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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 22 Dnr 2017/23

Avtal avseende städning i Sölvesborgs Konsthall - Sölvesborgs konstförening 
2017-2019

Sölvesborgs kommun har sedan 2010 haft ett avtal om städning av Sölvesborgs Konsthall 
med Sölvesborgs Konstförening. Avtalet gick ut i maj 2017. Nytt förslag på avtal är upp-
rättat enligt bilaga.

Föreningen tar på sig samma uppdrag i ett avtal om tre år mot en ersättning som belastar 
fritids- och kulturnämndens budget om
13.000 kr för 2017
15.000 kr för 2018 och 2019

Avtalet innebär en höjning av ersättningen med 2000 kronor per år från och med 2018.

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2017-08-22.    

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden godkänner upprättat avtal om städning av Konsthallen med 
Sölvesborgs Konstförening samt bemyndigar ordförande att för nämnden underteckna 
avtalet.

______

Exp.
Sölvesborgs konstförening
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STÄDAVTAL

Parter
SÖLVESBORGS KOMMUNS FRITIDS- OCH KULTURNÄMND, nedan kallad kommunen 
och SÖLVESBORGS KONSTFÖRENING, nedan kallad föreningen, har träffat följande avtal:

Objekt
Kommunen står som ägare av Sölvesborgs Konsthall. Kommunen svarar också för lokalernas 
driftskostnader. I enlighet med detta avtal övertar föreningen städningen av lokalerna.

Avtalstid
Avtalstiden är tre år, 2017-05-01 – 2020-04-30. 

Ersättning
Föreningen erhåller som ersättning en summa om 13.000 kr när avtal tecknas, samt 
15.000 kr senast den 25 maj år 2018 och år 2019.

Övrigt
Städningens frekvens bestäms av parterna i samråd.
Kommunen tillhandahåller städutrustning.
Föreningen ska utse en kontaktperson som svarar för kontakterna med kommunen.
Kommunen företräds av fastighetsavdelningen.

Avtalsexemplar

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Sölvesborg den         /          2017

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRITIDS- OCH KULTURNÄMND

………………… ……………………
Mats Svensson Sofia Lenninger
ordförande fritids- och kulturchef

Sölvesborg den         /          2017

SÖLVESBORGS KONSTFÖRENING

……………………….………… …………………………………...
Karin Maltestam
ordförande kassör
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 23 Dnr 2017/24

Uppsägning av avtal gällande fiskerätt i del av Grundsjön

Fritids- och kulturnämnden har ett avtal med markägare Nils-Ola Svensson om fiskerätt till 
fastigheten Hålabäck 1:3 i Grundsjön. Fisket erbjuds allmänheten genom föreningen SFK 
Regnbågens verksamhet. Fastighetsägaren har nu sagt upp avtalet för omförhandling.

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenninger tjänsteskrivelse 2017-08-22.    

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden godkänner upprättat avtal med Nils-Ola Svensson samt 
bemyndigar ordföranden att för nämnden underteckna avtalet.

______

Exp.
Nils-Ola Svensson
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AVTAL

Mellan Nils-Ola Svensson, Hålabäcksvägen 10, 294 93 Sölvesborg, nedan kallad ägaren, 
upplåter till SÖLVESBORGS KOMMUNS FRITIDS- OCH KULTURNÄMND, nedan 
kallad kommunen, fiskerätten i del av Grundsjön.

Avtalsobjektet
Ägaren upplåter all fiskerätt i den del av Grundsjön som han äger och som hör till Hålabäck 
1:3, se bilagd karta.

Avtalstid
Detta avtal gäller under perioden 1/11 2017 – 31/10 2020 och ersätter tidigare avtal mellan 
parterna. Avtalet förlängs med ett (1) år i sänder, om inte skriftlig uppsägning sker från endera 
parten senast nio månader före avtalstidens utgång.

Avgift
Kommunen utbetalar en ersättning till ägaren om 6000 kr plus moms per år, vilket faktureras 
av ägaren tidigast i januari månad.

Övrigt
Kommunen har överlåtit skötseln av sportfisket vid Grundsjön till Sportfiskeklubben 
Regnbågen. Föreningen svarar för ordningen vid sjön.
Ägaren erhåller varje år 5 st. fiskekort till sjön vilka erhålls via Sportfiskeklubben.

Avtalsexemplar
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, var av parterna tagit var sitt.

Sölvesborg den    /      2017
SÖLVESBORGS KOMMUNS FRITIDS- OCH KULTURNÄMND

…………………………… ………………………………..
Mats Svensson Sofia Lenninger
Ordförande Fritids- och kulturchef

Gammalstorp  den      /         2017
ÄGAREN

…………………………………..
Nils-Ola Svensson
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FKN § 24 Dnr 2017/22

Inbjudan till remiss Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 

Region Blekinge inbjuder att lämna synpunkter på remissen Regional kulturplan för Ble-
kinge 2018-2020. Svar till regionen skall lämnas senast den 30 september 2017.

