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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 1 Dnr 2018/3

Information

Ordförande informerar nämnden om att ny fritidschef är rekryterad, han heter Fredrik 
Olsson kommer från Karlshamn. Fredrik börjar sin tjänst i Sölvesborgs kommun den 19 
mars 2018.

Miljösamordnare Helen Gårner informerar nämnden om arbetet med att ta fram en frilufts-
plan för Sölvesborgs kommun. En projektledare på 10 månader har arbetat fram en plan 
som nu är ute på remiss. Planen innehåller en översyn med samlad information av 22 na-
tur- och rekreationsområden i Sölvesborgs kommun. Planen kommer också beskriva ut-
vecklingsområden med potentiella möjligheter för att utveckla friluftslivet i kommunen, 
samt en sammanfattning av mål, rekommendationer och övergripande investeringsbehov. 
Planen kommer antas i kommunstyrelsen inom en månad.
   

BESLUT

Informationen läggs till dagens protokoll

______
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FKN § 2 Dnr 2018/7

Ansökan om driftbidrag - Sölvesborgs Folkets Husföreningen

Sölvesborgs Folkets Husförening ansöker i skrivelse om kommunalt driftbidrag till Folkets 
Hus för verksamhetsåret 2018.

Föreningen ansöker om 300.000 kronor i bidrag.

Sölvesborgs Folkets Husförening äger och driver Folkets Hus på Bancksväg i Falkvik. En 
byggnad som Folkets Hus tog över i början av 1990-talet.
I föreningens verksamhet ingår att tillhandahålla lokaler till både permanent såväl som till 
tillfällig uthyrning. I första hand till föreningar. I nuläget finns Danskompaniet, Varvshi-
storiska föreningen, Släktforskarföreningen, ABF , IF Metall, SAP och Studiefrämjandet 
inhyrda i Folkets Hus. I lokalerna finns också ett antal repetitionslokaler för lokala ung-
domsband, inklusive en studio. Föreningen arrangerar också egen verksamhet.
Driftbidraget var för 2017, 200.000 kronor, vilket beviljades i februari 2017.
Föreningen har i samband med denna ansökan bifogat en resultatrapport avseende det eko-
nomiska utfallet för 2017, samt ett budgetförslag för 2018 och 2019. 

Beredning
Föreningssamordnare Pia Olssons tjänsteskrivelse 2018-01-18.

Yrkanden
Johanna Beijer S: Bifall till liggande förslag, bidrag beviljas med 200 000 kronor.
Margareta Forslund SD med instämmande av Nina Sturesson M: Bidrag beviljas med 
100 000 kronor.

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 m fl yrkande.

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster bifalls Beijers yrkande. Omröstningslista bifogas.

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden beviljar Sölvesborgs Folkets Husförening ett driftbidrag om 
200.000 kronor för 2018.
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______

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.

______

Exp.
Sölvesborgs Folkets Husförening
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OMRÖSTNING
Ärende: FKN §  Dnr 2018/7  
Ansökan om driftbidrag - Sölvesborgs Folkets Husföreningen

OmröstningNamn
Ja Nej Avstår

1  Mats Svensson S
X

2  Johanna Beijer S
X

3  Nina Sturesson M
X

4  Margareta Forslund SD
X

5  Mats Nilsson S
X

6  Peter Liendeborg V 
X

7
 
Johanna Bengtsson C

X

8  Peter Thyrén SD
X

9  Marianne Andersson MP
X

SUMMA 5 4
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FKN § 3 Dnr 2018/8

Avstämning gällande intern kontrollplan 2017

Fritids och kulturnämnden beslutade 2017-11-03 att anta en intern kontrollplan för nämn-
dens verksamheter under 2017.
I planen ingår bland annat momentet uppföljning av gällande avtal. Denna uppföljning ska 
enligt planen ske skriftligen vid första nämndsmötet årligen.
Vidare ingår i kontrollplanen, att uppföljning av att föreningsbidrag handläggs och utbeta-
las på rätt sätt, detta ska också redovisas vid första nämndsmötet årligen.
Med anledning av detta har undertecknad genomfört och upprättat en skriftlig avstämning 
av gällande intern kontrollplan, se bilaga till detta ärende.

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2018-01-23.

Förslag till

BESLUT

Nämnden godkänner upprättad avstämning av intern kontrollplan för fritids och kultur-
nämnden för år 2017.

______

Exp.
Kommunstyrelsen
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2018-01-18

INTERN KONTROLLPLAN 2017, FRITIDS OCH KULTURNÄMNDEN

Fritids och kulturnämnden beslutade 2017-11-30, att anta en intern kontrollplan för nämndens 
verksamheter att gälla för 2018. I planen ingår bland annat momentet uppföljning av gällande avtal. 
Denna uppföljning ska enligt planen ske 

Vidare ingår i den interna kontrollplanen, att uppföljning av att föreningsbidrag handläggs och 
utbetalas på rätt sätt, också ska ske skriftligen vid första nämndsmöte på ett nytt budgetår.

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 2017 har nedanstående 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-mannaspel. I anslutning till A-
planen finns även löpar- och längdshoppsbana. Inom anläggningen finns också två 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. Detta är ett underlag som egentligen inte används idag. 

Kommunens fastighetsavdelning har kontinuerlig kontakt med föreningen avseende skötselfrågorna. 
Ny plan för periodiskt underhåll ska tas fram våren 2018.

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.   

Gällande avtal varar till 2019.
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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.

Gällande avtal varar till 2019.

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.

Gällande avtal varar till 2019.

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. Avtalet löper på med 
sex månader ömsesidig uppsägningstid.
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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. Avtalet löper på med tre 
månader ömsesidig uppsägningstid.

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.

Avtal gäller t. o. m 2018-12-31. Utvärdering av avtalet ska göras senast 1 oktober 2018.

