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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 10 Dnr 2016/56

Blekinge en fristad för förföljda författare?

Region Blekinge har inkommit med en skrivelse till Sölvesborgs kommun där man, med 
utgångspunkt från en förstudie beställd av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, un-
dersöker kommunernas förutsättningar och engagemang för att Blekinge ska bli en s. k. 
Fristad. Region Blekinge vill ha svar senast den 31 mars 2017.

I skrivelsen preciseras tre frågor, vilka besvaras i bifogat yttrande:
vill Sölvesborgs kommun bidra med medel?
vill ta en del av ansvaret för att vara fristad?
vill ge Region Blekinge uppdraget att samordna arbetet?
 
Beredning
Kultur- och bibliotekschef Sofia Lenningers yttrande 2017-03-14, bilaga.  

Yrkanden
Johanna Beijer S: Bifall till (presidiets) liggande förslag.
Margareta Forslund SD: Avslag till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Beijers yrkande bifalls.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för bifall till Beijers yrkande.
Nej-röst för bifall till Forslunds yrkande.

Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster bifalls Beijers yrkande. Omröstningslista bifogas.

BESLUT

Under förutsättning att samtliga kommuner ställer sig positiva till projektet så
tar Fritids- och kulturnämnden kulturchefens yttrande som sitt eget, vilket innebär att 
nämnden är positiv till att bidra med medel och att vara en del av ansvaret och stödja Regi-
on Blekinge i ett uppdrag att samordna arbetet för Fristad Blekinge enligt kulturchefens 
yttrande.
______

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Exp.
Region Blekinge
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

   FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN   Sammanträdesdatum

2017-03-23

OMRÖSTNING
Ärende: FKN § 10/2017  Dnr 2016/56  
Blekinge en fristad för förföljda författare?

OmröstningNamn
Ja Nej Avstår

Mats Svensson S X

Johanna Beijer S X

Nina Sturesson M X

Margareta Forslund SD X

Mats Nilsson S X

Peter Liendeborg V X

Johanna Bengtsson C X

Peter Thyrén SD X

Marianne Andersson MP X

SUMMA 7 2
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1

Datum
2017-03-14

Kommunledningsförvaltningen
Sofia Lenninger 0456-816070
sofia.lenninger@solvesborg.se

Yttrande Region Blekinges skrivelse om 
Fristad i Blekinge

Bakgrund
Region Blekinge har inkommit med en skrivelse till Sölvesborgs kommun där 
man, med utgångspunkt från en förstudie beställd av Biblioteksutveckling 
Blekinge Kronoberg, undersöker kommunernas förutsättningar och 
engagemang för att Blekinge ska bli en s. k. Fristad.
Fristad är ett internationellt projekt som syftar till att ge förföljda och 
trakasserade skribenter runt om i världen en fristad under ett eller två år. 
Fristäderna organiseras genom ett internationellt nätverk, ICORN 
(International Cities of Refuge Network). Organisationen är kopplad till PEN 
international.
I skrivelsen preciseras tre frågor:

• vill Sölvesborgs kommun bidra med medel?
• vill ta en del av ansvaret för att vara fristad?
• vill ge Region Blekinge uppdraget att samordna arbetet?

Samma frågor har gått ut till övriga kommuner i regionen. Till skrivelsen 
bifogas också förstudien. 

Vad är en Fristad?
Fristadsprojektet startade 2006 med fatwan mot Salman Rushdie. Sedan dess 
har fler än 50 städer runt om i världen anslutit sig till ICORN och tagit 
initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte 
har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet.
Som fristad erbjuder staden ett stipendium, boende och stöd till en författare 
som är i behov av att komma i säkerhet. En viktig uppgift för fristaden är att 
ge författaren möjlighet till arbetsro, möjlighet till självständigt arbete fritt 
från påtryckningar och trakasserier, kollegial och social gemenskap. Att bli en 
Fristad, innebär också att man handgripligt går in med kraft och resurs för att 
ta ställning och stå upp för demokrati och yttrandefrihet. 
I Sverige finns just nu 26 städer eller regioner/landsting anslutna.
På senare år har ICORN utvidgat sitt mottagande till att också gälla 
bildkonstnärer och musiker.

