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§ 13 Dnr 2018-000013 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) föreslås jämte ordförande Lena Mahrle (L) att justera 

dagens protokoll.  

Ordförande Lena Mahrle (L) tar upp en övrig fråga: Social entreprenörskap.  

Catharina Christensson (S) tar upp en fråga gällande Lovaktiviteter, hur och 

när söker man dessa och var finns ansökningsblanketten.   

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att Teo Zickbauer (S) utses att justera 

dagens protokoll samt att övriga frågor tas upp under ärende nr 14: Övriga 

frågor/ärende.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) att justera 

dagens protokoll. 

Att ta upp frågorna socialt entreprenörskap och lovaktiviteter under ärende 

nr 14: Övrig frågor/ärende.  

________________ 
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§ 14 Dnr 2018-000051 808 

Förslag till ny verksamhet i gamla Rådhuset, Ronneby 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

enhetschef Johan Gustavsson.  

Sammanfattning  

Gamla rådhuset är en centralt belägen byggnad i Ronneby som vid 

halvårsskiftet kommer att vara utan verksamhet, då nuvarande hyresgäst 

(IOGT-NTO) sagt upp sitt hyreskontrakt. Fritid- och kulturförvaltningen har 

uppdraget att skapa en ny verksamhet för unga vuxna och erhållit medel för 

detta i budget 2018. I uppdraget ligger att hitta en lämplig lokal för 

ändamålet.  

Tommy Ahlqvist har i sin nya roll som kommunstrateg med inriktning på 

integration uppdraget att hitta samarbetsformer för att ytterligare förbättra 

integrationen i Ronneby. Johan Gustavsson, enhetschef på fritidsgårds-

verksamheten och Tommy Ahlquist har vid ett par möten kommit fram till 

förslaget att föreslå Gamla Rådhuset som en ny mötesplats i form av ett 

allaktivitetshus. Tanken är att skapa en bredd av olika verksamheter som 

riktar sig till olika målgrupper men med grundtemat integration. Kommunen 

har ett gyllene tillfälle att utnyttja en lokal med goda förutsättningar att hysa 

en mängd aktiviteter, utan att behöva göra större ingrepp och investeringar 

eftersom lokalen redan tidigare tjänstgjort som mötesplats.  

Exempel på aktiviteter: (se mindmap) 

Mötesplats för unga vuxna 

Ungdomsmentorer, ungdomsinflytande 

Mötesplats för föreningar 

Mötesplats för social verksamhet 

Caféverksamhet 

Möjlighet till olika evenemang 

Gruppverksamhet. 

Bedömning 

Förslaget att samla aktiviteter inom ett brett spektrum gör att Ronneby 

kommun verkligen har möjligheten att skapa en mötesplats i ordets rätta 

bemärkelse. Tanken är att avsätta olika ytor för olika aktiviteter och 

kombinera detta med gemensamhetsytor. Det genomgående temat för all 

verksamhet föreslås vara integration, vilket innebär att alla aktörer i huset 

arbetar med integration i någon form.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att i 

samråd med berörda förvaltningar arbeta fram ett mer detaljerat förslag 

innefattande verksamhet för unga vuxna enligt tidigare beslut samt att utöka 

uppdraget till att skapa mötesplats i form av ett allaktivitetshus. Detta ska 

även innefatta en kostnadskalkyl, förslag till åtgärder i fastigheten samt en 

tidsplan.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Ronny Pettersson (V), tjänstgörande 

ersättare Thommy Persson (S) ersättarna Åke Tärntoft (C) och Christer 

Leksell (SD). 

Yrkanden 

Anders L Petersson (C) yrkar att man ska utreda möjligheten till ett 

stadsmuseum innan man föreslår någon ny verksamhet.  

Ordförenade Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

tillägg: att en delrapport i ärendet ska genomföras på sammanträdet i mars 

2018 och en återrapport på sammanträdet i april 2018.      

Propositionsordning 

Ordförenade Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschef Thomas 

Andersson i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar arbeta fram ett 

mer detaljerat förslag innefattande verksamhet för unga vuxna enligt tidigare 

beslut samt att utöka uppdraget till att skapa mötesplats i form av ett 

allaktivitetshus. Detta ska även innefatta en kostnadskalkyl, förslag till 

åtgärder i fastigheten samt en tidsplan. 

En delrapport i ärendet ska genomföras på sammanträdet i mars 2018 och en 

återrapport i april 2018. 