Hanö Hamn o Byalag Vandringsleder på Hanö

Under 2017 har Hanö ombildats till naturreservat med staten som markägare. Förvaltare på Hanö är 
därför Länsstyrelsen i Blekinge som har egna avtal med Hanö Hamn och Byalag för tillsyn och skötsel 
av vandringsleder, grillplatser, bänkar och dylikt. Kommunens avtal har upphört gälla.

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).

Föreningen svarar för skötseln av hamnen på ett bra och ändamålsenligt sätt. Under 2017 skrevs ett 
nytt avtal som löper till 2020-12-31 och som ska utvärderas gemensamt senast 2020-10-31
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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.

Nytt avtal skrevs under 2017 som går ut 2020-04-30.

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

Sofia Lenninger

Fritids- och kulturchef
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Bokslut 2017 avseende Fritids- och kulturnämnden

Ekonomikontoret har i anvisningar den 28 november 2017 anmodat samtliga nämnder att 
inkomma med en årsredovisning för 2017. Redovisningen ska innehålla en verksamhetsbe-
skrivning, analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi, nyckeltal och framtida ut-
veckling. 

Bifogat till detta ärende finns en årsredovisning upprättad som innehåller dessa delar. 
Fritids- och kulturnämndens bokslut visar på ett plus om 13 tkr, i en budget som under 
2017 uppgick till 39 476 tkr. 

Beredning
Fritids- och kulturchef Sofia Lenningers tjänsteskrivelse 2018-01-23.    

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat bokslut för 2017 och översänder detsamma till kommun-
styrelsen. 

______

Exp.
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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Årsredovisning 2017

- 1 -

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

Ordförande: Mats Svensson (s)
V. ordförande: Johanna Beijer (s) och Nina Sturesson (m)
Förvaltningsledning: Sofia Lenninger

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

avvikelse

Fritid/turism -17 459 -18 339 -448
Kultur -13 677 -14 273 +361
Föreningsbidrag -4 020 -4 298              +72
Nämndgemensamt -2 409 -2 553 +28
Nämndens  nettoram -37 565 -39 463 +13

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS MÅL 2017 ● Uppfyllda mål

● Delvis uppfyllda mål

● Ej uppfyllda mål

Inriktningsmål
Om 3-4 år har vi…

Nämndsmål Kommentarer

L
IV

SM
IL

JÖ

…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 s k 
Medborgarundersökningen

Antalet mötesplatser för våra 
kommuninvånare ska bli fler 
och förnyas. Minst fyra (4) ska 
skapas fram till 2016.

Fritid och kultur ska göra minst 
tre (3) insatser årligen för att 
främja en utveckling av 
entreprenörskap kopplat till 
kulturarvet i kommunen.

I den senaste medborgarundersöknigen 2017, fick 
Idrott/motion ett betygsindex på 60, jämfört med riket 
som hade 61. Kultur fick 64 jämfört med riket 62.

Under de senaste åren har bla följande ”mötesplatser” 
tillkommit, Näridrottsplats Falkvik, Skofabriken,  
Skejtan och Näridrottsplats Hjortakroken. 

Kulturkalaset, Julmarknaden och Medeltida marknad 
(under Killebom) är exempel som gynnar  
entreprenörskap kopplat till vårt kulturarv.
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Årsredovisning 2017

- 2 -

A
R

B
E

T
E

 O
C

H
 

N
Ä

R
IN

G
SL

IV

…aktiva nätverk med 
starkt engagemang

…behovsinriktad 
kompetensförsörjning

…ett positivt 
företagsklimat samt 
markreserver för 
etablering

…en utvecklad 
turismnäring

 
IN

FR
A

ST
R

U
K

T
U

R
 O

C
H

 
K

O
M

M
U

N
IK

A
T

IO
N

E
R

…god tillgänglighet

…förbättrad lokal- 
och regionaltrafik

…en modern digital 
utbyggnad

 

SE
R

V
IC

E
 O

C
H

 V
Ä

R
D

SK
A

P

…en effektiv 
verksamhet med 
nöjda medborgare 
och medarbetare

…respektfullt 
bemötande

…utvecklat e-
tjänsterna och e-
administrationen

●

●

●

●

●

Tre(3) nya arbetsmetoder ska 
utvecklas för att bättre kunna 
bemöta kommuninvånarnas och 
föreningars önskemål och 
behov inom fritids och 
kulturområdet.

Samtliga föreningar ska ges 
möjlighet att utveckla kunskap 
i etik och värdskap vid minst 
ett (1) tillfälle per år fram till 
2016.

Antalet interaktiva tjänster på 
fritid/kulturs/biblioteket/musiks
kolans hemsida ska öka med en 
(1) tjänst per år fram till 2016.

Nyttjandegraden i alla lokaler 
ska öka med 10 % fram till 
2014 med utgångspunkt från 
statistiken i FRI med basår 
2010.

Elever till musikskolan ska år 
2016 ha en maximal väntetid 
om ett (1) läsår innan man 
erbjuds plats i någon 
verksamhet.

Webbokning, dvs att kunna boka idrottslokaler 
hemifrån är ett nytt sätt att möta föreningars och 
privatpersoners önskemål inom vårt område.

Alla Idrottsföreningar erbjuds värdegrundsutbildning 
via SISU idrottsutbildarna.

Webb-bidrag har införts 2015/16 och nu kan de flesta 
föreningsbidrag sökas via webben.

Nyttjandet av våra idrottslokaler har mellan åren 2011-
2014 ökat med drygt 11 %.
 