Krav på budget
Åtagandet kräver stora resurser. För att bli Fristad i ICORN-nätverket måste 
man ansöka om medlemskap och leva upp till den standard/kvalitét för 
mottagandet som ICORN kräver. ICORN och Kulturrådet räknar med att ett 
Fristadsår kostar ca 500 000 – 600 000 kr. Här ska ingå:

 Bostad till författaren/konstnären
 Stipendium att leva för
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Datum
2017-03-14

Sida
2(2)

 Förberedelser/mottagande/avslut – koordinator anställd i projektet (krav 
från ICORN)

 Dessutom tillgång till sociala och konstnärliga nätverk 

Region Blekinge har i en förstudie beräknat att kostnaderna för ett år som 
Fristad ligger på 400 000 – 600 000 kr. 

Förslag på samverkan för Fristad Blekinge
Fristadsprojektet bidrar till att aktualisera och konkretisera frågan om 
demokrati och yttrandefrihet och detta ser fritids- och kulturnämnden som 
angeläget. Fristadsprojektet bidrar också till att utveckla Folkbibliotekets 
lagstadgade ansvar att verka för demokrati och yttrandefrihet. Vid förfrågning 
har förslaget om Fristad vunnit gehör hos flera aktiva ideella organisationer 
och enskilda författare och konstnärer i Sölvesborgs kommun. I Sölvesborg 
finns bland annat en aktiv Amnestygrupp i vilken författaren Per Nilsson 
ingår. Dessa är beredda att ge projektet sitt stöd.  Fritids- och kulturnämnden 
är därför positiv till att Blekinge blir Fristad. Åtagandet är dock så stort, såväl 
ekonomiskt som socialt, att vi menar att projektet kräver ett samarbete mellan 
alla Blekinges kommuner där man solidariskt går in och tar såväl 
organisatoriskt som ekonomiskt delat ansvar. 

Fritids- och kulturnämnden föreslår att Region Blekinge står för 
koordinatorstjänsten samt medlemskap i ICORN samt att varje kommun i 
Blekinge lägger 2 kronor per kommuninvånare för projektets övriga 
kostnader. Blekinge har 158 453 invånare (länsstyrelsens siffror december 
2016), vilket skulle ge projektet ca 316 900kr från de fem kommunerna. 
För Sölvesborgs kommun skulle detta innebära en kostnad på ca 35 000 kr 
per år.
Karlskrona 132 525
Ronneby 58 414
Karlshamn 64 260
Olofström 26 834

Fritids- och kulturnämnden föreslår också att det kulturchefnätverk 
(kulturchefsmötena) som Region Blekinge sammankallar används som 
styrgrupp för beslut om, när och hur Fristadsförfattare tas emot. När väl ett 
styrgruppsbeslut är taget, administreras den gemensamma budgeten av 
Region Blekinge via koordinatorn, och stöd går ut till den kommun som för 
tillfället har en författare/konstnär boende hos sig. 

Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden är på föreslagna, eller likande villkor, positiva till 
att bidra med medel, vara en del av ansvaret och stödja Region Blekinge i ett 
uppdrag att samordna arbetet för Fristad Blekinge. 

Undertecknad föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner och ställer sig 
bakom yttrandet.

Sofia Lenninger
Kultur- och bibliotekschef 
Sölvesborgs kommun
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 11 Dnr 2017/14

Ansökan om bidrag till inköp av 4 st nya mål till Lörby Park - Lörby IF

Lörby IF inkommer med en ansökan om bidrag till inköp av nya fotbollsmål till förening-
ens anläggning Lörby Park. Föreningen är i behov av både nya 11-mannamål och 5-man-
namål två av varje.

De gamla 11-mannamålen är gamla och uttjänta, och nya 5-mannamål behövs då antalet 
flickor i de lägre åldrarna har ökat, från 20 till 40 st. 

Beredning
Fritids- och turistchef Ulf Bjälkenborns tjänsteskrivelse 2017-03-13.   

BESLUT

Fritids och kulturnämnden beviljar Lörby IF ett bidrag om 25.000 kronor till inköp av nya 
fotbollsmål, bidraget utbetalas mot uppvisande av verifikationer.