Statliga medel för kultur fördelas av regionerna genom den s k samverkansmodellen. En-
ligt regeringsförordning (2010:2012) ska de regionala kulturnämnderna ha 3-åriga planer 
för kulturutvecklingen i regionen.  Kulturplanerna ska tas fram i samverkan med kommu-
ner och i samråd med regionala kulturinstitutioner, länsstyrelse, det professionella kultur-
livet och det s.k. civila samhället (kulturföreningar och enskilda intressenter). 

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse samt yttrande 2017-08-23.     

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden antar fritids- och kulturchefens remissvar som sitt yttrande till 
Region Blekinge.

______

Exp.
Region Blekinge
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REMISSVAR
Sida
1(3)

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

Datum
2017-08-23

Dnr
2017/22

   

Yttrande Region Blekinges kulturplan 2018-2020

Bakgrund
Sölvesborgs kommun har bjudits in att lämna synpunkter på den Regionala 
kulturplanen för Blekinge 2018-2020. Den slutgiltiga versionen av 
kulturplanen beslutas av Regionstyrelsen den 10 november. 

Bedömning
Kommentarer till planen 2018-2020
Sölvesborgs kommun ser att kulturplanen i sin helhet fångar upp viktiga 
behov och önskemål som finns för kulturlivets utveckling i regionen. Nedan 
följer dock några synpunkter Sölvesborgs kommun vill framföra i 
sammanhanget.

Samverkansmodellen
Samverkansmodellen ställer krav på en formaliserad dialog kring regionens 
utvecklingsambitioner. Vad gäller regionens kontakter med kommunerna 
har under planperioden hållits kontinuerlig dialog med de kommunala 
förvaltningarna via kulturchefsmöten och med politiken via möten dit också 
presidierna bjudits in. Utöver dessa möten har gemensamma internat och 
gemensamt deltagande i konferenser arrangerats. Denna kontinuerliga 
kontakt med regionen har stor betydelse för samarbeten och koordinerade 
framtida satsningar. Vi saknar dock att inför kulturplanen ha särskilt avsatta 
dialogmöten där agendan helt är knuten till samverkan för kulturplan. Det 
skulle ge en ökad tydlighet i dialogerna kring kulturplanernas uppföljning 
och utveckling.

Kulturpolitiska utgångspunkter
De kulturpolitiska utgångspunkterna är tydligt och lättillgängligt 
presenterade. Det är ett förslag att Regionen också lägger till 
Barnkonventionen UNICEF, som en av sina utgångspunkter. 

Även om de kulturpolitiska utgångspunkterna är tydliga, så saknar vi ett mer 
konkret resonemang kring vilka utvecklingsmöjligheter för kulturen vi ser 
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Sölvesborgs kommun
Datum Sida

2(3)

finnas just här i Blekinge. Vad har Blekinge för särskilda förutsättningar för 
en utveckling av i kulturlivet, vilka är våra styrkor och möjligheter? Var 
finns svagheter som utifrån kulturpolitiska intensioner borde 
åtgärdas/utmanas?  Det strategiska arbetet bakom planen och hur de 
förankrats i dialog inom samverkansmodellen, hade då blivit tydligare.

I den tidigare planen gavs dels samverkan, dels dansen särskild prioritet. 
Det vore önskvärt med en utvärdering av de prioriterade områden man 
lämnar bakom sig i en förnyad kulturplan, en beskrivning kring vad som 
gjorts för insatser på dessa områden och hur de fallit ut. 

I övrigt ställer sig Sölvesborgs kommun bakom ett särskilt utpekande av 
konsten, de professionella kulturskaparnas villkor och den 
kulturpedagogiska kompetensen för särskilda satsningar under plantiden. 

Blekinges kulturpolitiska organisation
I den nya planen kopplas genom små rutor på ett tydligt vis varje 
kulturområde till sina regionala organisationer och samarbeten. Detta är ett 
bra sätt att åskådliggöra hur man jobbar i en tämligen komplex miljö. En 
förbättrad samverkan inom kulturen i Blekinge kan kanske nås via en 
förenklad organisation med färre parter och mer renodlade roller? 

Utvecklingsområden och utveckling i hela länet
I planen betonas på flera håll en utveckling av arrangörskapet. Detta är 
viktigt, dels för att höja kvalitén på kulturutbudet, men också för att öka och 
sprida engagemanget för kulturverksamheter. Samma sak gäller för 
utveckling av internationella kontakter. Här är det viktigt att göra insatser 
som kan fånga upp föreningar och organisationer som har mycket olika vana 
och erfarenhet av fördjupat kulturarbete.

Att främja barn och ungas möjligheter till kultur, är också något som 
återkommer i planen för utvecklingen av de olika kulturformerna. Det är 
bra. Men vi saknar här fler konkreta insatser som kan visa på hur barn- och 
ungdomskulturen kan utvecklas i hela länet. Den s k Blekingemodellen är 
viktig och genomförd sedan många år i alla kommuner. Sölvesborgs 
kommun tycker det är bra att den uppmärksammas i planen och vill gärna 
delta i en utveckling av modellen. 