Musikskolan har 38 ungdomar som inte har kunnat 
erbjudas någon plats. Ingen av dem har stått i kön 
längre än 1 år. Jämför målet till vänster.
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Årsredovisning 2017

- 3 -

FRITID/TURISM
Verksamhetsbeskrivning
Under rubriken FRITID ingår verksamheter som 
av tradition inryms under området kommunal 
fritidsverksamhet. I första hand idrotts- och 
friluftsanläggningar, men även verksamheter såsom 
simskola och fritidsgårdar. 
Följande ingår:
Simskolan bedrivs vid Hälleviksbadet för ca 200 
barn under tre veckor direkt efter skolavslutningen i 
juni månad.
Samlingslokal består av Sternska Villan. I denna 
lokal finns Sölvesborgs PRO och Bosniska 
föreningen Liljan inhyrda. 
Idrottsplatser, som ägs av Sölvesborgs kommun är 
Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt. Skötseln 
av dessa sker i föreningsregi av Mjällby AIF, 
Sölvesborgs GoIF och FK Sölvesborg United. 
Vidare finns två (2) näridrottsplatser, vid 
Falkviksgården och Hjortakroksskolan samt Skejtan 
budgeterade i denna verksamhet.
Ishall,  är i kommunal drift, öppet från slutet av 
augusti till ca mitten av mars varje år.
Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar 
Sölvesborg-, Mjällby-, Falkviksgården-, 
Hjortakroken och Furulundskolans idrottshallar. 
Hörvik-, Norje-, Hällevik- och Möllebackskolans 
idrottssalar.
Hälleviksbadet, badet sköts i samarbete mellan 
kommunen och en privat förhyrare. Förhyraren 
sköter bl a entré, städning av anläggningen, 
badvärdssysslor osv. 
Friluftsanläggningar/badplatser, kommunen 
svarar för skötseln av följande badplatser. 
Tredenborg, Sandviken, V Torsö, Hällevik, Hörvik 
och Norje havsbad.
Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsleder och 
sportfisket vid Grundsjön ingår också i denna 
verksamhet. När det gäller Sandvikens och Hörviks 
badplatser, så finns ett visst föreningsengagemang. 
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 (söder om Strandvallen).
Småbåtshamnar, Hälleviks hamn ägs av 
Sölvesborgs kommun, men i enlighet med ett 
särskilt skötselavtal svarar Hälleviks hamnförening 
för driften av hamnen. Vidare finns avtal med 
Sölveborgsvikens Båtklubb avseende 
småbåtshamnen vid innerhamnen i Sölvesborg.
Fritidsgårdsverksamhet. Här ingår 
fritidsgårdsverksamhet vid Mjällby skola (Fritan), 
Havsgården i Norje och Skofabriken i Sölvesborg. 
Verksamheten drivs i enlighet med upprättade avtal 

med Ysane-Norje  Hembygdsförening i Norje och 
BUN avseende Mjällby skola och Skofabriken i 
Sölvesborg.
Campingplats. Kommunen äger Tredenborgs 
Campingplats, den är dock uthyrd till en privat 
förhyrare. Avtalet gäller till och med 2019.

Analys av årets utfall för verksamhet och 
ekonomi (drift och investering)
Idrottsplatser. Nya avtal trädde ikraft 2017 för 
skötsel och drift av Svarta Led, Strandvallen och 
Ringaslätt med Sölvesborgs GoIF, Mjällby AIF och 
Sölvesborgs United. Avtalen är treåriga och varar 
till och med 2019. Avtalen är konstruerade med en 
bidragsdel och en diftsdel.
Hälleviksbadet. Nytt hyres- och tjänsteköpsavtal 
skrevs med Hälleviksbadet AB för 
badanläggningen och restaurangen på 
Hälleviksbadet. Förhyraren ombesörjer 
entréinsläpp, tillsyn vid badet och städning. En 
utökad restaurangdel färdigställdes. Detta 
underlättar för verksamheten att hålla badet öppet 
under lågsäsong. Hyresavtalet gäller till oktober 
2021 år.
Badplatser/friluftsanläggningar. Kommunens 
arbete med att hålla hög standard vid badplatserna 
har fortsatt även under 2017. En regnig och blåsig 
sommar gjorde tångrensningsarbetet svårt. Samtliga 
badplatser har fått godkända betyg av Vatten- och 
havsmyndigheten 2017. 
Ett nytt avtal trädde kraft 2017 avseende skötsel av 
Hörviks badplats med Hörvik-Krokås 
Hembygdsförening. Ett avtal med Hanö Hamn o 
Byalag för skötsel av vandringslederna på Hanö 
avslutades eftersom Hanö gått över i statlig ägo 
som naturreservat och skötseln administreras av 
länsstyrelsen.
Skåneleden, Sölvesborg är med på den sk 
Skåneleden (vandringsleder). Vi har en etapp i vår 
kommun som utgör start/mål för den första etappen, 
kust till kust. Skåneleden sammanstrålar med den 
sk Blekingeleden som fortsätter österut. Ett nytt 
initiativ för att rusta upp denna har tagits av Region 
Blekinge och vi har inlett samverkan med övriga 
berörda kommuner här.
Barnfestival, Tillsammans med bl. a. Hälleviks 
skola, Blekinge Idrottsförbund, Hälleviks Camping 
mfl har fritidskontoret samordnat Barnfestivalen. 
Festivalen besöktes av flera tusen barn som fick 
pröva olika föreningsaktiviteter, allt från skapande 
verksamhet till idrottsaktiviteter. Ca 30 föreningar 
och organisationer ställde upp ideellt och lät barnen 
”prova på”.
Sommarlovspengar, de statliga 
sommarlovspengarna samordnades 2017 via 
Fritidsgårdarna. Kulturavdelningen arrangerade 
fyra kulturläger på museigården. Barnen får under 
fem dagar prova på olika kulturaktiviteter och en 
familjeteaterföreställning gavs.
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Område Fritid uppvisar ett resultat om – 473 tkr. 
Underskottet kan föras till ny rutin för kontering så 
att föreningsbidrag som utbetalts för skötsel av 
kommunala anläggningar har bokförts på 
verksamheten och inte på ”föreningsbidrag”, delvis 
ligger underskottet på avtal som blev för lågt 
budgeterade. Friluftsplanen har också 
medfinansierats. 