______

Exp.
Lörby IF
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 12 Dnr 2017/15

Förslag till fördelning av sommarlovspengar 2017

Sölvesborgs kommun har av MUCF beviljats medel för sommarlovsaktiviteter för 2017 på 
298 156 kronor.

Fritidsgårdsföreståndare Fredrik Belfrage har fått i uppdrag att samla ihop de interna 
ansökningarna för beslut och de ser ut som följer:

Barn- och ungdomsverksamhet inom omsorgen – 50 000 kr
Heldagsutflykt till en djur- eller nöjespark. Kostnaderna kommer att fördelas på transport, 
inträde, måltider samt personalkostnader. Ansvarig är Radmila Vujic

Biblioteket – 60 000 kr
Kulturläger på museigården och bygga vidare på det som initierades förra sommaren. Tan-
ken är två lägerveckor med sammanlagt fyra åldersblandade grupper under veckorna 24-25 
plus en dag med öppet hus. Kostnaderna kommer att fördelas på arvode till kulturpedago-
ger/konstnärer, material, fika, lönekostnad för museipedagog samt marknadsföring. Ansva-
rig är Sofia Lenninger

Fritidsgårdarna – 190 000: - (fördelat på 120 000 kr & 70 000 kr)
Verksamheten har under flera somrar haft en ambulerande fritidsgård – ungdomarna har 
önskemål om lägerverksamhet. Tanken är att utöka befintlig verksamhet med två stycken 
lägerveckor veckorna 28-29. För detta behövs köpas in 8 st. kanoter, kanotsläp, paddlar 
samt flytvästar i år som sedan kan komma att användas i många år framöver både i som-
marverksamhet samt övrig tid under året i den vanliga fritidsgårdsverksamheten då det är 
möjligt. Kostnader för inköp enligt offert på 115 000 kr.

Vill utöka aktiviteterna under Killebom och utveckla ett ungdomsstråk från Skejtan, via 
den nya parkourparken till Skofabrikens nya utemiljö (Equal park) samt innemiljö. 
Mjölktältet läggs på is och istället anordnas en juicebar (där vi använder oss av ungdomar 
liksom vi gjort i Mjölktältet) med konserter, föreningsuppvisningar, Club med DJ, tävling-
ar och andra öppna aktiviteter under fredagen och lördagen på Killebom från lunchtid ända 
fram inpå natten på ovan nämnda ställen – budget för detta 75 000 kr.

Beredning
Fritidsgårdsföreståndare Fredrik Belfrages tjänsteskrivelse 2017-03-09.  
 

  

8



    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

          FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-03-23
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Johanna Beijer S: Bifall till (presidiets) liggande förslag.
Margareta Forslund SD: Ny lydelse gällande kulturläger. ”Kulturläger på museigården för 
att främja det svenska kulturarvet och samtidigt genom konsten gestalta kommunens histo-
ria och lokala identitet. Tanken är två lägerveckor med sammanlagt fyra grupper (två grup-
per för åldrarna 6-11 år samt två grupper för åldrarna 12-15 år) under veckorna 24-25 plus 
en dag med öppet hus. Kostnaderna kommer att fördelas på arvode till kulturpeda-
gog/konstnärer, material, fika, lönekostnad för museipedagog samt marknadsföring. 
Ansvarig Sofia Lenninger.”

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Beijers yrkande bifalls.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.

Ja-röst för bifall till Beijers yrkande.
Nej-röst för bifall till Forslunds yrkande.

Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster bifalls Beijers yrkande. Omröstningslista bifogas.

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden godkänner ovanstående förslag till fördelning av sommarlovs-
pengarna 2017. 