Sölvesborgs kommun saknar att planen tar ett strategiskt grepp om frågan 
om hur de regionala kulturorganisationernas verksamhet ska nå ut till alla 
invånare och till hela föreningslivet i Blekinge. Planen talar t ex om en ökad 
tillgänglighet av teater, dans och musik via digitalisering och om behovet av 
bättre scener i Blekinge, men nämner i sammanhanget inget om en strategi 
för att nå ut i länet. Det kunde man göra. Nya medier och traditionella 
mötesplatser ger olika förutsättningar för kulturutveckling och utesluter 
naturligtvis inte varandra, men i en planering av verksamheter, vill 
Sölvesborgs kommun påminna om vikten av att se till tillgänglighet för 
invånare i hela länet. 

Sölvesborgs kommun skulle också vilja se mer av planer för hur kulturen 
kan bli en viktig del av integrationsarbetet. Inom museiområdet finns 
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Sölvesborgs kommun
Datum Sida

3(3)

explicit uttryckt att Region Blekinge vill tillgängliggöra kulturarvet för nya 
svenskar. I övrigt finns integrationen med enbart i de kulturpolitiska 
utgångspunkterna. Det är synd eftersom integrationsaspekten i sig kunde 
innebära många friska ingångar till förnyelse.

Sofia Lenninger
Fritids- och kulturchef, Sölvesborgs kommun
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FKN § 25 Dnr 2017/21

Revisionsrapport - Granskning av efterlevnaden av kommunens drogförebyggande 
handlingsplan

Revisorerna i Sölvesborgs kommun har gett PwC i uppdrag att granska efterlevnaden av 
kommunens drogförebyggande handlingsplan. Resultatet av denna granskning har redovi-
sats i en revisionsrapport. Utifrån denna rapport gör revisorerna bedömningen att kommu-
nens drogförebyggande handlingsplan endast till viss del efterlevs. Revisorerna riktar även 
kritik mot att nuvarande handlingsplan, som upphör att gälla 2014, ännu inte har reviderats. 

Avseende de åtgärdsförslag som planen innehåller, riktas kritik kring 1 område som direkt 
berör Fritids- och kulturnämndens ansvar att:

 Det finns ett etablerat och fungerande samarbete mellan kommunens representanter 
och föreningslivet men det finns ett förbättringsutrymme vad gäller de motpresta-
tioner som föreningen ska leva upp mot.

I Bidrags- och stödsystem för föreningar inom fritids- och kulturnämnden i Sölvesborg 
kommun står följande för att kunna bli en registrerad förening: ”Vara uppbyggd enligt de-
mokratiska principer, vara öppen för alla, verka i en drogfri miljö och arbeta för jämställd-
het och folkhälsa som bör framgå av stadgarna.”
Vi ska förtydliga föreningarnas ansvar och motprestation genom att förtydliga i normerna 
för föreningsbidrag att man rekommenderar föreningar att lämna in en drogpolicy i sam-
band med att föreningar ansöker om föreningsbidrag.

Beredning
Föreningssamordnare Pia Olssons tjänsteskrivelse 2017-08-21.     

FÖRSLAG – KS

I bidragsnormer för 2018 görs ett förtydligande om att föreningar rekommenderas att anta 
en drogpolicy och lämna in densamma till fritids- och kulturkontoret.
 
______

Exp.
Kommunkansliet
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FKN § 26 Dnr 2017/25

Samarbetsavtal Sydostleden 2017-07-24

Sydostleden är en 27 mil lång cykelled som går genom tre regioner och nio kommuner. 
Leden är den andra nationella cykelleden i Sverige efter Kattegattleden.

Sydostleden invigdes den 17 juni 2016 efter åtta år långt samarbete mellan parterna där 
resultatet har lett till färdigställande av leden med vägvisning.

Ledhuvudmannen Region Skåne har upprättat ett förslag till avtal mellan samtliga regioner 
och kommuner som reglerar roll- och ansvarsfördelning samt åtagande mellan samarbets-
parterna kring framtida finansiering av samverkan och utveckling av Sydostleden.
Avtalet skall hos parterna bidra till att säkerställa en fysisk sammanhållen led med hög 
kvalitet av underlag, vägvisning och säkerhet. 

Parternas insatser inom ramen för ny budget ska tas fram utefter särskilt framtagen fördel-
ningsnyckel baserat på invånarantal och ledsträckning. För Sölvesborgs kommuns del är 
det 30 000 kronor per år från 2017 t o m 2019. Parterna ska senast den 1 januari 2019 på-
börja diskussioner angående antagande av ny budget för ny period.