Tankarna kring ett stadsmuseum ska vägas in i arbetet. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
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§ 15 Dnr 2018-000024 041 

Återremiss - Anhållan om tilläggsäskande (TA) i 
kompletteringsbudget 2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Jeanette Mauritzon. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade att under § 2/2018 återremittera ärendet 

med motiveringen att samtliga poster där investeringsmedel inte har 

förbrukats full ut, för år 2017, ska tilläggsäskas för 2018. 

Ett nytt förslag till anhållan om tilläggsäskande i kompletteringsbudgeten 

2018 presenteras för ledamöterna. Samtliga poster enligt återremissen är 

redovisade i tilläggsäskade.     

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Peter 

Lindström (RP). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att det ska finna ett missiv med till alla ärende, det 

fattas idag till de tre budgetärendena. 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisat förslag till 

anhållan om TA i kompletteringsbudgeten. 

Ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att alltid skriva missiv till 

de ärende som ska tas upp för behandling i nämnden.  

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
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§ 16 Dnr 2018-000048 041 

Bokslut 2017 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Jeanette Mauritzon. 

Sammanfattning  

Kapitalkostnader visar på ett överskott på 1 262tkr. De åtgärder som 

genomfördes efter T2 som pekade på ett underskott har lett till en budget i 

balans gällande verksamheten. 

 

Större investeringskostnader kompletteringsäskas till 2018. Ex Motocross, 

Ekenäs, Brunnsbadet, Folkteatern, Kulturcentrum. 

 

Ökade kostnader för övertagande av skötsel av Jernvallen sedan årsskiftet.  

 

De satsningar som skett genom ökad verksamhet inom fritidsgårdsenheten 

har gett ökade kostnader.  

 

Ökade kostnader för driften av it-system och licenskostnader på biblioteket. 

 

Ökade kostnader regionalt uppdrag Konst i Blekinge 50tkr. Delfinansiering.  

Posten för lovaktiviteter har inte utnyttjats fullt ut. Huvudsaken är att 

förvaltningen har nyttjat medel för Mucf (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor). 

Diskussioner förs om när måluppfyllelsen för 2017 ska redovisas och hur det 

går med bokstationerna i Eringsboda. 

 

Ordförande Lena Mahrle (L) framför sitt och övriga ledamöters tack till 

förvaltningen för bra arbete med att få budgeten i balans.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M) Teo 

Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Christer Stenström (M), Ronny 

Petersson (V), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S), ersättarna Eva-

Britt Brunsmo (C) och Thomas Lähdet (MP) 
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att bokslut 2017 godkänns med följande 

tillägg: att KF:s mål inte mäts i bokslutet då denna mätning av kommunindex 

inte är tillförlitlig. Fritid- och kulturnämndens mål kommer att redovisas på 

sammanträdet i mars 2018. Att en rapport gällande bokstation i Eringsboda 

redovisas på sammanträdet i mars 2018.     

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat bokslut för 

2017. 

KF:s mål mäts inte i bokslutet då denna mätning av kommunindex inte är 

tillförlitlig. Fritid- och kulturnämndens mål kommer att redovisas på 

sammanträdet i mars 2018.  

En rapport gällande bokstation i Eringsboda redovisas på sammanträdet i 

mars 2018.     

_______________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Handläggare Cecilia Mörck 
Enhetschef Therese Emilsson 
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§ 17 Dnr 2018-000049 041 

Internbudget 2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Jeanette Mauritzon. 

Sammanfattning  

Ett förslag till internbudget 2018 presenteras för ledamöterna.  

 

Mucf-medel tillkom i budget 2017 där av minskade intäkter 2018. 

 

Den största förstärkning av budgeten ligger på fritidsgårdsverksamheten där 

av ökade personalkostnader Ökade lokalkostnader beror på nya 

verksamheter inom fritidsgårdsverksamheten samt ökade städkostnader.      

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Ronny Pettersson (V). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att internbudget för 2018 godkänns.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterad internbudget för 

2018. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 18 Dnr 2017-000622 253 

Begäran om synpunkter - Försäljning av Hans 12, 
Möllebacksgatan 4, Ronneby 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade § 419 att i ärendet gällande försäljning av 

fastigheten Hans 12, Möllebacksgatan 4 återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen i syfte att inhämta synpunkter från fritid- och 

kulturnämnden innan beslut tas i ärendet. Synpunkter har inhämtats från 

Kirsti Emaus samt från Region Blekinge. Följande framkommer: Lokalen är 

i två plan varav övervåningen idag är ett förråd. Det nedre planet är 

intressant som lokal för konstnärliga uttryck såsom ljud- och 

ljusinstallationer, bildverk och mycket annat. Lokalen har ingen värme så om 

kulturcentrum hanterar lokalen kan det ses som ett komplement till övriga 

lokaler i området, under sommartid. I den regionala satsningen är det ett 

utmärkt alternativ till övriga lokaler för t.ex. inbjudna konstnärer att 

exponera sina verk.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen ser inga behov av att nyttja förrådsdelen på 