______

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

______

Exp.
Fredrik Belfrage
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

   FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN   Sammanträdesdatum

2017-03-23

OMRÖSTNING
Ärende: FKN § 12/2017  Dnr 2017/15  
Förslag till fördelning av sommarlovspengar 2017

OmröstningNamn
Ja Nej Avstår

Mats Svensson S X

Johanna Beijer S X

Nina Sturesson M X

Margareta Forslund SD X

Mats Nilsson S X

Peter Liendeborg V X

Johanna Bengtsson C X

Peter Thyrén SD X

Marianne Andersson MP X

SUMMA 7 2
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TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(2)

Fritids och kulturnämnd
Ann-Louise Cato, 0456-816129
ann-louise.cato@solvesborg.se

Datum
2017-03-09

Fritids- och kulturnämnden

Dnr

   

Tjänsteskrivelse ang förslag till fördelning av 
sommarlovspengar 2017

Sölvesborgs kommun har av MUCF beviljats medel för 
sommarlovsaktiviteter för 2017 på 298 156 kronor.
Beslutet gällande fördelning inom kommunens verksamheter skall tas av 
Fritid och kulturnämnden. Undertecknad har fått i uppdrag att samla ihop de 
interna ansökningarna för beslut och de ser ut som följer:

Barn- och ungdomsverksamhet inom omsorgen – 50 000 kr
De har ställt frågan till sina barn- ungdomar om vad de skulle vilja göra och 
förslaget är att göra en heldagsutflykt till en djur- eller nöjespark. 
Kostnaderna kommer att fördelas på transport, inträde, måltider samt 
personalkostnader. Ansvarig är Radmila Vujic

Biblioteket – 60 000 kr
Vill anordna ett kulturläger på museigården och bygga vidare på det som 
initierades förra sommaren. Tanken är två lägerveckor med sammanlagt fyra 
åldersblandade grupper under veckorna 24-25 plus en dag med öppet hus. 
Kostnaderna kommer att fördelas på arvode till kulturpedagoger/konstnärer, 
material, fika, lönekostnad för museipedagog samt marknadsföring. 
Ansvarig är Sofia Lenninger

Fritidsgårdarna – 190 000: - (fördelat på 120 000 kr & 70 000 kr)
Verksamheten har under flera somrar haft en ambulerande fritidsgård – i 
diskussion med ungdomarna har framkommit önskemål om 
lägerverksamhet. Tanken är att utöka befintlig verksamhet med två stycken 
lägerveckor veckorna 28-29. För detta behövs köpas in 8 st. kanoter, 
kanotsläp, paddlar samt flytvästar i år som sedan kan komma att användas i 
många år framöver både i sommarverksamhet samt övrig tid under året i den 
vanliga fritidsgårdsverksamheten då det är möjligt. Kostnader för inköp 
enligt offert på 115 000 kr.
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Sölvesborgs kommun
Datum Sida

2(2)

Vill utöka aktiviteterna under Killebom och utveckla ett ungdomsstråk från 
Skejtan, via den nya parkourparken till Skofabrikens nya utemiljö (Equal 
park) samt innemiljö. Mjölktältet läggs på is och istället anordnas en 
juicebar (där vi använder oss av ungdomar liksom vi gjort i Mjölktältet) 
med konserter, föreningsuppvisningar, Club med DJ, tävlingar och andra 
öppna aktiviteter under fredagen och lördagen på Killebom från lunchtid 
ända fram inpå natten på ovan nämnda ställen – budget för detta 75 000 kr.

Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden godkänner ovanstående förslag till fördelning av 
sommarlovspengarna 2017. 

Fredrik Belfrage
Fritidsgårdsföreståndare
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 13 Dnr 2017/16

Ansökan om bidrag till anläggande av boulebanor i Norje - PRO Norje och Ysane-
Norje Hembygdsförening

PRO Norje har idag drygt 300 medlemmar, med många olika verksamheter. En av deras 
aktiviteter är boule, där ett 30 tal personer träffas regelbundet för att spela. Idag har man 
provisoriska banor på en parkering i Pukavik som inte är en optimal anläggning.

PRO Norje i samverkan med Ysane-Norje hembygdsförening har inkommit med en ansö-
kan om bidrag att bygga en befintlig anläggning av 6 boulebanor på mark som ägs av Ysa-
ne-Norje hembygdsförening bakom Havsgården. 

Föreningarna har lämnat en kostnadskalkyl som uppgår till 69 500 kronor vilket förening-
arna ansöker om i bidrag.

Att få en offentlig ny mötesplats för spontanaktivitet så som boule i Norje är ett bra kom-
plement till de övriga bouleanläggningar som finns i vår kommun. Den strategiska place-
ringen är bra med tanke på att toalett och möjlighet till inomhus lokal finns nära.
Placeringen kan också bidra till att barn/ungdomar som deltar på Havsgårdens verksamhet 
kan spela boule.