Avtalet gäller från då samtliga parter undertecknat 2017-09-30—2019-12-31. Om avtalet 
inte sägs upp förlängs avtalet med ett år i taget såvida inte parterna kommer överens om 
annat.

Beredning
Trafikingenjör Milos Jovanovics yttrande 2017-08-30.

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal avseende Sydostleden att gälla 
2017-09-30 t o m 2019-12-31. 
 
______
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SAMARBETSAVTAL AVSENDE SYDOSTLEDEN 

Detta samarbetsavtal har denna dag träffats mellan (nedan kallat parterna): 

(A) Region Skåne, org. nr. 232100-0255, med adress 291 89 Kristianstad 

(B) Region Kronoberg 

(C) Region Blekinge 

(D) Växjö kommun 

(E) Tingsryds kommun 

(F) Olofströms kommun 

(G) Karlshamns kommun 

(H) Sölvesborgs kommun 

(I) Bromölla kommun 

(J) Kristianstad kommun 

(K) Tomelilla kommun 

(L) Simrishamns kommun 

(M) Destination Småland AB 

(N) Tourism in Skåne AB 

(O) Trafikverket 

1 Bakgrund 

1.1 Sydostleden är en 27 mil lång cykelled som går genom tre regioner och nio kommuner. 

Leden är den andra nationella cykelleden i Sverige efter Kattegattleden. Tillsammans 

med Kattegattleden och Sydkustleden (färdigställs 2019/2020) kommer alla tre lederna 

att utgöra en 90 mil lång attraktiv cykelled av internationell standard.  

Sydostleden invigdes den 17 juni 2016 efter åtta år långt samarbete mellan parterna där 

resultatet har lett till färdigställande av leden med vägvisning. En tillfällig omledning 

finns längs Sydostleden vid Brösarp och en permanent lösning måste finnas på plats 

inom fem år från ansökan om nationell status, dvs. den 21 september 2020. 

1.2 Klassificeringen och kvalitetskriterier för nationella cykelleder finns framtagna i 

Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, 
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Trafikverket, december 2014 samt Vägledning för regional cykelvägvisning, 

Trafikverket, mars 2014. 

2 Målsättning och verksamhet 

2.1 Åtaganden enligt detta avtal gäller så länge leden officiellt är nationellt klassad.  

2.2 I samband med invigningen av leden i juni 2016 har Region Skåne tagit över rollen som 

ledhuvudman. Sydostleden går därmed in i en ny fas där alla kommande insatser ska 

ingå i respektive parts ordinarie arbete. Fastställande av arbetsordning och 

rollfördelning ska utgå ifrån parterna och fördelas på drift och underhåll, kommande 

utveckling av infrastruktur, löpande destinationsutveckling och 

marknadskommunikation med fokus på internationell marknadsföring och PR.  

2.3 Syftet med detta avtal är att reglera roll- och ansvarsfördelning samt ett åtagande mellan 

samarbetsparterna kring framtida finansiering av samverkan och utveckling av 

Sydostleden.  

2.4 Målsättningen med detta samarbete är att Sydostleden tillsammans med Sydkustleden 

och Kattegattleden ska vara en nationell turismcykelled och en reseanledning i 

världsklass. Sydostleden ska bidra till en stark utveckling av cykelturism i södra 

Sverige. Sydostleden ska också utgöra en möjlighet till landsbygdsutveckling, 

möjligheter för cykelpendling, lokal rekreation samt positiv påverkan för miljön och 

bättre hälsa. Det är parternas intention att det gemensamma utvecklingsarbetet med 

Sydostleden ska vara långsiktigt och bidra till en växande besöksnäring, en växande 

turism, en god ekonomisk utveckling och en ökad folkhälsa. 

2.5 Det arbete som sker inom ramen för detta samarbete och i övrigt hos parterna ska bidra 

till att säkerställa en fysisk sammanhållen led med hög kvalitet av underlag, vägvisning 

och säkerhet, vidare produktutveckling inom besöksnäringen samt nationell och 

internationell marknadsföring av hög kvalitet. Sydostleden ska kopplas till 

tåg/bussnoder i syfte att förenkla tillgängligheten till leden.  

3 Ledhuvudmannens roll 

3.1 Region Skåne ska vara ledhuvudman för Sydostleden.  

3.2 Ledhuvudmannen samordnar följande insatser:  

 Arbetet med förvaltning och utveckling av frågor kring fysisk infrastruktur och 

vägvisning utifrån gällande nationella och regionala planer.  

 Initiera och inspirera regionala turismorganisationer till arbete med 

destinationsutveckling, nationell och internationell marknadsföring och 

kommunikation samt utveckling av Sydostledens ledsträckning.  
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 Drift och utvecklingsarbete för den publika hemsidan och sociala medier för 

Sydostleden samt ett system för synpunktshantering. 

Ledhuvudmannen har vidare ansvaret för följande insatser:  

 Sammankalla ledhuvudmannagruppen och infrastrukturgruppen. 