Framtida utveckling
Mötesplatser har blivit ett ledord för fritid och 
kultur. Att skapa och förnya mötesplatser ingår som 
ett mål för fritids och kulturnämnden och 
genomsyrar i mångt och mycket arbetet inom 
nämnden. Mötesplatser som kan förena människor, 
gamla såväl som unga. De senaste åren har bl a 
Skofabriken och Skejtan tillkommit som är bra 
exempel på just mötesplatser. Näridrottsplatser är 
också exempel på detta. I framtiden kommer även 
vår natur och vårt friluftsliv att bli än mer viktigt 
som ett komplement till befintliga anläggningar. En 
ny friluftsplan blir klar under första delen av 2018. 
Därmed har vi ett gediget dokument att arbeta 
utifrån för att utveckla friluftslivet på ett strategiskt 
och ändamålsenligt sätt. Utemiljön finns redan och 
ökad fysisk aktivitet utomhus ligger i tiden. Platser 
för spontanverksamhet kommer också att vara 
viktiga. Därför är det viktigt att behålla vissa 
gräsytor, skapa utegym, motionsspår/leder/stigar 
osv.
Ett annat område som är viktigt är våra
anläggningar, idrottsplatser, ishall, idrottshallar osv. 
Här kan vi specifikt peka på Svarta Leds 
idrottsområde, där en plan ska tas fram för 
områdets framtida utveckling, en dialog är igångsatt 
med föreningar verksamma på området. 

TURISM
Verksamhetsbeskrivning inkl kultur- och 
värdegrundsarbetet
Under rubriken Turism ingår den ”turistiska” 
marknadsföringen av Sölvesborgs Kommun. Dock 
ej turistbyrån i medborgarkontoret som budgeteras 
på annan plats i den kommunala budgeten. Det som 
ingår är den strategiska planeringen och 
genomförandet av turisminriktad marknadsföring 
av Sölvesborgs Kommun (Visit Sölvesborg). 
Vidare ingår det regionala samarbetet med Visit 
Blekinge AB och Region Blekinge.  Kommunen 
samarbetar också med Bromölla, Kristianstad och 
några andra kommuner västerut.
Konkreta exempel på marknadsföring är 
framtagning av broschyrmaterial, skyltar, kartor, 
annonser, tv-reklam, mässdeltagande, arrangemang 
och olika projekt (Sydostleden och Visit Blekinge 
AB). Vidare genomförs ett antal träffar med 
turistaktörer i kommunen under året.
Det politiska ansvaret för turistfrågor överfördes 
från kommunstyrelsen till fritids och 

kulturnämnden inför 2015. På tjänstemannanivå 
sorterar turistfrågorna under turistchefen och 
turismsamordnaren. 

Analys av årets utfall för verksamhet och 
ekonomi (drift och investering)
Sölvesborgs Kommuns besöksnäring bygger 
mycket på våra festivaler. Sweden Rock festival, 
Killebomfestivalen och Hälleviks Trad Jazz festival 
är samtliga etablerade festivaler. Festivaler som 
genererar många besökare, som övernattar i vår 
kommun och spenderar pengar som kommer vår 
näring till del. Sölvesborg är också en campingplats 
kommun, vi har ca 30 % av alla campingnätter i 
Blekinge. En tredje faktor är alla våra fritidshus, ca 
3 000 st, som också är viktiga för vår näring/handel. 
Idrottsevenemang, cuper för pojkar o flickor lockar 
också många besökare till vår kommun. Vilket även 
det medför intäkter till boende, restauranger och 
affärer.
Under rubriken Fritid har vi tidigare nämnt vårt 
friluftsliv, som en viktig faktor för trivsel i vår 
kommun. Detta är också en ingrediens för våra 
besökare, upplevelser i vår natur, skog och hav är 
inslag som berikar och ger oss fler besökare.
I övrigt handlar vårt turistiska arbete mycket om 
utvecklingen av Visit Blekinge AB som bildades 
under 2014. Ett nytt avtal tecknades under 2016 
mellan Visit Blekinge och kommunerna i Blekinge, 
som innebär ett fortsatt stöd till Visit Blekinge i 
ytterligare 4 år. till. För Sölvesborgs del motsvarar 
det 180 tkr per år i kostnader. Kontoret har deltagit 
i en cykelmässa i Göteborg tillsammans med resten 
av med parterna i Sydostleden. På det lokala planet 
görs mindre marknadsföringsinsatser och under året 
har en ny digital guidad tur på Hanö tagits fram. 
Även 6 nya guider har utbildats och finns att tillgå 
för Sölvesborgs kommun.

Verksamhet Turism uppvisar ett resultat på 
+ 24,6 tkr.

Framtida utveckling
När det gäller framtiden så har vår kommun, som vi 
tidigare år framhållit, en mycket hög 
utvecklingspotential. Vi har en välskött och 
upplevelsefylld kommun att visa upp för våra 
besökare. Vårt geografiska läge är också utmärkt, 
närheten till kontinenten (Öresundsbron) och 
Danmark osv. Det gäller att fortsätta på den 
inslagna vägen, dvs att  marknadsföra Blekinge på 
ett kraftfullt sätt via Visit Blekinge AB. Just Visit 
Blekingekonceptet är viktigt, när det gäller att få 
information om Blekinge. Utvecklingen går också i 
högre grad mot att istället för att vara en 
bokningsplattform till att ge information, service 
och inspirera till upplevelser i Blekinge.
De närmaste åren kommer därför att bli viktiga, hur 
vi kommer att lyckas med att positionera Blekinge 
som ett intressant besöksmål. Ledordet är 
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samarbete, både i Blekinge såväl som i vår egen 
kommun.  

Sammantaget visar Område Fritid/Turism ett 
resultat om - 448 tkr.

KULTUR 
Verksamhetsbeskrivning
Inom område KULTUR, finns följande 
verksamheter, allmän kulturverksamhet, 
kulturlokaler, Bibliotek/lärcentrum och Musikskola.

