- och 
friluftsanläggningar, men även verksamheter som 
turism, simskola och fritidsgårdar.
 
Följande verksamheter ingår:
Simskola, bedrivs vid Hälleviksbadet för ca 225 
barn under tre veckor direkt efter skolavslutningen i 
juni månad.

Samlingslokaler består av Sternska Villan. I denna 
lokal finns bl a Sölvesborgs PRO inhyrda.
Idrottsplatser, som ägs av Sölvesborgs kommun är 
Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt. Skötseln 
av dessa sker i föreningsregi via Mjällby AIF, 
Sölvesborgs GoIF och FK Sölvesborgs United. Ny 
modell för dialog och utveckling prövas under 
2018.
Ishall, i kommunal drift, öppet ca början av 
september till ca mitten av mars varje år.
Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar 
Sölvesborg, Mjällby, Falkviksgården, 
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Hjortakroken, Furulundskolan, Hörvik, Norje, 
Hällevik och Möllebackskolan
Hälleviksbadet, badet sköts i samarbete mellan 
kommunen och en privat förhyrare. Förhyraren 
sköter bl a entrén, städning av anläggningen, 
badvaktssysslor osv. Till anläggningen hör också en 
restaurangdel.
Badplatser/friluftsanläggningar, kommunen 
svarar för skötseln av följande badplatser. 
Tredenborg, Sandviken, V Torsö, Hällevik, Hörvik 
och Norje havsbad. 
Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsled 
(Skåne/Blekingeleden) och sportfisket vid 
Grundsjön ingår också i denna verksamhet. När det 
gäller Sandvikens och Hörviks badplatser, finns det 
ett visst föreningssamarbete. I Sandviken svarar 
Sandvikens Östra stugägareförening för utläggning 
av badbryggan och i Hörvik svarar 
hembygdsföreningen för den dagliga tillsynen av 
badplatsen inklusive toalettbyggnaden.
Det finns även sk hundbadplatser vid Tredenborgs 
badplats och i Hällevik.
Småbåtshamnar, Hälleviks hamn ägs av 
Sölvesborgs kommun, men i enlighet med ett 
särskilt skötselavtal svarar Hälleviks hamnförening 
för driften av hamnen. Sölvesborgs innerhamn, 
småbåtshamnen sköts av Sölvesborgsvikens 
Båtklubb enligt avtal.
Fritidsgårdsverksamhet. Här ingår 
fritidsgårdsverksamhet vid Skofabriken i 
Sölvesborg, Mjällby skola och Havsgården i Norje.  
Verksamheten drivs i enlighet med upprättade avtal 
via BUN i Skofabriken och Mjällby skola och 
Ysane-Norje Hembygdsförening i Norje.
Campingplats. Kommunen äger Tredenborgs 
Campingplats. Campingen är dock uthyrd till en 
privat förhyrare till och med 2019-12-31.  

Framtida utveckling
Den framtida utvecklingen avseende FRITID 
kommer att handla om att använda naturen i högre 
grad. Parker, grönytor, vatten, stigar och mindre 
vägar är exempel på detta. Redan nu ser vi många 
kommuninvånare som motionerar i dessa miljöer. 
Flera av fritidsanläggningarna är också i behov av 
upprustning och modernisering. Att göra detta som 
en fortsatt satsning på mötesplatser där olika åldrar 
träffas och gör saker tillsammans, är efterfrågat inte 
minst på Svarta Ledsområdet. 

Kommentarer till budgeten
Inom verksamhetsområde Fritid, kan följande 
kommentarer lämnas till budget 2018.
Ingår höjning enligt ingångna avtal med våra 
fotbollsklubbar, Mjällby AIF, Sölvesborgs GoIF 
och FK Sölvesborgs United. Dessa avtal kommer 
också att påverka ramen för 2019.
Under 2018 ska den friluftsplan som tas fram 2017 
börja implementeras. Under 2018 prioriteras också 
arbetet med att förbättra tillgängligheten till våra 

anläggningar inklusive badplatser. Fortsatta 
investeringar för ökad tillgänglighet efterfrågas 
också 2019.