 I samråd med kommunerna ta fram statistik utifrån besöksräknare på strategiskt 

utvalda platser till nytta för Sydostledens utveckling. 

 Årligen, och i samverkan med parterna, ta fram förslag till verksamhetsplan 

avseende inriktningen på parternas samarbete det kommande kalenderåret. 

Verksamhetsplanen ska omfatta insatser som avses genomföras inom ramen för 

budget  

 Att senast vid utgången av februari månad varje år göra en verksamhetsmässig 

uppföljning och ekonomisk redogörelse för det närmast föregående 

kalenderåret vilken ska översändas till parterna. 

 I förekommande fall representera Sydostleden nationellt och internationellt. 

4 Kommunernas roll 

Primärkommuner som är part i detta avtal, dvs. Växjö kommun, Tingsryds kommun, 

Olofströms kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Bromölla kommun, 

Kristianstad kommun, Tomelilla kommun och Simrishamns kommun ansvarar och 

beslutar om följande insatser: 

 Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen alternativt 

annan part i detta avtal. 

Drift och underhåll 

 Inom kommunen säkerställa att Sydostleden är trafiksäker och går att använda 

på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen 15 april – 15 oktober och är 

tillgänglig för cyklar med släp (i enligt vad som följer Cykelleder för rekreation 

och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket 

Publikationsnummer: 2014:174). 

 

 Den asfalterade delen av Sydostleden ska hållas ren från grus inför 

cykelsäsongen (15 april – 15 oktober) i den mån snötäcke inte hindrar åtgärder. 

Löv, nedfallna grenar i vägbanan och ojämnheter åtgärdas (Jfr. ”går att 

använda på ett komfortabelt sätt under cykelsäsongen” i Cykelleder för 

rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, 

Trafikverket Publikationsnummer: 2014:174 ). Växtlighet som skymmer sikten 

för cyklisterna behöver också åtgärdas. De brister som uppmärksammats ska 

åtgärdas snarast möjligt. Rena trafikfaror måste omedelbart åtgärdas, en 

varningsskylt ska sättas upp på platsen tills det är åtgärdat. 
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 Såsom väghållare ansvara för drift och underhåll för respektive vägområde om 

inget annat har avtalats. Kommunen ansvarar för ledens vägvisningsskyltar på 

de sträckor som har kommunalt och enskilt huvudmannaskap. 

 

 Ansvara för underhåll och drift där Trafikverket inte är väghållare 

 Följa upp och vid behov kontakta väghållare för att säkerställa drift och 

underhåll av leden inom kommunens gränser. 

 Ser till att underhåll sker av vägvisning, att skyltmaterial håller en hög kvalitet 

och är rena.  

 Vid behov upprätta och förvalta avtal med markägare. 

 Bidra till initiativ till justeringar av ledens sträckning inom kommunens gränser 

där så behövs. Om kommunerna önskar ändra ledens sträckning ska en ansökan 

skickas till ledhuvudmannen, som i samverkan med ledhuvudmannagruppen 

utvärderar förslaget utifrån Trafikverkets kriterier, och skickar ansökan till 

Trafikverket som ska utvärdera om ansökan ska beviljas. För att kunna beviljas 

krävs att den nya sträckningen uppfyller kraven enligt Klassificeringen och 

kvalitetskriterier för nationella cykelleder enligt Cykelleder för rekreation och 

turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, Trafikverket, december 

2014. 

Vägvisningsskyltar på Sydostleden 

 När en skylt har inrapporterats skadad eller försvunnen ska en ny skylt finnas 

på plats inom 2 veckor. Kommunen ansvarar för att ersätta skadade eller 

försvunna skyltar på det enskilda- och kommunala vägnätet. Trafikverket 

ansvarar på motsvarande sätt för skyltningen på det statliga vägnätet. 

Kommunen och Trafikverket ska också säkerställa att samtliga skyltar är 

synliga och inte skyms av till exempel buskage. 

 Planerad omskyltning av Sydostleden ska ske i samråd mellan 

ledhuvudmannen, kommunen, Trafikverket och enskilda väghållare. Vid 

tillfällen då leden måste stängas skall omledning ske av leden med tillräcklig 

vägvisning. 

Besiktning av Sydostleden 

 Kommunen ansvarar för att Sydostleden inom kommunens gränser besiktigas 

före (avser slutbesiktning) och efter varje cykelsäsong (15 april – 15 oktober). I 

besiktningen ska skyltar och infrastruktur kontrolleras. Det åligger kommunen 

att rapportera status till ledhuvudmannen senast den 15 november respektive 1 

april. Inrapporterade brister ska åtgärdas senast den 15 april. Besiktningen av 

leden bör ske via cykel, för att kunna kvalitetssäkra ledens komfort och 

framkomlighet 
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Destinationsutveckling och marknadsföring 

 Aktivt verka för att i samverkan med regionala turismorganisationerna och i 

förekommande fall näringslivsaktörer i respektive kommun genomföra insatser 

för destinations- och produktutveckling samt marknadsföring av Sydostleden 

och kommunen. 