Den allmänna kulturverksamheten omfattar barn- 
ungdom- och vuxenkultur samt traditionella 
arrangemang såsom valborgs- och 
nationaldagsfirande, Killebomfestivalen och 
Julmarknaden i Slottslängorna. Genom ekonomiskt 
bidrag i form av programöverenskommelser och 
projektbidrag, samt genom praktisk handledning, 
stödjer kultur- och biblioteksavdelningen 
kulturprojekt och kulturföreningar under hela året.

I Kulturlokaler ingår fastighetskostnader för 
Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, 
Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik. 
Verksamheten i konsthallen och i fiskemuseet 
genomförs av Sölvesborgs Konstförening 
respektive Hembygdsföreningen Facklan. 
Samlingarna i Sölvesborgs Museum ägs och sköts 
av Sölvesborgs Fornminnesförening. I Allmän 
kulturverksamhet ingår också det årliga 
kulturpriset, underhåll av offentlig konst samt 
personal för öppethållande på museum och 
konsthall under vissa perioder av året. 

Verksamheten ska också projektleda inköp av konst 
för 1 %-regeln.

Analys av årets utfall för verksamhet och 
ekonomi (drift och investering)
Kulturavdelningen ger ut ett programblad tre 
gånger per år som ett sätt att samordna och 
marknadsföra föreningarnas och bibliotekets 
kulturaktiviteter. Genom programbladen har över 
175 kulturarrangemang under 2017 marknadsförts. 
Kulturavdelningen har lämnat bidrag till ett antal 
större aktiviteter såsom Sölvesborgs Trädgårdsdag, 
Opera på Hanö, Hälleviks Tradjazzfestival och 
sommarteaterföreställningen ”Allå, ’allå ’emliga 
armén” i Sölvesborgs Sommarteaters regi. 
Kulturföreningarna inbjuds också att samverka med 
Kultur- och biblioteksavdelningen i den regionala 
berättarfestivalen Berättarkraft, samt i Kulturkalaset 
under novemberlovsveckan. Inom dessa projekt 
producerades ytterligare 72 kulturprogram som 
gavs särskild marknadsföring utöver 
arrangemangen i vårt programblad. Under hösten 
2017 kom också våra ”Kulturkarameller” igång - ett 
nytt samarbete med kulturföreningar för att erbjuda 

barnkultur i hela kommunen. Under hela året 
arrangerades 29 program för barn och unga.

Nationaldag och Valborgsfirande genomförs 
numera alltid i samverkan med föreningar som 
Körsällskapet, Lions och Musikkåren. Kommunens 
medborgarskapsceremonier ingår i 
nationaldagsfirandet varvid nya svenskar hälsas 
välkomna med ”diplom” och gemensam fika på 
Stortorget. Under två försommarveckor arrangerade 
kulturavdelningen kulturläger med riktad 
marknadsföring till barn med särskilda behov. 
Programmet förlades till Sölvesborgs museum och 
fick sin finansiering via statliga sommarlovspengar.

Sommarens Killebom blev en klassiker i ny 
tappning då festivalkommittén fokuserade på att 
skapa en festival med tydligt familjeinriktat 
program och med mycket lokal anknytning. Torget 
”inreddes” för att skapa en mer intim miljö och dit 
förlades flera, men mindre, programpunkter under 
hela dagen och hela kvällen.  Kvar fanns 
traditionella killebomprogram som loppis, 
kaffeservering på museigården, musikprogram i 
Nicolai kyrkan, medeltida marknad och tornerspel 
m.m. Sparbanken bidrog med generös sponsring.
 
Under 2017 avslutades sista etappen i 
restaureringsprojektet i Listers härads tingshus efter 
den vårdplan som antogs 2010. Tingssalen återfick 
sina ursprungsfärger från 1921. En utställning 
gjordes för att visa fram restaureringsprocessen. 
Julmarknaden i Slottslängorna genomfördes med 
gott resultat. Publiken räknades till ca 4500 
personer och över 60 utställare fanns med.

På Högtofta skola genomfördes vår första 
utsmyckning finansierad genom regeln om 1 % av 
genomförd investering vid om- och till- och 
nybyggnad. Nu skänker ljusskulpturen 
”Fröställning” av Mattie Kallioinen ett fint ljus över 
Högtoftas skolans skolgård.

Årets kulturpris tilldelades Sölvesborgs Kvinnliga 
Konstsällskap och priset delades ut på konsthallen 
under Kulturkalaset.

Verksamhet allmän kultur, kulturlokaler och 
konstnärlig utsmyckning uppvisar ett resultat om 
- 196 tkr. Underskottet hänger samman med ett 
visst underskott på Killebom, och på uppdrag som 
köpts in för att färdigställa utställning på tingshuset 
då bemanningen varit reducerad under året. 
Överdraget kompenseras via lägre 
personalkostnader på Biblioteket där verksamhetens 
löner är budgeterade.

Framtida utveckling 
Kultur- och biblioteksavdelningen bidrar med 
många starka arrangemang som ger styrka åt 
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Sölvesborg som turist- och sommarort. 
Arrangemangen bildar också lokala mötesplatser 
under hela året och betyder mycket för livskvalité 
och social sammanhållning bland 
kommuninvånarna. Fortsatt stöd genom 
programöverenskommelser och projektbidrag, 
marknadsföringshjälp och rådgivning, är därför 
viktigt. Men i en tid där vi blir allt mer digitala ser 
vi ändå ett nytt och växande behov av fysiska 
mötesplatser där människor kan mötas för att ta del 
av kultur och dela upplevelserna av kultur. Idag 
saknar vi en naturlig samlingspunkt där kultur kan 
skapas och upplevas i en kreativ och spännande 
miljö. En utveckling av biblioteksbyggnaden skulle 
möjliggöra detta, samtidigt som ett sådant 
kulturcentrum bidrog till att hålla stadskärnan 
levande.

