
    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN    Sammanträdesdatum

2018-11-29

Plats och tid Tingshuset, Sölvesborg, 2018-11-29, kl. 15:30-15:55

Beslutande Mats Svensson S
Johanna Beijer S
Nina C Sturesson M
Margareta Forslund (-)
Birgit Birgersson S
Peter Liendeborg V
Bernt Wik M 
Peter Thyrén SD
Marianne Andersson MP

Olivia Costea S
Emil Nordberg S
Bernt Wik M
Bert Persson SD
Birgit Birgersson S
Susanne Johansson V
William Leandersson M
Maria Larsson SD
Fredrik Olofsson S

i Mats Nilsson S frånvaro 
i Johanna Bengtsson C frånvaro

Ej tjänstgörande ersättare Olivia Costea S
Emil Nordberg S
Bert Persson SD
Susanne Johansson V

Övriga närvarande Fredrik Olsson, fritidschef
Ann-Louise Cato, sekreterare

Justerare Nina Sturesson

Justeringens plats och tid Fritidskontoret 2018-12-03

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22 - 30
Ann-Louise Cato

Ordförande

Mats Svensson
Justerare

Nina Sturesson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

Sammanträdesdatum 2018-11-29

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-04 Datum då anslaget tas ned 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet Fritidskontoret

Underskrift
Ann-Louise Cato
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2018-11-29
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 22 Dnr 2018/21

Ansökan om bidrag till renovering av tak - Nogersunds Hembygdsförening

Nogersunds Hembygdsförening söker medel som en del av medfinansiering till en större 
ansökan hos Boverket. Taket på föreningens bygdegård är gammalt och det måste bytas ut. 
Föreningen har för avsikt att söka medel hos Boverket och i deras riktlinjer står det att 
kommunen måste medfinansiera med 30% av sökt summa.

Beredning
Fritidschef Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2018-11-19.   

BESLUT

Nämnden avslår ansökan om bidrag, eftersom fritidsnämnden inte har möjlighet att stödja 
föreningen fullt ut (30%), vilket Boverket kräver. 
Vi fortsätter dialogen med föreningen för att hitta alternativ finansiering eller annan lös-
ning. Ärendet kan i så fall lyftas upp i nämnden för beslut under 2019.

______

Exp.
Nogersunds Hembygdsförening
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2018-11-29
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 23 Dnr 2018/22

Ansökan om bidrag till bl a hörselslinga i bygdegården - Hembygdsföreningen Fack-
lan

Hembygdsgården i Hällevik är en viktig mötesplats för ortens befolkning och används ofta. 
Förening äger och sköter underhållet av byggnaden som uppfördes 1959. Lokalen har re-
noverats kontinuerligt under åren, såväl inom som utomhus.

Beredning
Fritidschef Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2018-11-12.   

BESLUT

Nämnden avslår ansökan. 
Fritidskontoret fortsätter dialogen och är föreningen behjälplig att söka medel från andra 
finansiärer som stödjer anpassningsåtgärder för samlingslokaler. Boverket har i sina rikt-
linjer möjlighet att stödja föreningen.

______

Exp.
Hembygdsföreningen Facklan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2018-11-29
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 24 Dnr 2018/24

Ansökan om bidrag till återställande av grusplan - Sölvesborg Basebollförening Fire-
hawks

Sölvesborgs Basebollklubb ansöker om bidrag med 35 000 kronor till renovering av base-
bollplanen. Föreningen har de senaste åren haft stora framgångar och deras anläggning 
används i stor utsträckning. Föreningen har flera lag igång som tränar regelbundet och det 
sliter hårt på deras plan. 
Den torra sommaren 2018 har gjort att slitaget blivit mycket större än normalt och med 
tanke på att det infördes bevattningsförbud i början av sommaren så har man inte haft möj-
lighet att bevattna planen. 

Beredning
Fritidschef Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2018-11

BESLUT

Nämnden beviljar 15 000 kronor i bidrag. 