övre våningen. Det finns ett intresse från Kulturcentrum att nyttja den nedre 

våningen för olika konstnärliga uttryck under årets varma period, eftersom 

det inte finns någon värme i byggnaden. Även Region Blekinge ställer sig 

positiva till detta. Det krävs vissa åtgärder, av mindre kostnadskrävande 

karaktär, för att realisera ett övertagande. Om lokalen tas över av fritid och 

kulturförvaltningen innebär det en utökning av verksamheten vilket i sin tur 

kan påverka bemanning och driftsbudget.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar ge följande synpunkter: 

Byggnadens nedre plan lämpar sig bra kom komplement till övriga 

verksamheter både i kommunen och i den regionala satsningen Konst i 

Blekinge. Fritid- och kulturnämnden ställer sig således positiv till ett 

övertagande av byggnaden. 

Byggnadens övre våning kan fortsatt vara ett förråd med nuvarande 

hyresgäster.  
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge följande 

synpunkter i ärendet: 

Byggnadens nedre plan lämpar sig bra kom komplement till övriga 

verksamheter både i kommunen och i den regionala satsningen Konst i 

Blekinge. Fritid- och kulturnämnden ställer sig således positiv till ett 

övertagande av byggnaden. 

Byggnadens övre våning kan fortsatt vara ett förråd med nuvarande 

hyresgäster.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2018-000045 800 

Ronneby Orienteringsklubb - Ånyo uppsägning av avtal 
Karlsnäs 3:2 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby OK aktualiserar frågan om uppsägning av avtal enligt en 

inkommen handling från ordföranden Per Engqvist. Avtalet är i behov av 

revidering. Det gäller ett upplåtandeavtal för fastigheten Karlsnäs 3:2.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen har samma uppfattning som föreningen att 

avtalet, som är underskrivet i juni 1999, behöver revideras.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 

förhandla fram ett nytt avtal med Ronneby OK gällande upplåtande av 

fastigheten Karlsnäs 3:2 för en tidsperiod av 10 år.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.        

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.           

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschef Thomas 

Andersson i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal med Ronneby OK 

gällande upplåtande av fastigheten Karlsnäs 3:2 för en tidsperiod av 10 år. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Ronneby Orienteringsklubb 
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§ 20 Dnr 2018-000050 805 

Ronneby Orienteringsklubb - Ansökan om bidrag - 
hittaut i Ronneby 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby orienteringsklubb genom Lennart Smedenmark har inkommit med 

en ansökan om kommunal medfinansiering av ett, av Svenska 

Orienteringsförbundet, initierat projekt kallat Hittaut. Det handlar om en 

enklare form av orientering som uppmuntrar till fysisk aktivitet och 

välbefinnande. Det är ett flerårigt projekt där föreningen ansöker om  

82 500 kr för 2018 samt 72 500 kr för 2019 och 2020. 

Föreningen Stigmännen Karlshamns Orienteringsklubb har genomfört 

motsvarande projekt i Karlshamn med 1534 deltagare. Det framgår inte i 

bifogad utvärdering om kommunen gått in med bidrag i Karlshamn. Däremot 

skriver föreningen att:” Stöd från Karlshamns kommun är avgörande om 

projektet ska drivas vidare”.  

Bedömning 

Projektet är intressant som ett hälsoprojekt. Däremot ser inte fritid- och 

kulturförvaltningen någon möjlighet inom nuvarande bidragsregler och 

nuvarande budget att gå in med finansiering enligt den inkomna ansökan. 

Dels gäller ansökan på tre år, dels är det en aktivitet som inte direkt handlar 

om föreningens direkta orienteringsverksamhet. Vi ställer oss positiva till 

syftet och hänvisar ärendet att hanteras som en folkhälsofråga i 

kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till projektet Hittaut, men ser 

inga möjligheter att stödja projektet inom gällande bidragssystem. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

för vidare hantering då projektet är att betrakta som en folkhälsofråga.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Teo Zickbauer (S), ersättarna Eva-Britt 

Brunsmo (C) och Åke Tärntoft (C) 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till projektet Hittaut, men ser 

inga möjligheter att stödja projektet inom gällande bidragssystem och inom 

gällande budget. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

för vidare hantering då projektet är att betrakta som en folkhälsofråga. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder 
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§ 21 Dnr 2018-000057 809 

Förfrågan om nämnden kan göra ett undantag och 
tillåta allianser att söka bidrag (Kultur i Byarna, Bräkne-
Hoby etc).  