Behovet av att arbeta aktivt för en ökad inkludering 
i kulturlivet kommer att öka framöver. Genom 
samverkan med Skofabriken och annan 
fritidsverksamhet finns flera möjligheter till 
utveckling för ungas delaktighet i kulturlivet. 
Genom samverkan med studieförbund vill vi bredda 
utbudet för att nå nya svenskar.

Viktiga delar av Listers härads tingshus har återfått 
färgsättning efter ursprungsutförande. Det är nu 
dags att lägga fokus på att förmedla husets unika 
kulturhistoriska värden till en större allmänhet, 
särskilt under sommarmånaderna när vi behöver 
besöksmål för turism. Efter en varsam restaurering 
kan vi nu använda oss av tingshuset i en 
platsmarknadsföring av Sölvesborg i nationella 
sammanhang. För att också se till sölvesborgarna 
själva använder huset under hela året, kan det 
användas för borgerliga ceremonier (vigslar, 
namngivningar eller begravningar). Att ta fram en 
verksamhetsplan för huset som tar till vara på 
byggnadsminnets alla potentialer är därför viktigt.

BIBLIOTEK/LÄRCENTRUM
Verksamhetsbeskrivning
Biblioteksverksamheten regleras av Bibliotekslagen 
2013:801som säger att biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt 
främja litteraturens ställning. Kommunen ansvarar 
för folkbiblioteken och varje kommun ska ha ett 
folkbibliotek. Tillgången till media och information 
ska vara gratis. Grupper som enligt lag ska 
prioriteras är barn- och unga, personer med 
funktionshinder samt låntagare med annat 
modersmål än svenska.
Den huvudsakliga verksamheten bedrivs från 
Sölvesborgs bibliotek som erbjuder service 6 dagar 
i veckan. Biblioteksfilialer finns i Mjällby och 
Hällevik. I Norje finns en sk utlåningsstation. I 

dessa enheter är skolbiblioteken på orten 
integrerade. Lärcentrum Sölvesborg fungerar som 
ett distansutbildningscentrum för olika 
utbildningsnivåer (komvux, folkhögskolor, 
högskolor). Inskrivna studenter har tillgång till 
lärcenter dagligen från kl.07:00 till kl. 23:00.

Analys av årets utfall för verksamhet och 
ekonomi (drift och investering).
Under 2017 har bibliotekets verksamhet påverkats 
mycket av den tillfälliga lösning som gjordes för att 
utreda kommunledningsförvaltningens 
omorganisation och som bl. a. innebar att kultur- 
och bibliotekschefen även gick in som t.f 
fritidschef. Biblioteket har dessutom haft tjänster 
vakanta under en stor del av 2017. Dessa tjänster är 
nu tillsatta. Öppethållandet och den dagliga 
verksamheten har tillgodosetts genom vikarier, men 
investeringar i bibliotekshallen har försenats. 
Ombyggnation av stadshuset har också inneburit att 
snickeriarbeten på biblioteket har fått skjutas 
framåt. Inköp för ny barn- och ungdomsavdelning 
har påbörjats. Under 2018 återgår organisationen 
till sin ordinarie struktur med kultur- och 
bibliotekschef på plats.

Under 2017 prioriterades integrationsarbete för 
nyanlända. Med hjälp av statliga integrationsmedel 
och med medel från Kulturrådet har ett projekt för 
att utveckla bibliotekets Lärcenter genomförts. I 
projektet har biblioteket framför allt samarbetat 
med arbetsförmedlingen och Studieförbundet 
Vuxenskolan. Under 2017 har mer än 60 träffar 
arrangerats för studiehandledning, kvinnoträffar, 
samhällsinformation m.m.  På Lärcenter har 6 olika 
kurser (grundläggande datakunskap, svenska och 
arabiska för svenskar) med 6-12 mötestillfällen per 
kurs genomförts.
Därutöver har grundläggande biblioteksinformation 
översatts till ytterligare 1 språk, varför vi nu når 
låntagare på 8 språk: engelska, ryska, farsi, 
arabiska, somaliska, italienska, turkiska och 
serbokroatiska. I samarbete med ”Växa 
tillsammans” har det gått att ”Låna en svensk” via 
biblioteket. 

Samfinansierat med BUN har bibliotekarierna 
genomfört totalt 139 besök under 2017 på skolorna 
åk 1-6 i Sölvesborg (bokprat) som en viktig insats 
för att arbeta läsfrämjande.
 
Antalet daisy-lån (ljud-böcker för synskadade) har 
sjunkit något litet och våra boken-kommer-lån 
ligger på en likvärdig nivå med tidigare år. Antalet 
inskrivna högskolestuderanden på Lärcentrum har 
sjunkit något, men det totala antalet inskrivna är 
likvärdigt med tidigare. Studievägledning har 
erbjudits i egen regi. LC har under 2017 framförallt 
använts av integrationsprojektet, se ovan. 
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Biblioteket har under 2017 fått en ny 
mobilanpassad plattform (söka och reservera 
böcker) för sin utlåningsservice.

Antalet besökande på huvudbiblioteket ökade med 
3 900 besök så att vi under 2017 hade 68 400 
besök.  I denna verksamhet ryms förutom låntagare, 
14 barnaktiviteter (teater, minibio, pyssel, musik 
mm), besök av 7 föräldragrupper från 
Barnhälsovården, 3 utställningar av/för barn, minst 
6 utställningar för vuxna, 7 visstunder och hela 13 
föredrag på varierade teman. Biblioteket svarade 
också upp mot en förfrågning från föreningslivet 
(SGIF) genom läsprojektet Kicka Bok. Projektet 
finansierades med hjälp av regionen och 
kulturrådet. Projektet gav bibliotekarierna nya 
erfarenheter och en läshörna har inretts i SGIFs 
klubbstuga.