Beredning
Föreningssamordnare Pia Olssons tjänsteskrivelse 2017-03-13.   

BESLUT

Nämnden ser anläggningen som en fritidsanläggning där kommunens invånare får en ny 
mötesplats för spontant fritidsutövande, och beviljar PRO Norje samt Ysane-Norje Hem-
bygdsförening 20 000 kronor till byggnation av boulebanor i Norje.

______

Exp.
PRO Norje
Ysane-Norje Hembygdsförening
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 14 Dnr 2017/12

Ansökan om bidrag till Riksmöte 2018 - Lions Club

Lions Club i Sölvesborg ansöker i en skrivelse till Sölvesborgs Kommun om stöd till Lions 
riksmöte i Ronneby 2018.

Riksmötet kommer att genomföras under tiden 10-12 maj 2018 i Ronneby. Ca 600-700 
deltagare från hela Sverige beräknas delta i Riksmötet.
Lions Club är en internationell organisation med målsättning att hjälpa medmänniskor i 
svårigheter såväl nationellt som internationellt. Genom insamlingar på lokal nivå kan Lions 
hjälpa och stödja forskning, stödja kultursatsningar, arrangera barn och ungdomsläger med 
mera.
Lions i Sverige har ca 11.200 medlemmar. I Blekinge finns sju (7) klubbar och i Söl-
vesborgs Kommun en (1) klubb.
Arbetsgruppen för Riksmötet 2018 ansöker om ett stöd (att kommunen skänker) 30.000 
kronor till genomförandet av RM 2018. 

Beredning
Fritids- och turistchef Ulf Bjälkenborns tjänsteskrivelse 2017-03-14.   

BESLUT

Nämnden avslår ansökan.

______

Exp.
Lions Club Sölvesborg
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 15 Dnr 2017/17

Avstämning gällande intern kontrollplan 2016

Fritids och kulturnämnden beslutade 2015-12-03 att anta en intern kontrollplan för nämn-
dens verksamheter att gälla för 2016 och tillsvidare.
I planen ingår bland annat momentet uppföljning av gällande avtal. Denna uppföljning ska 
enligt planen ske skriftligen en gång per år till nämnden.
Vidare ingår i kontrollplanen, att uppföljning av att föreningsbidrag handläggs och utbeta-
las på rätt sätt, detta ska också redovisas skriftligen till nämnden en gång per år.
Med anledning av detta har undertecknad genomfört och upprättat en skriftlig avstämning 
av gällande intern kontrollplan, se bilaga till detta ärende.

Beredning
Fritids- och turistchef Ulf Bjälkenborns tjänsteskrivelse 2017-03-14.   

BESLUT

Nämnden godkänner upprättad avstämning av intern kontrollplan för fritids och kultur-
nämnden för 2016.

______

Exp.
Ekonomikontoret
Revisorerna
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2017-03-10

INTERN KONTROLLPLAN 2016, FRITIDS OCH KULTURNÄMNDEN

Fritids och kulturnämnden beslutade 2015-12-03, att anta en intern kontrollplan för nämndens 
verksamheter att gälla för 2016 och tillsvidare. I planen ingår bland annat momentet uppföljning av 
gällande avtal. Denna uppföljning ska enligt planen ske skriftligen en gång per år till nämnden.

Vidare ingår i intern kontrollplanen, att uppföljning av att föreningsbidrag handläggs och utbetalas 
på rätt sätt, också ska ske skriftligen en gång per år till nämnden.

1. UPPFÖLJNING AV AVTAL

De avtal planen gäller, är sådana där nämnden har överlämnat ett tidigare kommunalt åtagande, t ex 
skötsel av en idrottsplats, utläggning av en badbrygga och dylikt på en förening.

Under 2016 har följande avtal gällt, de redovisas med föreningens namn och anläggning. 

 IDROTTSPLATSER

Sölvesborgs GoIF (SGIF) Svarta Led

SGIF svarar för skötseln av Svarta Led. Anläggningen har tre fullstora gräsplaner och en 
konstgräsplan. Vidare finns en mindre yta som kan användas till 7 manna spel. I anslutning till A-
planen finns även löpar- och längdshoppsbana. Inom anläggningen finns också två st tennisbanor. 
SGIF sköter även de byggnader som finns inom anläggningen, t ex omklädningsrum och toaletter. 