TURISM
Verksamhetsbeskrivning
Under rubriken TURISM ingår Sölvesborgs 
kommuns turistinformation och den turistiska 
marknadsföringen av Sölvesborgs Kommun. Dock 
ej turistbyrån i medborgarkontoret som budgeteras 
på annan plats i den kommunala budgeten. De delar 
som ingår är den turisminriktade marknadsföringen 
av Sölvesborgs kommun. 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att 
/- svara för framtagning av informationsmaterial 
som t ex broschyrer (Visit Sölvesborg, 
Hanöbroschyr mm)
- svara för marknadsföring genom annonser, 
radioreklam, skyltar (E 22:an) och via hemsida
- delta i och stödja projekt, t ex Sydostcykelleden
- vara kommunens representant i det regionala 
samarbetet, Visit Blekinge
- samarbeta med andra kommuner (Bromölla osv)
- ta fram nya upplevelser, t ex appen om historisk 
vandring i Sölvesborgs stad
- genomföra ”turistkvällar” med våra turistaktörer, 
genom ett nybildat ”turistnätverk)
- medverka i kommunens marknadsföringsgrupp 
osv.

Fritids och kulturnämnden har det politiska ansvaret 
för turismfrågor sedan 2015. På tjänstemannanivå 
handläggs turismfrågorna under fritids- och 
turistkontoret. 

Framtida utveckling
Besöksnäringen är oerhört viktig för vår kommun.
Det framtida arbetet kommer att fokusera på att 
tillsammans med övriga Blekingekommuner och 
Region Blekinge skapa en stark och hållbar turistisk 
destination via Visit Blekinge AB. Vårt 
gemensamma mål är att sätta Blekinge på den 
turistiska kartan och öka antalet besökare till 
Blekinge totalt. Sölvesborgs Kommun och övriga 
kommuner Blekinge har tecknat avtal med Visit 
Blekinge, som kommer att ge den regionala 
organisationen en trygghet och möjlighet att 
fortsätta sitt arbete i minst tre år till. 

KULTUR
I detta verksamhetsområde ingår KULTUR 
(allmän kultur och kulturlokaler) 
BIBLIOTEK/LÄRCENTRUM och 
MUSIKSKOLA, som beskrivs var för sig enligt 
nedan.
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KULTUR
Verksamhetsbeskrivning
Kommunen stödjer kulturlivet framför allt genom 
ekonomiska bidrag till ideella föreningar men också 
genom rådgivning och särskilda 
samordningsinsatser för utveckling och 
marknadsföring. Ett kulturkalendarium ges ut som 
servar kulturaktörerna med tre utgåvor per år. 
Under 2017 infördes en ny modell för barnkultur 
som vi kallar för ”Kulturkarameller”. Genom 
samverkan bibliotek, allmänkultur och 
föreningsarrangemang vill vi sprida barnkultur i 
hela kommunen. Kulturkalas, Trädgårdsdagen, 
Valborgsmässo- och Nationaldagsfirande är andra 
arrangemang som genomförs i samarbete med 
föreningar. I samverkan med Blekinges övriga 
kommuner och Region Blekinge arrangeras en 
berättarfestival, Berättarkraft. Större arrangemang 
som genomförs av kommunen är 
Killebomfestivalen och Julmarknaden. Vidare finns 
medel budgeterade för det årliga kulturpriset samt 
personalkostnader för öppethållande på museum, 
konsthall och tingshus under sommaren. 
Allmänkulturen omfattar också kulturmiljövård och 
skötsel av den kommunalt ägda konsten.

I Kulturlokaler ingår Sölvesborgs Museum, 
Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset och 
Fiskemuseet i Hällevik. Kommunen äger 
Fiskemuseet och står även för driftskostnaderna 
samtidigt som Hembygdsföreningen Facklan svarar 
för verksamheten/öppethållande. Förhållandet är 
likadant vad avser Sölvesborgs Konsthall, 
kommunen står för driftskostnaderna och 
Sölvesborgs Konstförening för verksamheten. På 
tingshuset utvecklas stegvis en förmedling av 
byggnadens kulturhistoriska värden. Nämnden har 
också del i ansvaret för Bokelundskolans aula där 
kommunens enda fasta anläggning för scenkonst 
finns.

Framtida utveckling
Riktning och prioriteringar för kommunens 
kulturbudget ska under 2018 antas i ett nytt 
kulturpolitiskt program.

De lokala kulturföreningarna står idag starka och är 
livaktiga, men vi behöver fortsätta arbetet att nå 
yngre målgrupper och nyanlända svenskar. Att 
bibehålla arbetsmetoder som bygger på delaktighet 
är viktigt. Vi gör detta genom samarrangemang som 
Kulturkalaset, Berättarkraft och Kulturkarameller. 

Huvudbibliotekets centrala placering i Sölvesborg 
kan bli en resurs när vi vill skapa en lättillgänglig 
mötesplats för all kultur i Sölvesborg.