Bidraget utbetalas mot uppvisande av verifierade kostnader. 

______

Exp.
Sölvesborgs Basebollklubb
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2018-11-29
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 25 Dnr 2018/25

Verksamhetsavtal avseende fritidsgårdsverksamhet vid Havsgården i Norje - Ysane 
Norje Hembygdsförening

Ysane- Norje Hembygdsförening har i många år svarat för fritidsgårdsverksamhet vid 
Havsgården i Norje. En verksamhet som i första hand ska vara inriktad mot barn/ungdomar 
i åldern 10-16 år. Föreningen ska tillhandahålla två ledare per kväll. Verksamheten bedrivs 
under minst tre kvällar per vecka under perioderna: 14/1 – 31/5 samt 2/9 – 20/12 – 2019. 

Nuvarande avtal går ut 2018-12-31 och har under 2018 gett ett verksamhetsbidrag om 
260 000 kronor.  

Upprättat förslag på nytt verksamhetsavtal gäller för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31. 
Överläggning om ett nytt avtal avseende verksamhetsåret 2020 skall ske senast den 15 
november 2019.

Föreningen erhåller ett bidrag om totalt 280.000 kronor för 2019 års verksamhet.
Bidraget utbetalas med 150 000 kronor under januari månad och 130 000 kronor under 
september månad 2019.

Vid eventuellt kommande förlängning föreslås en index-reglering årligen för bidraget som 
utgår från KPI i oktober månad. KPI för oktober 2018 är 330,72

Beredning
Fredrik Belfrages tjänsteskrivelse 2018-11-21.   

BESLUT

Fritids och kulturnämnden godkänner upprättat förslag till avtal med Ysane-Norje 
Hembygdsförening samt bemyndigar ordföranden att för nämnden underteckna avtalet.

______

Exp.
Ysane-Norje Hembygdsförening
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VERKSAMHETSAVTAL

Mellan SÖLVESBORGS KOMMUNS FRITIDS OCH KULTURNÄMND, nedan kallad 
kommunen och YSANE NORJE HEMBYGDSFÖRENING, nedan kallad föreningen, har 
följande avtal träffats avseende fritidsgårdsverksamhet vid Havsgården, Norje.

VERKSAMHET

Föreningen åtar sig att bedriva fritidsgårdsverksamhet vid Havsgården i Norje enligt följande 
intentioner.

Verksamheten ska
 inriktas mot målgruppen 10-16 år i första hand samt sträva efter att få en 

jämn könsfördelning av besökare
 bedrivas i en demokratisk anda fri från droger, mobbing och trakasserier
 verka för att ungdomars åsikter och intressen lyftas fram och främjas
 bedrivas i en trygg och positiv miljö som möjliggör positiva möten mellan 

ungdomar och vuxna 

FÖRENINGEN FÖRBINDER SIG ATT

 tillhandahålla 2 behöriga ledare per verksamhetskväll
 föra statistik samt kort loggbok för varje verksamhetskväll som sparas
 svara för inköp till fritidsgården - medel för detta ingår i verksamhetsbidraget
 samverka med övriga fritidsgårdar i kommunen
 aktivt marknadsföra sin verksamhet till i första hand ungdomar i Norje och

dess omgivningar
 aktivt marknadsföra sin verksamhet under lov till alla ungdomar i 

Sölvesborgs kommun via bl.a. kommunens hemsida, sportlovsprogram m.m.
 avsätta planeringstid för arbetsgruppen för verksamhetsutveckling
 årligen ha ett uppföljningsmöte med Sölvesborgs kommun senast i mitten av 

november där statistik och verksamhetsbeskrivning delges

AVTALSTID

Detta avtal gäller under tiden 2019-01-01--12-31. Avtalet upphör utan uppsägning.

VERKSAMHETSTID

Föreningen förbinder sig att under avtalstiden bedriva verksamhet minst tre kvällar per vecka 
under perioderna 2019-01-14--05-31 samt 2019-09-02--12-20.