SGIF har skött anläggningen på ett bra och ändamålsenligt sätt under året. Det som kan upplevas 
som ett problem är skötseln av löparabanor och friidrottsdelen, banorna är svårskötta, då det är 
grusunderlag. Ett underlag som egentligen inte används idag.

 Kommunens fastighetsavdelning har kontinuerlig kontakt med föreningen avseende skötselfrågorna. 
Tillsammans upprättar parterna en årlig plan för periodiskt underhåll

Undertecknad har under året stämt av driftskostnaderna för anläggningen kontinuerligt. Resultatet 
blev ett överskott, det vill säga kostnaderna översteg inte den driftsbudget som var upprättad.   

Nytt avtal har tecknats inför 2017.
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Mjällby AIF (MAIF) Strandvallen

Mjällby AIF svarar för skötseln av Strandvallen. Anläggningen har tre fullstora gräsplaner och en 
mindre gräsplan. Vidare finns även en stor konstgräsplan, med en mindre konstgräsyta i 
förlängningen av planen. MAIF sköter även omklädnings och läktarbyggnader inom anläggningen.

MAIF har skött anläggningen på ett bra och ändamålsenligt sätt under året. Fastighetsavdelningen 
svarar även här för en kontinuerlig kontakt avseende skötselfrågor. Parterna gör också en årlig plan 
för det periodiska underhållet.

Undertecknad har under året stämt av driftskostnaderna för anläggningen kontinuerligt. Resultatet 
blev ett överskott, gentemot den driftsbudget som fanns upprättad.

Nytt avtal har tecknats inför 2017.

FK Sölvesborgs United Ringaslätt

FK Sölvesborgs United svarar för skötseln av Ringasätt, Gammalstorp. Anläggningen har en fullstor 
gräsplan och en omklädningsbyggnad samt en klubbstuga. 

Föreningen har skött anläggningen på ett bra och ändamålsenligt sätt under året. 
Fastighetsavdelningen svarar för en kontinuerlig kontakt avseende skötselfrågor. Parterna gör också 
en årlig underhållsplan tillsammans.

Undertecknad har stämt av driftskostnaderna kontinuerligt under året. Resultatet blev ett överskott 
gentemot driftsbudgeten.

Nytt avtal har tecknats inför 2017.

BADPLATSER OCH FRILUFTSANLÄGGNINGAR

Sportfiskeklubben Regnbågen Grundsjön

Föreningen svarar för skötseln av sportfisket i Grundsjön.  Grundsjön är en mindre sjö som är belägen 
på gränsen mellan Bromölla och Sölvesborg. Vid sjön finns ett antal bryggor som föreningen 
underhåller. Anläggningen är också handikappanpassad. Föreningen sköter även stigarna runt sjön. 
Svarar också för inplantering av fisk och säljer fiskekort. 

Föreningen får tillgodoräkna sig intäkterna för fiskekortsförsäljningen. I gengäld  står föreningen  för 
driftskostnaderna  för  verksamheten. Kommunens fastighetsavdelning har kontinuerlig kontakt med 
föreningen i skötselfrågor. Tillsammans upprättas även här en plan för det periodiska underhållet 
som kommunen betalar.

Regnbågen sköter sportfisket vid Grundsjön på ett bra och ändamålsenligt sätt.
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Sandvikens Östra Stugägareförening Bryggan Sandvikens badplats

Föreningen svarar för utläggning och upptagning av badbryggan vid Sandvikens badplats. Även 
området i anslutning till bryggan sköts av föreningen. I detta område finns även en grillplats inklusive 
bänkar som föreningen underhåller. Vidare svarar föreningen för tillsyn av livräddningsutrustningen 
vid bryggan.

Kommunen svarar för driftskostnader och för det periodiska underhållet som kan förknippas med 
bryggan.

Stugägareföreningen sköter bryggan på ett bra och ändamålsenligt sätt.