Sölvesborgs kommun rymmer ett flertal unika 
kulturmiljöer och intressanta byggnadsminnen. Att 

ta fram en kulturmiljöplan öka allmänhetens 
kännedom om och engagemang för dessa platser är 
fortsatt en angelägen uppgift. Kulturmiljövärdena i 
Listers Härads tingshus är en unik resurs som ska 
lyftas fram och bidra till en platsmarknadsföring av 
Sölvesborgs kommun.

Investeringar behöver göras i Slottslängorna för att 
bättre och mer flexibelt kunna använda lokalerna. 
Muséet behöver tillgängliggöras genom en ny hiss. 

Kommentarer till budgeten
Under 2018 kommer arbetet för att göra tingshuset 
till ett besöksmål att prioriteras. Detta samtidigt 
som byggnadens 100-årsjubileum närmar sig. I 
budgetförslaget ligger därför en utökning av 
kostnader för skötsel och städning av Tingshuset. 
Medel för en publikation kommer att sökas externt 
och resurser för att tillgängliggöra Tingshuset för 
borgerliga ceremonier kommer att tas inom ram.
I budget ingår också en 
utredningskostnad/skisskostnad för en ombyggnad 
av Sölvesborgs bibliotek i syfte att utveckla lokalen 
som mötesplats för kultur. Bland investeringarna 
budgeteras för att, tillsammans med Barn- och 
utbildningsnämnden, rusta upp Bokelundskolans 
aula.

BIBLIOTEK OCH LÄRCENTRUM
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten omfattar bibliotek och lärcentrum. 

Biblioteksverksamheten för folkbibliotek regleras 
av Bibliotekslagen (2013:801). Den kommunala 
biblioteksverksamheten styrs av en biblioteksplan 
antagen av KF under 2015 och som varar till och 
med 2018.

Bibliotekets främsta uppgift är att fungera som 
allmänhetens mediautlånings- och 
informationscentral. I Sölvesborgs kommun finns 
följande bibliotek: Sölvesborgs huvudbibliotek, 
filialer i Mjällby och Hällevik samt ett 
utlämningsställe i Norje. Biblioteket tillhandahåller 
media av olika slag: böcker, tidskrifter, mikrofilm, 
CD-skivor, film, talböcker, e-böcker m. m. 
Bibliotekets mediabestånd skall vara allsidigt och 
anpassat för alla kommuninvånare med hänsyn till 
utbildningsnivå, handikapp, hemspråk och ålder. 
Talböcker, lättlästa böcker och talsyntes för 
synsvaga är exempel på anpassade media. 
Biblioteket svarar för förmedling av lån från andra 
offentliga bibliotek och arkiv (i syfte att främja 
studier och forskning). Andra viktiga uppgifter är 
arbetet med läsfrämjande, social och uppsökande 
verksamhet.
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Biblioteket fungerar som en informationscentral där 
allmänheten har möjlighet att få svar på alla slags 
frågor eller få hänvisning till organisationer eller 
myndigheter som kan lämna svar. Som ett led i 
informationsarbetet utförs litteratur- och 
informationssökningar dels i tryckta media, dels i 
databaser. Biblioteket kan också erbjuda plats åt 
ideella, politiskt- och religiöst obundna föreningar 
och organisationer som vill nå ut till allmänheteten 
för dialog eller information.

Lärcentrum är en integrerad del i bibliotekets 
verksamhet och lokaler.  Biblioteket/lärcentrum 
fungerar som ett distansutbildningscentrum för 
olika utbildningsnivåer (Komvux, folkhögskolor, 
högskolor). Biblioteket/lärcentrum kan erbjuda 
studieplatser, handledning, IT-kommunikation, ett 
rikt referensmaterial samt möjlighet att beställa 
kompletterande litteratur. De studerande har 
härigenom möjlighet att studera och bo på 
hemorten.

Framtida utveckling
Målgrupper som ges särskild uppmärksamhet är 
barn- och unga, familjer och nyanlända svenskar. 
Bibliotekshallen måste anpassas bättre till publika 
arrangemang, inte minst för de unga. 

Senaste årens teknikutveckling behöver tillföras 
filialbiblioteken i Hällevik och Mjällby, liksom 
också teknik för uppsökande verksamhet på allmän 
plats. Informationsbranschens teknikutveckling går 
fort och kommer inte att upphöra. Teknik som 
håller medierna tillgängliga måste hållas 
uppdaterade och moderna.

