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§ 137 Dnr 2018-000013 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Kranislav Miletic (S) föreslås jämte ordförande Lena Mahrle (L) att justera 

dagens protokoll.   

Ronny Pettersson (V) ställer en fråga gällande det som står i dagens tidning 

om att fritid- och kulturnämnden ska upphöra. Vad är det som föranleder 

detta?    

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Ronny Pettersson (V) och Mikael 

Karlsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att Kranislav Miletic (S) utses att justera 

dagens protokoll och att Ronny Petterssons (V) fråga tas upp under ärende nr 

12, sammanträdestider 2019.    

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Kranislav Miletic (S) att justera 

dagens protokoll. 

Att ta upp Ronny Petterssons (V) fråga under ärende nr 12, 

sammanträdestider 2019. 

________________ 
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§ 138 Dnr 2018-000121 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

systemekonom Patrik Eberhagen. 

Sammanfattning  

Det prognostiserade utfallet visar att fritid- och kulturnämnden ligger på en 

förbrukning om 69 %.      

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L).  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisningen 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 den ekonomiska redovisningen/ 

anslagsförbrukningen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
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§ 139 Dnr 2018-000343 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Förslag till lösningar från båtägare som ha båtplats i 
Ekenäs 

 

Handläggare Shirin Sahebjamee föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Den 7 september 2018 har det kommit in ett medborgarförslag gällande 

situationen för båtägare och fastighetsägare i området med båtplatser vid 

Ekenäs. 

Följande punkter lyfts: 

Obehöriga springer ombord på våra båtar och ibland medför det skada på 

egendom. 

Grillplatser lämnas ostädade och det ligger sopor på hela området. Samma 

personer slänger skräp i havet som ger allvarliga problem för miljön som 

helhet. 

Det har t.o.m. hänt att folk blivit hotade bara för att man hänvisat till 

soptunnor som står bredvid Villa Vassen. 

Mitt förslag är att ni sätter upp grindar i hela området samt tar ansvaret för 

miljöproblemen med regelbundna kontroller av området.  

Bedömning 

Frågan har varit uppe tidigare och bedömningen som politikerna gjorde då 

var att bryggorna och området runt är allmän plats. Att sätta upp grindar och 

staket var då inte aktuellt och det finns förtydligande om detta i kommunens 

detaljplan.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar som yttrande att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt ge fritid- och 

kulturförvaltningen uppdrag att undersöka och utreda möjligheter om att 

sätta staket alternativ spärra området i samråd med tekniska förvaltningen 

och därmed även ta fram ett kostnadsförslag.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V), Amani El Ali Mazloum (S), Peter Lindström (RP), 

tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD). 
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Yrkanden 

Christer Leksell (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Ronny Pettersson (V) m fl ledamöter yrkar avslag på tjänsteförslaget och 

yrkar följande: Att berörd nämnd bjuder in till ett möte med berörda båtägare 

för att efterhöra vilka eventuella problem man upplever finns i området och 

hur man bäst löser dessa.       

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Christer Leksells (SD) yrkande 

om bifall till tjänsteförslaget.     

Omröstning begärs och skall verkställas. Följande propositions ordning 

godkänns: 

Ja-röst för Christer Leksells (SD) yrkande om bifall till tjänsteförslaget. 

Nej-röst för bifall till Ronny Petterssons (V) m fl:s yrkande.    

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas sex (6) ja-röster och sju (7) nej-röster 

således godkännes Ronny Pettersons (V) yrkande. Hur ledamöterna röstat 

redovisas nedan:      

Namn: Ja Nej  

Lena Mahrle (L) X   
Fredrik Jacobsen (M) X   
Christer Stenström (M) X   
Anders L Petersson (C) X   
Peter Lindström (RP)  X  
Amani El Ali Mazloum (S)  X  
Kranislav Miletic (S)  X  
Mikael Karlsson (S)  X  
Ronny Pettersson (V)  X  
Tomas Lund (SD)  X   
Thommy Persson (S) tj ers.  X  
Thomas Svensson (S) tj ers.  X  
Christer Leksell (SD) tj ers. X   

Summa: 6 7  

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till 

kommunfullmäktige: Föreslå att berörd förvaltning/nämnd bjuder in till ett 
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möte med berörda båtägare för att efterhöra vilka eventuella problem man 

upplever finns i området och hur man bäst löser dessa. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 140 Dnr 2018-000350 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Förslag till lösningar från båtägare som har båtplats i 
Ekenäs, tex låsbara grindar 

 

Handläggare Shirin Sahebjamee föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Den 7 september 2018 har det kommit ett medborgarförslag om låsbara 

grindar vid båtplatserna i Ekenäs. 