5 Regionala turismorganisationernas roll 

Destination Småland AB och Region Blekinge ansvarar för att i samverkan med 

kommunerna genomföra följande: 

 I förekommande fall delta i destination- och produktutveckling, internationell 

marknadsföring, PR och kommunikation i och för Sydostleden.  

 Delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen alternativt 

annan part i detta avtal. 

Tourism in Skåne AB ansvarar för att leda följande insatser i samverkan med parterna 

i detta avtal: 

 Genom särskilt avtal med Ledhuvudmannen initiera och leda det gemensamma 

utvecklingsarbetet inom destinationsutveckling samt internationell 

marknadsföring, PR och kommunikation tillsammans med relevanta parter från 

kommuner enligt detta avtal samt Destination Småland AB och Region 

Blekinge. 

6 Trafikverkets roll 

Trafikverket beslutar om utmärkning av leden och ska därför tillfrågas vid förändring 

av ledsträckningen. 

Trafikverket deltar som adjungerad (dvs. med talesrätt men utan rösträtt) i 

ledhuvudmannagruppen och deltar i form av nationell myndighet med ansvar för 

långsiktig planering för alla trafikslag där cykel är ett trafikslag samt som väghållare för 

delsträckor av Sydostleden. 

6.1 Som väghållare ansvarar Trafikverket för 

 förvaltning, drift och underhåll av leden på statligt vägnät. 

 behandlingen och utmärkning av leden då leden etableras 
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7 Samverkan och styrning  

7.1 Ledhuvudmannagrupp 

7.1.1 Partenas samverkan enligt detta avtal ska på strategisk och övergripande nivå 

koordineras av en ledhuvudmannagrupp bestående av totalt nio (9) ledamöter. 

Ledhuvudmannagruppen ansvarar för frågor av principiell och strategisk karaktär och 

ska årligen i samverkan fastställa mål och inriktning för det kommande samarbetet. 

Ledhuvudmannagruppen ska sträva efter att vara en naturlig samtalspartner i 

förhållande till parterna och deras tjänstemän/politiker vad avser frågor som berör 

Sydostleden.  

7.1.2 Ledhuvudmannagruppen ska årligen fastställa en verksamhetsplan med tillhörande 

budget avseende inriktningen på parternas samarbete det kommande kalenderåret (se 

3.2).  

7.1.3 Ledhuvudmannagruppen ansvarar för att, i förekommande fall samordna och vid behov 

ta fram särskilda överenskommelser avseende projekt som parterna beslutar om ska 

finansieras utanför budget.  

7.1.4 Ledhuvudmannagruppen ska säkerställa att samarbetet mellan parterna följs upp på ett 

relevant sätt för att kunna föreslå löpande förbättringar av arbetsformerna samt att göra 

en utvärdering av samarbetet efter tre år.  

7.1.5 Följande parter ska utse vardera en ledamot i ledhuvudmannagruppen: Region Skåne, 

Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun, Karlshamns kommun, 

Kristianstad kommun och Simrishamns kommun samt Destination Småland AB och 

Tourism in Skåne AB. Den av ledhuvudmannen utsedd projektledare får delta vid 

ledhuvudmannagruppens möten men ska inte ha någon rösträtt. 

7.1.6 Ledhuvudmannen är sammankallande för ledhuvudmannagruppen som ska 

sammanträda minst två gånger per år. En majoritet av ledamöterna har alltid rätt att 

begära att ytterligare möten hålls.   

8 Ekonomi, m.m.  

8.1 För finansiering av verksamhetsplanen ansvarar parterna Region Kronoberg, Region 

Blekinge, Region Skåne samt följande kommuner: Växjö, Tingsryd, Olofström, 

Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tomelilla och Simrishamn. 

8.2 De insatser som genomförs inom ramen för den årligen beslutade verksamhetsplanen 

ska finansieras på sätt som framgår av den mellan parterna framförhandlade budgeten (i 

detta avtal ”budget”), se bilaga 1. Ingendera parten ska ha någon skyldighet att skjuta 

till medel utöver budget. 

8.3 Parternas respektive del av budget ska inbetalas till ledhuvudmannen på ett av denne 

anvisat bankkonto senast 31 mars respektive år (för 2017 gäller 30 september). 
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8.4 Budget avser år 2017-2019. Parterna ska senast 1 januari 2019 påbörja diskussioner 

angående antagande av ny budget för ny period. Diskussionerna ska föras i god anda 

utifrån följande icke-bindande grundprinciper: 

 Insatser inom ramen för ny budget ska tas fram utefter särskilt framtagen 

fördelningsnyckel baserat på invånarantal och ledsträckning. 

 Hälften av finansiering ska komma från Region Skåne, Region Kronoberg och 

Region Blekinge. 

 Hälften av finansiering ska komma från de parter som är primärkommuner. 