Bibliotekens utlåningssiffror sjunker i hela landet 
till följd av lättillgängliga digitala 
informationskanaler och nedladdningsbara medier. 
Läsvanor och medievanor förändras, liksom 
allmänhetens förväntningar på service. Samtidigt 
pekar forskning på vikten av en hög och utvecklad 
läsförmåga, såväl för att klara studier som för att 
klara sig på arbetsmarknaden. Mer och mer 
uppmärksammas också frågan om källkritik och 
behovet av diskussion om demokratins villkor. 
Inom detta område har biblioteken ett viktigt 
framtida arbete.

Kommentarer till budgeten
Biblioteket tillförs en förstärkning av timbudget för 
ersättare i låntagarservice vid sjukdom och 
semester, ett behov som har blivit tydligt via 
skyddsrond. Detta kommer i sin tur att innebära att 
bibliotekspersonalen kan arbeta mer målmedvetet 
med att genomföra nödvändiga investeringar och 
hålla verksamheten á jour med teknikutveckling 
och utveckla nya läsfrämjande insatser m.m. 

Ensamarbete på filialerna kräver också att en resurs 
läggs på larm och belysning.

Under 2018 fullföljs gallring och rfid-chipning i 
Hällevik och Mjällby även om investeringen för 
den nya tekniken förflyttats till 2019. Meröppna 
bibliotek, som låntagare kan besöka även om inte 
bibliotekspersonal är på plats, kräver den nya 
tekniken.

Förväntad Statistik 2018

 Antal lån per invånare 6,7

Antal inskrivna vid Lärcentrum 145 

Varav Högskolestuderande: 90

MUSIKSKOLAN
Kommentarer till budgeten
Den kommunala musikskolan har 
förvaltningsmässigt överförts till barn och 
utbildningsförvaltningens, från och med 2016. 
Dock kvarstår fritids och kulturnämnden som 
ansvarig nämnd för att upprätta budget och mål för 
verksamheten. Ett avtal reglerar verksamheten 
mellan FKN och BUN.

I budget 2018 föreslås en minskad avgift för att 
deltaga i musikskolan, från 600 kr/elev och termin 
till 500 kr/elev och termin. För att bevara kvalitén 
på undervisningen kompenseras musikskolan i 
budget.
Beskrivning av musikskolans verksamhet går att 
läsa om i BUNs budgettexter.

FÖRENINGSBIDRAG
Verksamhetsbeskrivning
Under rubriken Föreningsbidrag ingår följande 
bidragsformer, lokalbidrag till ungdoms-, 
handikapp-, kultur-, och övriga föreningar.  
Programöverenskommelser och verksamhetsbidrag 
till kultur- och handikappföreningar samt 
projektbidrag till kulturföreningar. Vidare ingår 
aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar, 
stimulansbidrag till föreningar med anställda med 
lönebidrag och bidrag till nämndens förfogande. 
Slutligen kan bidrag utgå till studieförbunden i 
form av grund och volymbidrag.
Ett särskilt bidrag utgår också till SISU, ”idrottens 
studieförbund”.

Framtida utveckling och kommentarer till 
budgeten
Vi kommer att fortsätta vårt arbete att få fler 
föreningar att använda sig av digitala tjänster, så 
som bidragsansökning och redigering av 
föreningsuppgifter. 
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Eftersom kommunens vision är att 2020 vara 
20 000 invånare, så kommer också antalet som 
efterfrågar föreningsaktiviteter att öka och 
hyreskostnader/driftskostnader på lokaler att öka för 
föreningar. För att täcka detta behov framöver så 
måste omfördelning av bidragen göras eller att man 
på sikt får en ökad bidragspott för att bibehålla den 
standard man har idag. 

NÄMNDSGEMENSAMT
Under rubriken NÄMNDSGEMENSAMT ingår 
fritids och kulturnämnden och dess kansli, benämnt 
Fritids- och turistkontoret. I verksamhet ”Fritids 
och kulturnämnden” ingår kostnader för 
ledamöterna i nämnden och dess administration. 
Nämnden har 7 möten årligen och dess presidium 
ca 12-13 möten årligen.
Kontoret/kansliet är en verksamhet/kontor som 
består av 3.0 tjänster: fritids- och turistchef, 
föreningssamordnare och en 
turismsamordnare/sekreterare. 
Fritids och kulturnämnden har att fullgöra de 
åtaganden som regleras i av kommunfullmäktige 
antaget reglemente. Nämnden består av nio 
ledamöter och nio ersättare. Ordföranden och två 
vice ordförande utgör nämndens presidium.  
Fritids- och turistkontorets arbetsuppgifter är att 
med hänsyn till utvecklingen inom fritids och 

turismsektorn på ett rationellt sätt fullgöra fritids- 
och kulturnämndens förvaltnings- och 
verkställighetsuppgifter.