Bedömning 

Frågan har varit uppe tidigare och bedömningen som politikerna gjorde då 

var att bryggorna och området runt är allmän plats. Att sätta upp grindar och 

staket var då inte aktuellt och det finns förtydligande om detta i kommunens 

detaljplan.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar som yttrande att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt ge fritid och 

kulturförvaltningen uppdrag att undersöka och utreda möjligheter om att 

sätta staket alternativ spärra området i samråd med tekniska förvaltningen 

och därmed även ta fram ett kostnadsförslag.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V), Amani El Ali Mazloum (S), Peter Lindström (RP), 

tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ronny Pettersson (V) m fl ledamöter yrkar avslag på tjänsteförslaget och 

yrkar följande: Att berörd nämnd bjuder in till ett möte med berörda båtägare 

för att efterhöra vilka eventuella problem man upplever finns i området och 

hur man bäst löser dessa. 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till Ronny Petterssons (V) yrkande.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Ronny Petterssons (V) m fl 

yrkande.      
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till 

kommunfullmäktige: Föreslå att berörd förvaltning/nämnd bjuder in till ett 

möte med berörda båtägare för att efterhöra vilka eventuella problem man 

upplever finns i området och hur man bäst löser dessa. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 141 Dnr 2018-000349 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Bredare båtplatser och längre Y-bommar i Ekenäs 

 

Handläggare Shirin Sahebjamee föredra ärendet. 

Sammanfattning  

Den 7 september 2018 har det kommit ett medborgarförslag från ett antal 

båtägare om bredare båtplatser och längre y-bommar i Ekenäs. 

Båtarna blir större i takt med att folk byter och önskemålet är att ändra 

bredden från 4m till 5m och längden på y-bommar från 10m till 12m.  

Bedömning 

Om övriga bryggorna ska bli en meter bredare och längre krävs det att: 

Alla båtplatser sägas upp. 

Det blir färre båtplatser.  

Det blir trångt att lägga till vid bryggan i och med att båtarna blir större.   

Det kan bli en dominoeffekt vilket kan innebära att hela bryggan behöver 

ändras. 

Tekniska förvaltningen äger bryggorna men fritid- och kulturförvaltningen 

står för alla kostnader. Ändringarna kan medföra stora investeringskostnader 

som i sin tur kan höja båtplatsavgiften. 

Ärendet kräver större utredning för att kunna mäta hållfasthet och därefter 

måste ny besiktning göras vilket innebär att en dykfirma ska anlitas för att 

utföra detta. 

Förvaltningens bedömning är att det vore önskvärt att båtägarna bildar en 

förening för att få större tyngd i sina förslag.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden förslår att avslå medborgarförslaget om att bredda 

fler båtplatser än det som redan är planerat för B-bryggan utifrån 

ovanstående bedömning.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V), Amani El Ali Mazloum (S), Peter Lindström (RP), 

tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD). 
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Yrkanden 

Ronny Pettersson (V) m fl ledamöter yrkar avslag på tjänsteförslaget och 

yrkar följande: Att berörd nämnd bjuder in till ett möte med berörda båtägare 

för att efterhöra vilka eventuella problem man upplever finns i området och 

hur man bäst löser dessa. 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till Ronny Petterssons (V) yrkande.       

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Ronny Petterssons (V) m fl 

yrkande.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till 

kommunfullmäktige: Föreslå att berörd förvaltning/nämnd bjuder in till ett 

möte med berörda båtägare för att efterhöra vilka eventuella problem man 

upplever finns i området och hur man bäst löser dessa. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 142 Dnr 2018-000371 805 

Verksamhetsbidrag för år 2018 

 

Handläggare Shirin Sahebjamee föredra ärendet. 

Sammanfattning  

Verksamhetsbidraget för fritidsföreningar är uppdelat i två former, ett 

medlemsbidrag och ett aktivitetsstöd. 

Medlemsbidraget söks per den 31 mars med utbetalning en gång per år. När 

det gäller aktivitetsstödet ansöker fritidsföreningarna vid två tillfällen per år, 

den 31 mars och den 25 augusti. 