 Vardera parten ska ta egna kostnader som uppstår med anledning av deltagande 

i möten med ledhuvudmannagruppen, infrastrukturgruppen 

destinationsutveckling- och internationell marknadsföringsgrupp. 

8.5 Respektive primärkommun finansierar drift och underhåll på sitt egna vägnät samt 

finansierar genomförande av nya och förändrade sträckningar av Sydostleden inom den 

egna kommunens gränser.  

8.6 Utmärkning för ledens permanenta dragning finansieras av Trafikverket. 

8.7 Vid en eventuell avveckling av leden tar var och en sina kostnader för att återställa 

leden i ursprungligt skick. Återbetalning av inbetalade medel återgår enligt 

fördelningsnyckeln för medfinansiering. 

9 Avtalstid och villkor för avtalets bestånd 

9.1 Detta avtal är villkorat av:  

(a) att primärkommun eller region beslutar att godkänna detta avtal senast 30 

september 2017;  

(b) att Trafikverket beslutar godkänna detta avtal senast 30 september 2017; 

(c) att respektive regional turismorganisation beslutat godkänna detta avtal senast 30 

september 2017. 

9.2 Detta avtal gäller från det att det blivit undertecknat av samtliga parter och de villkor 

som gäller för avtalets bestånd enligt punkt 9.1 ovan är uppfyllda och till och med den 

31 december 2019. Om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet med ett år i taget såvida 

inte parterna kommer överens om annat. Oaktat vad som sägs ovan, är det parternas 

intention att det gemensamma arbetet med Sydostleden som sker inom ramen för detta 

avtal ska vara långsiktigt och att Sydostleden ska förbli en attraktiv nationell 

turismcykelled över en längre period.  

9.3 För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de 

villkor som anges ovan i punkt 8.1 ska ingen av parterna ha rätt att framställa något 

ekonomiskt anspråk på de övriga parterna. 
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10 Övriga bestämmelser 

10.1 Detta avtal kan sägas upp till omedelbart upphörande av part utan angivande av skäl 

och innebär att avtalet upphör att gälla för uppsägande part. Part som träder ur detta 

avtal ska dock i möjligaste mån, men utan att vara juridiskt bunden därtill, verka för att 

Sydostleden hålls ihop och förblir en attraktiv nationell turismcykelled. Avtalet ska i 

tillämpliga delar fortsätta gälla för övriga parter. Uppsägning ska ske skriftligt och 

ställas till Region Skåne. Om Region Skåne säger upp avtalet ska uppsägning ske 

skriftligt till samtliga parter i ledhuvudmannagruppen.  

10.2 Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen 

undertecknade av samtliga parter.  

10.3 Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter 

alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar 

och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill. 

10.4 Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan 

parterna och, för det fall tvist inte kunnat lösas genom förhandling, i andra hand vid 

svensk allmän domstol med Kristianstads tingsrätt som första instans. 

___________________________ 

Detta samarbetsavtal har upprättats i ett (1) originalexemplar vilket innehas av Region Skåne och 

fjorton (14) kopior av vilka övriga parterna erhållit var sitt. 

 

 

Ort, datum   Ort, datum 

REGION SKÅNE  REGION KRONOBERG 

 

____________________   ____________________ 

Mikael Stamming 

Utvecklingsdirektör  

 

 

Ort, datum   Ort, datum 

REGION BLEKINGE  VÄXJÖ KOMMUN 

 

 

____________________  ____________________ 

 

 

Ort, datum   Ort, datum 

KRISTIANSTAD KOMMUN SIMRISHAMNS KOMMUN 

 

 

____________________  ____________________ 
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Ort, datum   Ort, datum 

TINGSRYDS KOMMUN  OLOFSTRÖMS KOMMUN 

 

 

____________________  ____________________ 

 

Ort, datum   Ort, datum 

KARLSHAMNS KOMMUN  SÖLVESBORGS KOMMUN 

 

 

____________________  ____________________ 

 

 

 

Ort, datum   Ort, datum 

BROMÖLLA KOMMUN  TOMELILLA KOMMUN 

 

 

____________________  ____________________ 

 

 

 

Ort, datum   Ort, datum 

DESTINATION SMÅLAND AB TOURISM IN SKÅNE AB 

 

____________________  ____________________ 

 

 

 

Ort, datum 

TRAFIKVERKET 

 

____________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-08-31
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 27 Dnr 2017/1

Anmälan av delegationsbeslut

Av fritids- och turismkontoret samt kultur- och biblioteksavdelningen meddelade 
delegationsbeslut enligt bifogad rapport.
 
- Beslutade 2017-05-01 – 2017-08-15. 