Antal högskoleinskrivna under året:
2017: 94, totalt inskrivna 180.
Antal lån per invånare uppgick till 6.1
Antal besök per år på Hb: 68 400

Verksamhet Bibliotek/lärcentrum uppvisar ett 
resultat på + 557,2 tkr som hänger samman med en 
tillfällig förflyttning av kultur och bibliotekschefen 
till tf fritidschef, en långtidssjukskrivning och viss 
obemannad bibliotekarietjänst. Bristen på 
arbetskraft har kompenserats genom köp av vissa 
tjänster på kulturverksamheten. 

Framtida utveckling
Informationsbranschens teknikutveckling går 
snabbt och kommer inte att upphöra. Teknik som 
håller medierna tillgängliga måste hållas 
uppdaterade och moderna. Senaste årens 
teknikutveckling behöver tillföras filialbiblioteken i 
Hällevik och Mjällby, liksom också teknik för 
uppsökande verksamhet på allmän plats. Mer-öppna 
bibliotek, där låntagarna kan serva sig själva även 
utanför öppettider kan ge Mjällby och Hällevik 
betydligt bättre biblioteksservice plus nya 
mötesplatser för föreningsliv. Till detta behövs 
investeringar göras.

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 dessa områden har biblioteken ett viktigt 
framtida arbete. 

Nästa steg i riktningen mot att öka bibliotekets 
attraktivitet för kommuninvånarna är att se över hur 
fler publika arrangemang kan rymmas i 
bibliotekshallen utan att ”konkurrera ut” biblioteket 
som allmänhetens lugna läs- och fortbildningsmiljö. 
Biblioteket byggdes 1983 för den verksamhet man 
då såg behov av och efterfrågade. 2001 tillkom 
Lärcenter. En utredning bör göras kring hur 
biblioteksbyggnaden nu kan utvecklas för bli 
centrum för kultur som svarar upp mot nuvarande 
och kommande behov och förväntningar hos 
allmänheten och kulturföreningar (se under 
framtida utveckling Kultur).

MUSIKSKOLAN
Verksamhetsbeskrivning
Musikskolans verksamhet består av att erbjuda 
elever från årskurs 3 och uppåt möjlighet till 
instrumental- och sångundervisning 1ggr/vecka och 
utöver det så erbjuds eleven att vara med i någon 
utav musikskolans olika ensembler/orkestrar och 
körer. 
Eleverna ska ges möjlighet att skapa och uppleva 
musik, öka barnens uttrycksförmåga samt kunna 
fungera i en grupp. Musikskolans uppgift är också 
att ge eleverna sådana kunskaper att de kan 
medverka i ortens musikliv, samt i förekommande 
fall ge en förberedande yrkesutbildning (utökad 
kurs).

Analys av årets utfall för verksamhet och 
ekonomi (drift och investering)
Utfall och analys redovisas i BUN:s bokslut.

Framtida utveckling
Musikskolan kommer att arbeta vidare med vår 
målsättning att våra elever skall tycka det är roligt, 
intressant, stimulerande och givande att vara med i 
vår verksamhet och även att försöka nå ut till nya 
elevgrupper. Vi kommer också att fortsätta med 
vårt projekt ”Mera Blås”. Under våren 2018 
kommer vi att göra en liten musikal som heter 
”Blodmysteriet”.  

Sammantaget visar Område Kultur/Bibliotek ett 
resultat på + 361 tkr.

FÖRENINGSBIDRAG                       
Verksamhetsbeskrivning
Under rubriken FÖRENINGSBIDRAG ingår 
följande bidragsformer, lokalbidrag till ungdoms-, 
handikapp-, kultur-, och övriga föreningar/ 
organisationer.  Programöverenskommelser och 
verksamhetsbidrag till kultur- och 
handikappföreningar. Projektbidrag till 
kulturföreningar är till för att vi ska kunna erbjuda 
förnyelse i kulturutbudet. Vidare ingår 
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aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar, lönebidrag 
och bidrag till nämndens förfogande.
Spontan i Sölvesborg, ett bidrag som ger barn och 
ungdomar möjlighet att medverka i 
spontanaktiviteter i organiserad form utan någon 
kostnad.
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
De kommunala bidragen är viktiga för våra ideella 
föreningar. I en allt tuffare ekonomisk tillvaro är 
det viktigt att kommunen stödjer föreningslivet. 
Lokalbidraget till föreningar som äger egna eller 
hyr lokaler, är oerhört viktigt och måste alltid 
prioriteras och omvärlds bevakas. 
Ett annat bidrag som är viktigt för våra 
ungdomsföreningar är det s.k. aktivitetsstödet. 
Detta är ett bidrag som utgår till själva barn- och 
ungdoms- verksamheten, ju mer verksamhet desto 
mer bidrag. Eftersom vi är en expansiv kommun så 
är vår förhoppning att även utbetalning av 
aktivitetsstödet ökar, d.v.s. fler barn och unga tar 
del av föreningslivets aktiviteter.
Spontan i Sölvesborg är ett bidrag som infördes 
2016 men som inte fallit så väl ut. Inför 2018 vill vi 
slå ett ytterligare slag för detta samt diskutera 
utvecklingen av just detta bidrag. Detta bidrag är 
också kopplat till en handlingsplan i det 
Ungdomspolitiska handlingsprogrammet.
Programöverenskommelserna för kultur är gjorda 
för att ge ett långsiktigt stöd till kulturföreningar 
som erbjuder ett fast kulturutbud åt allmänheten. 
Tillsammans med projektmedel för kultur utgör de 
grunden i vårt lokala kulturutbud.

2018 kommer vi att fortsätta utveckla och anpassa 
bidrag samt normer för dessa, för att följa trender 
och anpassa oss till omvärldens förutsättningar.

Det ekonomiska utfallet för bidrag till 
föreningar och studieförbund blev plus +72 tkr, 
framför allt p g a av bokföringsrutin gjordes om så 
att föreningsbidrag utbetalda för skötsel av 
kommunala verksamheter nu ligger på respektive 
verksamhet och belastar resultatet på Fritid.