Framtida utveckling
Nämndens ansvarsområden, fritid, turism och 
kultur, är idag viktiga områden för våra 
kommuninvånare. Vi är idag duktiga på att hålla en 
kontinuerlig dialog med invånare och föreningar 
och vi är måna om att också kunna fortsätta så. 
Nämnden möjliggör verksamheter som kan kopplas 
till människors livskvalité, att må bra både till själ 
och kropp. Verksamheterna bidrar till att skapa 
goda uppväxtvillkor för barn och ungdom och 
livslång utveckling och hälsa för vuxna och äldre. 
Insatserna gör Sölvesborgs kommun än mer 
attraktiv att bo i. I en växande kommun måste vi 
också vara beredda att bredda och tillgängliggöra 
fritids- och kulturlivet för fler föreningar och 
invånare.
Några viktiga verksamhetsområden för nämndens 
fortsatta arbete inom såväl fritids- som 
kulturområdet är ungdomsfrågor, 
tillgänglighetsarbetet, samverkan med 
föreningslivet och en förnyelse och upprustning av 
anläggningar. En ökad efterfråga på ett tillgängligt 
friluftsliv i naturen, men nära bebyggelsen, ser vi 
som ett mycket viktigt framtida arbete såväl för 
turismen som för kommuninvånarna.

Fritids- och kulturnämnden

Ekonomi tkr Bokslut 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Verksamheten intäkter 4 273 3 393 -3 350
Verksamheten kostnader -41 838 -42 626 -43 008
-varav personalkostnader -11 639 -7 698 -7 888
Verksamhetens nettokostnader -37 565 -39 233 -39 658
Budgetram -37 569 -39 233 -39 658
Driftbudgetavvikelser 4
Nettoinvesteringar -408 -1 141 -139
Antal inrättade tjänster 19,7 11,9 11,9
Andel av kommunens nettokostnader % % %
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-10-05
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 33 Dnr 2017/1

Anmälan av delegationsbeslut

Av fritids- och turismkontoret samt kultur- och biblioteksavdelningen meddelade 
delegationsbeslut enligt bifogad rapport.
 
- Beslutade 2017-08-16—2017-09-30 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

2017.124 U Delegationsbeslut gällande integrationsbidrag 
utbetalda våren-17 enligt bilaga.

Pia  Olsson

2017-08-16 Fritids- och turismkontoret

FKN 2017/1 Bilaga se 2017/1.125 DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

410246 K Delegationsbeslut gällande uppvaktning av 
Sölvesborgs Segelsällskaps 100-års jubiléum, 
lördagen den 2 september 2017.

Ann-Louise Cato

2017-09-21 Fritids- och turismkontoret

FKN 2017/1 Föreningen uppvaktas med blomma och 10 000 
kronor. 
Ks ordförande Heléne Björklund och Fritids- och 
kulturchef Sofia Lenninger uppvaktar vid 
ceremonin.

DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

Utskriftsdatum: Utskriven av: Ann-Louise Cato2017-09-27

Handlingar

Diarieenhet: Fritids och kulturnämnd

2017-08-16 - 2017-09-30

Riktning:

Status: Alla

DELEGATIONDokumenttyp

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 1
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Kommunledningsförvaltningen
Fritids- och turismkontoret

1 (1)

Pia Olsson

2017-06-22

Direkttel 0456-81 61 78

E-postadress pia.olsson@solvesborg.se
     

Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro E-post
294 80  Sölvesborg 0456-816 000 0456-134 29 343-5625 11 00 30-4 solvesborgs.kommun@solvesborg.se

Integrations bidrag våren-17

Syfte Syftet med bidraget är att stimulera ideella föreningar inom fritid & kulturs 
verksamhetsområde och fritidsgårdar att arbeta med integrationsfrämjande insatser. 
Genom insatserna främja delaktighet och utveckla sociala relationer för målgruppen. 

Följande föreningar har blivit beviljade medel våren 2017:

Mjällby AIF 20 000kr 
Soul of Humanity 20 000kr
Sölvesborgs Golfklubb 20 000kr
BK Revanch 14 000kr
Puls Sölvesborg 16 000kr
SGIF   4 000kr
Somaliska kultur- och integrationsför. 16 000kr
Skönabäcks Gymnastikförening 20 000kr
Sbg Civilförsvarsförbund 20 000kr

Fritidsgårdarna har blivit beviljade: 19 900kr

Totalt beviljade medel från Fritidskontoret våren-17. 169 900kr

Pia Olsson
Fritids- och turismkontoret
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