 

Handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Thomas Andersson.  

Sammanfattning  

I fritid- och kulturnämndens gällande bidragsregler och kriterier står det 

under punkt 2.6 ”Föreningar som inte beviljas bidrag: 

Välgörenhetssammanslutningar, krets-, samorganisationer, allianser(…)har 

inte möjlighet att beviljas stöd enligt dessa regler.” 

Denna regel gör att dessa allianser inte kan söka bidrag, utan istället måste 

söka arrangemangsbidrag för kulturarrangemang som enskilda föreningar. 

Det har även förekommit att ärenden bedöms olika från fall till fall, vilket 

gjort föreningarnas planering osäker. Detta har föreningarna protesterat mot 

och hävdar att det snarare försvårar och bromsar utvecklingen för 

föreningarna ute i byarna än tvärtom. 

Kultur i Byarna, Blekingepärlor och Bygd i Samverkan är alla exempel på 

allianser, där föreningar eller enskilda konstnärer/ konsthantverkare gått ihop 

för att förbättra samarbete sinsemellan och skapa synergieffekter. Hur 

föreningarna jobbar i sina allianser skiljer sig. Bygd i Samverkan har en egen 

styrelse precis som Blekinge Pärlor, men Kultur i Byarna har en samverkan 

där en av föreningarna står för ansökningarna. Föreningarna har alltså behov 

av olika lösningar för att kunna söka bidrag.  

I gällande bidragsregler och kriterier står det under 2.7  

”Fritid- och kulturnämnden kan, efter prövning i enskilt fall och om 

särskilda skäl föreligger, göra undantag från de allmänna bestämmelserna 

om det är av stor vikt för kommunen och/eller föreningen.”  

Detta ärende lyfts till nämnden för en bedömning om ett undantag kan göras 

från bidragsregler- och kriterierna, enligt punkt 2.7. Om nämnden beslutar 

om undantag, kommer detta att utvärderas och en förändring i 

bidragsreglerna ske till 2019.  
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Bedömning 

Följande tre alternativ kan förvaltningen se:  

Föreningarna söker verksamhetsbidrag för kulturevenemang som en allians. 

Konsekvens: alliansen måste ha en egen styrelse för alliansens övergripande 

arbete, annars finns ingen ekonomisk ansvarig mottagare för bidraget, vilket 

försvårar spårbarhet av hur bidraget använts. 

Föreningarna utser en förening som söker verksamhetsbidrag för 

kulturevenemang för hela alliansen. Konsekvens: den förening som söker 

blir också ekonomiskt ansvarig för att redovisa arrangemangen.  

Föreningarna söker var för sig arrangemangsbidrag för kulturarrangemang. 

Konsekvens: Föreningarna upplever att det blir mer jobb med ansökningar 

och inte lika mycket samarbete i alliansen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att göra två undantag från 

bidragsreglerna. 

Föreningarna söker verksamhetsbidrag för kulturevenemang som en allians, 

om man uppfyller de andra grundläggande kriterierna. 

Föreningarna utser en förening som söker verksamhetsbidrag för 

kulturevenemang för hela alliansen, om man bidragsberättigade om man 

uppfyller de andra grundläggande kriterierna.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Peter Lindström (RP) och ersättare Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Fredrik Jacobsen 

(M) bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att göra två undantag från 

bidragsreglerna. 

Föreningarna söker verksamhetsbidrag för kulturevenemang som en allians, 

om man uppfyller de andra grundläggande kriterierna. 
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Föreningarna utser en förening som söker verksamhetsbidrag för 

kulturevenemang för hela alliansen, om man är bidragsberättigade och om 

man uppfyller de andra grundläggande kriterierna. 

________________ 

Exp. 
Kultur i Byarna  
Bygd i Samverkan 
Blekinge Pärlor 
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§ 22 Dnr 2018-000018 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2018 Ronneby 
Blåsorkester 

 

Handläggare/föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby Blåsorkester söker ett arrangemangsbidrag på 30 490kr till 

konserten ”Från klassiskt till rock”. Konserten som är ca 2 timmar ska hållas 

på Gamla Teatern och Ronneby Folkteatern sköter serveringen i pausen.  