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

______ 

23



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

400823 K Runristning Barnfestival ansökan beslut Ann-Louise Cato

2017-05-09 Fritids- och turismkontoret

      DELEGATION

400824 K Istaby Historia ansöker om projektbidrag för 
kultur med 3 500 kronor till projekt Runristning 
under Barnfestivalen den 19-20 maj 2017

Sofia  Lenninger

2017-05-09 Kultur- och 
biblioteksavdelningen

FKN 2017/1 Istaby Historia beviljas 3 500 kr i bidrag för ovan 
angivna projekt.

DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

400837 K Delegationsbeslut gällande fördelning av 
programöverenskommelser och lokalbidrag till 
kulturföreningar för 2017

Sofia  Lenninger

2017-05-09 Kultur- och 
biblioteksavdelningen

FKN 2017/1 DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

400840 K Fördelade programöverenskommelser och 
lokalbidrag till kulturföreningar 2017

Sofia  Lenninger

2017-05-09 Fritids- och kulturchef Sofia Lenninger Kultur- och 
biblioteksavdelningen

FKN 2017/1 DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

2017.118 U Sölvesborgs Kammarmusikförening ansöker om 
projektbidrag med 30 000 kronor till att 
genomföra en konsert med hög musikalisk 
kvalité.

Sofia  Lenninger

2017-06-02 Kultur- och 
biblioteksavdelningen

FKN 2017/1 Avslag till bidragsansökan. DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

Utskriftsdatum: Utskriven av: Ann-Louise Cato2017-08-17

Handlingar

Diarieenhet: Fritids och kulturnämnd

2017-05-01 - 2017-08-15

Riktning:

Status: Alla

DELEGATIONDokumenttyp

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2017.114 U Sölvesborgs Ishockeyförening SIK ansöker om 
förlängning av stimulansbidrag för anställd med 
AF-bidrag 

Ann-Louise Cato

2017-06-22 Fritids- och turismkontoret

FKN 2017/1 DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

2017.115 U Sölvesborgs Korpen ansöker om förlängning av 
stimulansbidrag för anställd med AF bidrag

Ann-Louise Cato

2017-06-22 Fritids- och turismkontoret

FKN 2017/1 DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

2017.116 U Hörvikens IF ansöker om förlängning av 
stimulansbidrag för anställd med AF-bidrag

Ann-Louise Cato

2017-06-22 Fritids- och turismkontoret

FKN 2017/1 DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

2017.119 U Delegationsbeslut gällande uppvaktning av 
Hembygdsföreningen Facklans 75-års jubiléum, 
lördagen den 15 juli 2017.

Sofia  Lenninger

2017-07-12 Fritids- och turismkontoret

FKN 2017/1 Föreningen uppvaktas med 7 500 kronor samt 
en blomma. 
Kultur- och fritidschef Sofia Lenninger och 
ordföranden Mats Svensson representerar 
kommunen vid ceremonin.

DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

2017.117 I Visans Vänner ansöker om projektbidrag med 
20 000 kronor till musikarrangemanget Fritt 
Spelrum i Spraglehall den 29 juli 2017

Sofia  Lenninger

2017-07-28 Kultur- och 
biblioteksavdelningen

FKN 2017/1 Visans Vänner beviljas 20 000 kr i projektbidrag 
till evenemanget Fritt Spelrum.

DELEGATION

Anmälan av delegationsbeslut

Sidan  2 av 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-08-31
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 28 Dnr 2017/2

Meddelanden m m

1. Region Blekinges kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag § 26/2017 Fristad 
Blekinge – svar på motion.

BESLUT

______

26


	Protokoll förstasida
	Avtal avseende städning i Sölvesborgs Konshall - Sölvesborgs konstförening 2017-2019
	Beslut FKN 2017-08-31
Avtal avseende städning i Sölvesborgs Konshall - Sölvesborgs konstförening 2017-2019
	Avtal avseende städning i Sölvesborgs Konshall - Sölvesborgs konstförening 2017-2019

	Uppsägning av avtal gällande fiskerätt i del av Grundsjön
	Beslut FKN 2017-08-31
Uppsägning av avtal gällande fiskerätt i del av Grundsjön
	Avtal gällande fiskerätt i del av Grundsjön från 2017-11-01-2020-10-31 - Nils-Ola Svensson

	Inbjudan till remiss Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
	Beslut FKN 2017-08-31
Inbjudan till remiss Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
	Yttrande Region Blekinges kulturplan 2018-2020

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Revisionsrapport - Granskning av efterlevnaden av kommunens drogförebyggande handlingsplan
	Beslut FKN 2017-08-31
Revisionsrapport - Granskning av efterlevnaden av kommunens drogförebyggande handlingsplan

	Samarbetsavtal Sydostleden 2017-07-24
	Beslut FKN 2017-08-31
Samarbetsavtal Sydostleden 2017-07-24
	Samarbetsavtal Sydostleden 2017-07-24
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10


	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut FKN 2017-08-31
Anmälan av delegationsbeslut
	Rapport delbeslut 170501-170815
	Sida 1
	Sida 2


	Meddelanden m m
	Beslut FKN 2017-08-31
Meddelanden m m