Föreningen erhåller                     
                   

 ERSÄTTNING
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                    ERSÄTTNING

                    Föreningen erhåller ett bidrag om totalt 280 000 kronor. 150 000 utbetalas under januari månad  
och 130 000 utbetalas under september månad 2019.

Vid eventuellt kommande förlängning föreslås en index-reglering årligen för bidraget som utgår 
från KPI i oktober månad. KPI för oktober 2018 är 330,72

                    
AVTALSEXEMPLAR

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

Sölvesborg den     /         2018

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRITIDS OCH KULTURNÄMND

..........................................             ..........................................
Mats Svensson                              Fredrik Olsson
Ordförande                                    Fritidschef

Norje  den          /            2018

YSANE NORJE HEMBYGDSFÖRENING

...........................................         ..................................     
Anneth Hermansson         Thomas Yngveson
ansvarig Havsgården         ledamot styrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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     2018-11-29
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 26 Dnr 2018/28

Skötselavtal gällande tillsynen av Hörviks badplats -  Hörvik-Krokås Hembygdsföre-
ning  

Hörvik- Krokås Hembygdsförening har i många år svarat för skötseln av badplatsen i 
Hörvik. Under sommarperioden svarar föreningen för daglig skötsel och tillsyn av toalett-
byggnaden, stranden, lekplatsen och badsäkerhetsutrustningen vid badplatsen.

Nuvarande avtal går ut 2018-12-31 och har gett föreningen en ersättning om 19 000 
kronor. 

Upprättat förslag till nytt avtal gäller för tiden två (2) år 2019-01-01—2020-12-31. Före-
ningen erhåller en ersättning om 20 000 kronor per år vilket utbetalas den 15 maj 2019 
resp. 2020.
Båda parter är överens om att senast den 1 oktober 2020 göra en utvärdering av detta avtal.

Beredning 
Fritidschef Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2018-11-21   

BESLUT

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till skötselavtal med 
Hörvik-Krokås Hembygdsförening samt bemyndigar ordföranden att för nämnden under-
teckna avtalet.

______

Exp.
Hörvik-Krokås Hembygdsförening
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Sölvesborgs kommun
Hemsida
www.solvesborg.se

E-post
info@solvesborg.se

Organisationsnr
212000-0852

Postadress
Kommunledningsförvaltningen
294 80 Sölvesborg

Besöksadress
Repslagaregatan 1

Telefon
0456-81 60 00

Fax
0456-134 29

Bankgiro
343-5625

Sida

1(2)
Datum

2018-11-15
 

 

Fritidskontoret

Handläggare

Fredrik Olsson, 0456-81 60 61
fredrik.olsson@solvesborg.se

Skötselavtal
SÖLVESBORGS KOMMUNS FRITIDS- OCH KULTURNÄMND, nedan kallad 
kommunen överlåter till HÖRVIK-KROKÅS HEMBYGDSFÖRENING, nedan kallad 
föreningen, skötseln och tillsynen av Hörviks badplats på följande villkor:

Objekt
Nämnden står som huvudansvarig för driften av Hörviks badplats men överlåter 
den löpande skötseln till föreningen i enlighet med detta avtal.

Avtalstid
Avtalstiden är två (2) år, 2019-01-01—2020-12-31. Båda parter är överens om att 
senast den 1 oktober 2020 göra en utvärdering av detta avtal.

Ersättning
Föreningen erhåller en årlig ersättning om 20 000 kronor. Ersättningen skall 
utbetalas senast den 15 maj.

Skyldigheter
Föreningen förbinder sig att, under perioden 20 maj-31 augusti,

- svara för daglig städning och tillsyn av toalettbyggnaden
- svara för daglig rengöring av stranden från skräp, inklusive att tömma 

soptunnor
- svara för gräsklippning av strandområdet
- svara för löpande tillsyn av badsäkerhetsutrustningen
- anmäla ansvarig kontaktman från föreningen till kommunens 

fastighetsavdelning (Daniel Nilsson).