Statistik
Redovisning av utbetalt lokalbidrag under 2017, 
d.v.s. föreningar som äger eller hyr lokal eller 
anläggning

Ungdomsföreningar: 27 föreningar
Totalt: 1 518 551  kr     
Handikappföreningar: 3 föreningar 
Totalt: 24 682 kr   
         

Pensionärsföreningar: 5 föreningar
Totalt: 76 120 kr 
Kulturföreningar: 12 föreningar 
Totalt: 307 775 kr         
Övriga föreningar: 13 föreningar
Totalt: 129 281  kr        

Redovisning av utbetalt administrationsbidrag 
under 2017

Handikappföreningar                    
6 föreningar totalt: 30 618 kr 
Pensionärsföreningar                   
5 föreningar totalt: 25 000kr

Redovisning av utbetalt lokalt aktivitetsstöd under 
2017 (avser ht 2016 och vt 2017)

Ungdomsföreningar 32 föreningar
Totalt: 792 904 kr         
                                                          
Redovisning av utbetalt bidrag till studieförbund 
under 2017
9 studieförbund 400 000 
kr                           
SISU enligt avtal 85 000 kr

Redovisning av utbetalt bidrag till 
kulturföreningar och för kulturprojekt under 
2017

Programöverenskommelser            413 000 kr 
Projektbidrag                                  138 000 kr

NÄMNDSGEMENSAMT
Verksamhetsbeskrivning
Under rubriken NÄMNDSGEMENSAMT ingår 
fritids och kulturnämnden och dess kansli, dvs 
fritids- och turismkontoret .
Verksamhet, Fritids och kulturnämnden, avser 
kostnader för ledamöterna i nämnden och dess 
administration. Nämnden har ca 7-8 möten och dess 
presidium ca 15 möten årligen. Vidare genomförs 
ytterligare träffar med föreningar, organisationer 
och andra (t e x kulturarbetare) under året.
Kontoret hade under 2017 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.  
Kontorets arbetsuppgifter är att med hänsyn till 
utvecklingen inom fritids- och kultursektorn på ett 
rationellt sätt fullgöra fritids- och kulturnämndens 
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. Allt 
enligt reglemente och tilldelade medel via 
kommunfullmäktige.
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Under året har 6 möten i fritids och kulturnämnden 
genomförts. Vidare har nämndens presidium haft ca 
15 möten samt ett antal föreningsträffar. 

Kontoret har också utifrån det Ungdomspolitiska 
handlingsprogrammet gjort följande insatser som 
är kopplade till specifika handlingsplaner utifrån 
våra områden:

1. Verkat i nätverk som rör det 
drogförebyggande arbetet i Sölvesborg 
kommunen.

2. Stimulerat till ökad fysik aktivitet, genom 
ett nytt bidrag – Spontan i Sölvesborg samt 

3. i samverkan med insatser tillsammans med 
Blekinge Idrottsförbund.

4. Skaffat oss kunskap inom könsnormer på 
vissa verksamheter, så som fritidsgårdarna 
genom hbtq-certifiering.

5. Haft direktdemokrati med ungdomar i 
anläggningsfrågor, så som Parkourpark, 
equalpark och Svarta led.

6. Via vår samarbetspart SISU 
Idrottsutbildare haft dialog med ungdomar 
om föreningsutveckling så som Unga 
ledare.

Det ekonomiska utfallet för Nämndsgemensamt  
blev + 28 tkr.

Framtida utveckling
Nämndens ansvarsområden, fritid, kultur (inkl 
biblioteks- och musikskoleverksamhet) är viktiga 
områden för våra kommuninvånare. 
Verksamheterna kan kopplas till människors 
livskvalité och hälsa. Meningsfull fritidsverksamhet 
ger och goda uppväxtvillkor för barn och ungdom. 
Därför kommer kommunens insatser inom dessa 
områden även framgent att vara viktiga. Detta för 
att Sölvesborgs kommun ska vara en attraktiv 
kommun att leva och bo i. Några andra 
verksamhetsområden för nämndens fortsatta arbete 
är mötesplatser för alla åldrar, friluftsliv, 
ungdomsfrågor, föreningsbidragen, driften och 
tillgängligheten till våra fritids- och 
kulturanläggningar, kulturlivet i Sölvesborg samt 
bibliotekets och musikskolans fortsatta utveckling.

Besöksnäringen kommer från 2018 att flyttas över 
till kommunstyrelsen. 

Fritid o kulturnämnden

Ekonomi tkr Bokslut
2016

Bokslut 
2017

Budget-avvikelse

Verksamheten intäkter 4 273 3 853 +460
Verksamheten kostnader -41 838 -43 316                        -447
varav personalkostnader -11 639 -7 388 +309
Verksamhetens nettokostnader -37 565 -39 463 +13
Budgetram -37 569 -39 476
Driftbudgetavvikelser +4 +13
Nettoinvesteringar -408 -262

Personalbild
Antal inrättade tjänster 19,7 19,7
Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid 1,5 % 9,1%
Dag 1-14 1,1 % %
Dag 15-90 0,4 % %
Dag 91- 0,0 % %

Antal anställda personer
Tillsvidareanställda* 23 pers 12 pers
Visstidsanställda** 0 pers 0 pers
Övriga anställda*** 1,4 årsarb 3,9 årsarb

Medelsysselsättningsgrad
Kvinnor 82,2% 92,9%
Män 93,0% 95,0%

*   Mätpunkt 1 november
** Mätpunkt 1 november, avser vikariat och allmän visstidsanställning
*** Antal arbetade timmar under året /årsarbetstid. Avser timanställda, PAN-anställda, säsongsanställda samt 
bidragsanställningar

22



    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2018-02-01
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 5

Meddelanden m m

 Dnr 2018/5
Sydostleader översänder beslut om att bevilja projektmedel med 545 033 kr till 
Barnfestivalen i Hällevik 2018.

BESLUT

Meddelandet läggs till handlingarna.
 
______
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