Budgeten:  

Arvoden           30 890kr 

Lokalhyra   4 500kr 

Annonser   1 000kr 

Ljud/ljus   1 500kr 

Blommor   1 000kr 

STIM     600kr 

Övrigt   2 500kr Summa: 50 490kr 

 

Intäkter:  

Entré 10 000kr 

Egna medel  10 000kr Summa: 20 000kr 

Bedömning 

Ronneby Blåsorkester tar i sin budget upp en post på 4 500kr i lokalhyra som 

ingår i det arrangemangsbidrag man söker. Detta innebär att skattemedel två 

gånger betalas för samma lokal: dels genom den internhyra som fritid- och 

kulturförvaltning betalar till tekniska förvaltningen, dels genom att Ronneby 

Folkteater tar ut hyra på 4 500kr och som föreningarna söker bidrag för från 

fritid- och kulturnämnden för att kunna betala.  

Ur hyresavtalet med Ronneby Folkteater:  

Beträffande andrahandsuthyrning får Hyresgästen efter skriftligt 

medgivande av Hyresvärden hyra ut lokaler i andra hand enligt av 

kommunen fastställd taxa.  Hyresgästen är ansvarig för sådan uthyrning 

gentemot Hyresvärden. Skriftligt avtal ska upprättas för 

andrahandsuthyrning och godkännas av Hyresvärden.  

Från anteckningar daterade 2016-02-18 av Susanne Öström, fd 

förvaltningschef FoK; ”Föreningen har rätt och skall uppmuntras att hyra ut 

lokalerna till andra föreningar och organisationer.” 

Inget skriftligt avtal är upprättat om uthyrning i andra hand och kommunens 

tariffer för taxor & avgifter har inte tillämpats vid uthyrning.  
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Tillägg: Ronneby Teaterförening hänvisar på sin hemsida till att föreningar 

kan söka 2 000kr i lokalhyresbidrag, från fritid- och kulturnämnden, vilket 

inte stämmer. Något sådant bidrag finns inte.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar 24 000kr till konserten ”Från klassiskt till 

rock”. Fritid- och kulturnämnden beslutar också att ge fritid- och 

kulturförvaltningen i uppdrag att utöver revideringen av en 

överenskommelse för 2018 med Ronneby Folkteater, även se över 

hyresavtalet.  

Deltar i debatten 
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Christer Stenström (M), tjänstgörande 

ersättare Thommy Persson (S), ersättarna Thomas Lähdet (MP) och Christer 

Leksell (SD).   

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framför yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Blåsorkester ett 

bidrag om 24 000kr till konserten ”Från klassiskt till rock”.  

Fritid- och kulturnämnden beslutar också att ge fritid- och kultur-

förvaltningen i uppdrag att utöver revideringen av en överenskommelse för 

2018 med Ronneby Folkteater, även se över hyresavtalet. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Blåsorkester 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 23 Dnr 2018-000016 009 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

Handläggare/föreningskoordinator Cecilia Mörck lämnar information från 

den informations- och dialogträff som genomfördes den 20 januari 2018 i 

Backaryd. Backaryds samhällsförening var värd för kvällens möte. En Power 

Point presentation delas ut till ledamöterna, (kommer även sändas ut via 

mail). 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Fritidsgårdsverksamheten i Kallinge fungerar mycket bra, vilket är mycket 

positivt. En fråga som har ställts är om intresse finns för att utöka 

verksamheten. Det finns möjlighet att iordningställa nedre plan i fastigheten. 

Det finns även möjlighet att göra iordning utemiljön på den parkering och 

befintliga tomt som ligger i anslutning till byggnaden. Ett förslag kommer att 

redovisas på ett kommande sammanträde. 

Aktiviteter på sportlovet redovisas. Det finns mycket för barn att göra denna 

vecka. Bl a har sport- och simhallar ökat öppethållande, många evenemang 

på Bruket, en konsert med idolvinnarna på BCC fredagen den 23 februari 

2018. Sportlovsprogrammet finns presenterat på hemsidan. 

Brunnsvallen – processen är igång enligt budgetberedningens förslag, en ny 

omklädningsbyggnad och förrådsbyggnad. Upphandlingen ligger ute. 
 

Spontan idrottsplatser – Backaryd på den befintliga tennisplanen på 

skolgården i Backaryd. I samband med en placering på skolgårdsområde kan 

bidrag sökas. Älgbacken kommer även att utökas med lekredskap mm och 

kommer att påbörjas under 2018.    
 