Aktivitetsstödet utgår för gruppaktiviteter och deltagartillfällen och gäller 

endast för deltagare i åldersgruppen 7 -25 år samt för ledare i åldersgruppen 

13 - 25 år. För handikappföreningar gäller inga åldersbestämmelser. 

Verksamhetsbidraget för pensionärsföreningar är uppdelat i ett grundbelopp 

och ett belopp per medlem och söks en gång om året, senast 31 mars. 

Enligt de nu gällande bidragsbestämmelserna skall fritid- och kulturnämnden 

årligen fastställa grundbidragets storlek per medlem och nivån för 

aktivitetsstödet. 

Bedömning 

Antalet inkomna ansökningar i förhållande till budgeterade medel för 

föreningsstöd samt jämförelse med tidigare års beloppsnivåer utgör grunden 

vid beräkning av de olika beloppsnivåerna. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar om följande beloppsnivåer för 

verksamhetsåret 2018, efter att ansökningarna för aktivitetsstödet har 

inkommit den 25 augusti görs en omprövning och eventuellt tas ett nytt 

beslut avseende aktivitetsstödet, bidragsbeloppet per sammankomst samt 

bidragsbeloppet per deltagartillfälle, 

grundbidraget som avser ett bidragsbelopp per medlem för åldersgruppen 7 – 

25 år bestäms till ett belopp på 25 kronor till alla fritidsföreningar. 

bidragsbeloppet per sammankomst för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till 

15 kronor, 

bidragsbeloppet per deltagartillfälle för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till  

4 kronor, 
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bidragsbeloppen omfattar även ledare i åldersgruppen 13 - 25 år med 

hänvisning till vad som för övrigt anges i bidragsbestämmelserna, 

pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 1500 kronor och 

bidragsbeloppet per medlem bestäms till 25 kronor.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell 

(SD). 

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 anta följande beloppsnivåer för 

verksamhetsåret 2018, efter att ansökningarna för aktivitetsstödet har 

inkommit den 25 augusti görs en omprövning och eventuellt tas ett nytt 

beslut avseende aktivitetsstödet, bidragsbeloppet per sammankomst samt 

bidragsbeloppet per deltagartillfälle: 

Grundbidraget som avser ett bidragsbelopp per medlem för åldersgruppen 7 

– 25 år bestäms till ett belopp på 25 kronor till alla fritidsföreningar. 

Bidragsbeloppet per sammankomst för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till 

15 kronor, 

Bidragsbeloppet per deltagartillfälle för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till 

4 kronor, 

Bidragsbeloppen omfattar även ledare i åldersgruppen 13 - 25 år med 

hänvisning till vad som för övrigt anges i bidragsbestämmelserna, 

Pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 1500 kronor och 

bidragsbeloppet per medlem bestäms till 25 kronor. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Handläggare Shirin Sahebjamee  
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§ 143 Dnr 2018-000344 805 

Ansökan om föreningsbidrag HSO Ronneby 2018 

 

Handläggare Niklas Lundin föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

HSO Ronneby har 2018-03-26 lämnat in en ansökan avseende lokalbidrag 

och ansökt om ett bidrag på 24 600 kr. Bidraget avser att täcka 

hyreskostnader för lokal om 20 m². HSO Ronneby representeras av 

funktionshinderföreningar i Ronneby kommun. 

 

HSO Ronneby har under 2017 lämnat in en ansökan om lokalbidrag på 

samma belopp. Ansökan för 2017 beviljades i sin helhet, där 3000 kr 

beviljades från budget för anläggnings- och lokalbidrag och 21600 kr 

beviljades från budget för särskild social verksamhet. 

Anläggnings-/ lokalbidrag gällande föreningslokaler baseras på antal m2 

bruksyta och beräknas med 150 kr/m2 och år enligt tidigare nämndbeslut. 

Enligt fastställda bidragsbestämmelser för fritid- och kulturnämnden med 

hänvisning till punkten 6.4 finns det möjlighet för föreningar som genomför 

särskild social verksamhet, att söka bidrag. Bidraget ges till föreningar som 

arbetar för att motverka isolering och ensamhet, stimulera till ett aktivt liv, 

minska vårdbehov och andra samhällsinsatser samt stödja opinions- och 

kunskapsbildning för ökad förståelse för äldre personer med funktions-

nedsättning, sjuka och socialt utsatta. Bidragsberättigade är bland annat 

handikapp- föreningar/organisationer. 