Kommunen förbinder sig att
- svara för den löpande skötseln avseende tång/algrensning av stranden 
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Sölvesborgs kommun
Datum

2018-11-15
 

 
Sida

2(2)

- svara för en (1) klippning av strandområdet, senast den 1 juni årligen
- svara för regelbunden tömning av tank och sopkärl

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

Sölvesborg den         /          2018

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRITIDS- OCH KULTURNÄMND

………………………………… …………………………………
Mats Svensson Fredrik Olsson
Ordförande Fritidschef

Sölvesborg den         /          2018

HÖRVIK-KROKÅS HEMBYGDSFÖRENING

……………………….………… …………………………………
Rose-Mari Nordgren Ann-Mari Eriksson
Ordförande Kassör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2018-11-29
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 27 Dnr 2018/27

Sammanträdesplan 2019 - Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden sammanträder under 2019 vid sex tillfällen.
Kallelse utsänds torsdagen i veckan före nämndens sammanträde.

Presidiet 
sammanträder
tisdagar kl 15.00

(Galleriet)

Nämnden sammanträder 
torsdagar kl 15.00

(Lagerårssalen)

29 jan 7 feb

19 mars 28 mars

14 maj 23 maj

S O M M A R U P P E H Å L L

3 sep 12 sep

24 sep 3 okt 

19 nov 28 nov

BESLUT

Nämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan för 2019.

______

Exp.
Ledamöter och ersättare

12



    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2018-11-29
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 28 Dnr 2018/1

Anmälan av delegationsbeslut

Av fritidskontoret samt kultur- och biblioteksavdelningen meddelade delegationsbeslut 
enligt bifogad rapport.

BESLUT

Anmälningarna läggs till handlingarna.

______
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Ann-Louise Cato2018-11-21

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Fritids och kulturnämnd

Fritids- och kulturnämnden

Sekretess: Visas ej

2018-11-29

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Beslutsfattare

Datum Avsändare/Mottagare Paragraf

Ärendenummer Ärendemening Ansvarig

Kategori

442496 Delegationsbeslut - Utbetalda bidrag under 2018 Pia  Olsson

2018-11-19      

FKN 2018/1 Anmälan av delegationsbeslut Pia  Olsson

442595 Beslut om bidrag till Sölvesborgs Musikkår för 
fyrverkerikonsert aug 2018.

Sofia  Lenninger

2018-11-20 Sofia Lenninger      

FKN 2017/40 Ansökan om bidrag till fyrverkerikonsert - 
Sölvesborgs musikkår

Sofia  Lenninger

Sidan  1 av 1

14



    

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2018-11-29
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 29 Dnr 2018/2

Meddelanden m m 

1. Dnr 2018.23
Polisen översänder skrivelse om anmälan av skadegörelse och hets mot folkgrupp avseen-
de Sölvesborg Bibliotek.

BESLUT

Meddelandena läggs till handlingarna.

______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

                    FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

     2018-11-29
     

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

FKN § 30 Dnr 2018/3

Information/Avslutning 

Ordföranden Mats Svensson informerar nämnden om att han uppvaktat Handbollsklubben 
H-78 vid deras 40-års jubileum, den 22 november 2018.

______

Avslutning
Ordföranden tackar samtliga ledamöter, ersättare och personal för den gångna mandatperi-
oden 2015-2018, alla beslut som tagits och diskussioner som förts i positiv anda.

Nina C Sturesson (M) och fritidschefen Fredrik Olsson tackar ordföranden som nu efter 12 
år på den posten i fritids- och kulturnämnden lämnar sin plats till nästa mandatperiod.
Ett blomsterarrangemang överlämnas som avskedsgåva. 

Mötet avslutas med glögg och lussebulle i Tingshusets foajé med julmusik av Musiksko-
lans duktiga elever.

______ 
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