Ekonom Jeanette Mauritzon kommer att sluta som kontaktekonom för fritid- 

och kulturnämnden. Systemekonom Patrik Eberhagen kommer att ta över 

hennes arbetsuppgifter. 
 

Handläggare Mattias Küchler har sagt upp sig och kommer att gå över till 

Överförmyndarnämnden.    

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredriks Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Christer Stenström (M), Amani El Ali Mazloum (S), Peter 

Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S), ersättarna 

Thomas Svensson (S), Eva-Britt Brunsmo (C) och Christer Leksell (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 24 Dnr 2018-000014 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.   

Delegationsbeslut 2018-02-02 – Friluftsfrämjandet har beviljats ett 

arrangemangsbidrag om 5 200 kr till flygblad för Hultalunken. 

Delegationsbeslut 2018-02-02 – Kuggeboda samhällsförening har beviljats  

ett arrangemangsbidrag om 1 200 kr för teaterföreställningen ”Hissvägrare”.  

Delegationsbeslut 2018-02-05 – Ronneby Musikvänner har beviljats ett i 

arrangemangsbidrag om 2 200 kr till konserten med Sebastian Stevensson 

och Asuka Nakamura.  

Delegationsbeslut 2018-02-06 – Ronneby Musikvänner har beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 10 000 kr för konserten ” Drömmar och förälskelse 

– romantiken kvinnor”. 

Delegationsbeslut 2018-02-07 – Saxemara IF har beviljats 

förskottsutbetalning av anläggningsbidrag om 80 000 kr. 

Delegationsbeslut/Ordförandebeslut 2018-02-13 – Ronneby Folkteater har 

beviljats förskottsutbetalning av 2018 års verksamhetsbidrag om 100 000 kr.   

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) att yrkar att delegationsbesluten noteras till 

dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens 

protokoll. 

________________ 

 



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(26) 
2018-02-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2018-000015 009 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.  

Verksamhetsberättelse Ronneby Bibliotek 2017. 

Verksamhetsplan för folkbiblioteken i Ronneby Kommun 2018. 

Power Pointpresentation – Hjärtligt välkomna till informations- och 

dialogträff.  

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2018 – Samlingslokaler i Ronneby 

kommun – åtgärdspunkter och strategiförslag.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 14/2018 – Fredriksbergs BK – Förslag till 

överenskommelse med föreningen 2017-2018. 

Kommunfullmäktige § 19/2018 – Soft Center Arena – utformning av 

utbyggnad och ombyggnad. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) att yrkar att delgivningsärenden mm noteras till 

dagens protokoll.           

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.          

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 26 Dnr 2018-000017 009 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) tar upp en fråga om socialt entreprenörskap. 

”Min övertygelse är att Ronneby kommun och fritid- och kulturnämnden 

kommer att få se en ökning av verksamhet inom området socialt 

entreprenörskap. Jag tror att det finns stort behov av generell 

kompetenshöjning i denna fråga och vill ge förvaltningen i uppdrag att 

initiera en tvärsektoriell aktivitet och ta fram en policy som våra nämnder 

och förvaltningar kan förhålla sig till i framtiden. Återkoppling i frågan bör 

kunna göras i samband med mars månads sammanträde”.  

Teo Zickbauer (S) svarar att detta arbete pågår mellan näringslivsenheten 

och arbetsmarknadsenheten.  

Catharina Christensson (S) ställer en fråga om lovaktivitetsbidrag, 

blanketter, när och hur söker man detta bidrag. MUCF bidrag hur söks 

dessa?   

Handläggare/föreningskoordinator svarar att lovbidragen söks i efterhand när 

arrangemanget är genomfört. MUCF bidrag kan man inte söka, det är inget 

bidrag utan dessa medel ska gå till kostnadsfria aktiviteter för barn/ungdom. 

En informationsbroschyr delades ut till ledamöterna gällande 

”Föreningsbidrag i Ronneby kommun”. Det är en kortfattad presentation av 

vilka bidrag det finns att söka, ansökningstid, länk till bidragsregler och vart 

man vänder sig när det finns frågor. 

Peter Lindström (RP) ställer en fråga om konstregistret, hur pågår arbetet? 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att inrapportering av konst 

pågår.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Peter Lindström (RP), Catharina Christensson (S) och 

tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att övriga frågor/ärenden noteras till 

dagens protokoll.      
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till 

dagens protokoll. 

________________ 

 