Hörvik -Krokås Hembygdsförening Hörviks badplats

Hembygdsföreningen svarar för tillsyn och skötsel av badplatsen, vilket inkluderar stranden, 
toalettbyggnad och området som ingår i badplatsen. Kommunen står för större insatser avseende 
strandrengöringen, tar bort tång och sjögräs. Kommunen svarar också för badplatsens 
driftskostnader, till exempel inköp av material till toaletten. Kommunens fastighetsavdelning har 
kontinuerlig kontakt med föreningen i skötselfrågor.

Föreniningen sköter badplatsen på ett bra och ändamålsenligt sätt.

Inför 2017 har ett nytt skötselavtal tecknats med föreningen.

Hanö Hamn o Byalag Vandringsleder på Hanö

Hanö hamn o byalag har åtagit sig tillsyn och skötsel av vandringslederna på Hanö. Vilket också 
inkluderar tillsyn av grillplatser, bänkar och dylikt. Föreningen svarar också för turistinformation.

Detta har föreningen gjort de senaste 4-5 åren, vilket då har bidragit till lederna idag är väl skötta, 
både vad avser markeringar och röjning av dem.

Föreningen sköter vandringslederna på ett bra och ändamålsenligt sätt.

Inför 2017 har ett nytt skötselavtal tecknats med föreningen.

Hälleviks hamnförening Hälleviks hamn

Hamnföreningen svarar för skötsel av Hälleviks hamn sedan många år tillbaka. I skötseln ingår att 
svara för den löpande driften av hamnen, hyra ut båtplatser och sköta gästhamnen. Föreningen 
tillhandhåller även toaletter för allmänheten.

Kommunen står för kostnader avseende periodiskt underhåll. Fastighetsavdelningen är kommunens 
motpart till föreningen i driftsfrågor. När det gäller ev investeringar, så delas den uppkomna 
kapitalkostnaden mellan kommunen och föreningen (50/50).
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Föreningen svarar för skötseln av hamnen på ett bra och ändamålsenligt sätt. Hamnen och 
båtklubben fick till och med pris för några år sedan som ”Sveriges bästa hamn”.

Det nuvarande avtalet med föreningen gäller till och med 2017-12-31.

KULTURANLÄGGNINGAR

Sölvesborgs Konstförening Sölvesborgs Konsthall

Konstföreningen svarar för städning av konsthallen sedan ett antal år tillbaka. Kommunen 
tillhandahåller städutrustning/material. Fastighetsavdelningen är kommunens motpart i driftsfrågor 
avseende konsthallen.

Föreningen sköter städningen på ett bra och ändamålsenligt sätt.

Det nuvarande avtalet går ut 2017-04-30.

1. UPPFÖLJNING AV FÖRENINGSBIDRAG

Kommunfullmäktige har antagit bidragsnormer och regler som fritids och kulturnämnden har att följa 
vid beviljande och utbetalning av föreningsbidrag. De flesta av föreningsbidragen (undantaget bidrag 
till fritids och kulturnämndens förfogande) är delegerade till olika tjänstepersoner inom fritid och 
kultur att besluta om. Efter att delegationsbeslut har fattats, så anmäls dessa delegationsbeslut, till 
fritids och kulturnämnden. En upprättad delegationsbeslutlista biläggs anmälan. Nämnden lägger 
därefter anmälan till handlingarna. Fritid o kulturs olika tjänstepersoner har följt denna ordning 
under året, varför det kan konstateras att föreningsbidragen har handlagts och utbetalats på ett 
godkänt sätt. 

Sölvesborgs Kommun

Fritidskontoret

Ulf Bjälkenborn

Fritidschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

          FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-03-23
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 16 Dnr 2017/1

Anmälan av delegationsbeslut

Av fritids- och turismkontoret samt kultur- och biblioteksavdelningen meddelade 
Delegationsbeslut enligt bifogad rapport.

- Beslutade 2017-01-01 – 2017-03-14. 

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

          FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2017-03-23
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Information

Detta var Fritids- och turistchef Ulf Bjälkenborns sista nämndsmöte som kommunal tjäns-
teman innan han i förtid valt att gå i pension.

Ordföranden tackar Ulf för gott samarbete genom alla år och överlämnar en blomstergrupp 
från fritids- och kulturnämnden.

______
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