Ansökningshandlingar för lokalbidrag skall vara inlämnade senast den 31 

mars och ansökningshandlingar för verksamhetsbidrag för särskild social 

verksamhet skall vara inlämnade senast den 30 april. 

Ansökan från HSO Ronneby har på grund av ett handläggarfel ej behandlats 

i sin helhet tillsammans med övriga bidragsansökningar för 

verksamhetsbidrag för föreningar som genomför särskild social verksamhet 

under 2018. Av HSO Ronnebys ansökan om 24 600 kr så har endast 3000 kr 

beviljats i form av ett lokalbidrag under 2018. 

Enligt bidragsbestämmelser för fritid- och kulturnämnden med hänvisning 

till punkten 6.4 Verksamhetsbidrag föreningar som genomför särskild social 

verksamhet så skall social- och äldreförvaltningarnas yttranden inhämtas.  
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Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen bedömer att det är rimligt att totalt bevilja 

24 600 kr till HSO Ronneby med grund i föregående års beslut om samma 

belopp. Av dessa 24 600 kr så är 3000 kr redan beviljade i form av ett 

lokalbidrag. Förslag är att resterande 21 600 kr beviljas som ett 

verksamhetsbidrag för särskild social verksamhet. Budget avseende 

verksamhetsbidrag för särskild social verksamhet 2018 är slut, men förslag 

är att omfördela medel centralt ur bidragsbudgeten för att på så sätt kunna 

bevilja HSO Ronnebys ansökan i sin helhet. I den totala bidragsbudgeten för 

2018 finns medel kvar.  

Att notera är att det har skett ett handläggarfel hos förvaltningen som Fritids- 

och kulturförvaltningen anser ej bör belasta föreningen. Ansökan var 

inkommen innan utsatt sista ansökningsdag för lokalbidrag.  

Socialförvaltningen har genom förvaltningschef avgett ett yttrande och 

godkänt förslaget om bidrag till HSO Ronneby.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag på 21 600 kr till 

HSO Ronneby för 2018 för särskild social verksamhet. Bidraget omfördelas 

från bidragsbudgeten.  

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 bevilja ett bidrag på 21 600 kr till 

HSO Ronneby för 2018 för särskild social verksamhet. Bidraget omfördelas 

från bidragsbudgeten. 

________________ 

Exp. 
HSO Ronneby 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Handläggare Niklas Lundin 
 

 



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(32) 
2018-10-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr 2018-000347 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Rullskridskorink 

 

Handläggare Niklas Lundin föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att öppna en rullskridskorink i 

Ronneby. Enligt medborgaren så finns det många skateparker i Blekinge, 

men inga rinkar för rullskridskor. För rullskridskor krävs en flat och platt 

bana. Enligt medborgarförslaget så skulle Ronneby kunna bli först i sydöstra 

Sverige med att öppna upp för denna sortens aktivitet. Medborgarförslaget 

ger förslag på eventuellt lämpliga platser för en rullskridskorink som före 

detta Jysk-affären eller lokal på Kockumsområdet i Kallinge eller annan 

lokal på landsbygden.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen ser tre möjligheter avseende rullskridskorink; 

- Ett privat företag startar upp och bedriver en rullskridskorink på liknande 

sätt som exempelvis en bowlinghall 

- Kommunen tillhandahåller en yta för rullskridskorink i likhet med en 

skateboard park 

- Kommunen startar upp och bedriver en rullskridskorink i likhet med en 

idrottshall eller simhall 

Bedömning görs att det i nuläget inte finns ett underlag från privata aktörer 

gällande en rullskridskorink. I Ronneby kommun finns i dagsläget ingen hos 

kommunen registrerad förening som ägnar sig åt rullskridskor. 

 

Avseende lokaler så har ABRI, som hanterar industrifastigheter i Ronneby 

kommun, idag inga lediga lokaler för ändamålet. Ett alternativ skulle vara att 

bygga en ny eller anpassa en anläggning, men det skulle resultera i en 

anläggning med relativt snävt användningsområde som främst skulle kunna 

användas för en typ av aktivitet. Fritid- och kulturnämnden investerar i 

upprustning av Brunnsvallen och Soft Center Arena vilket gör att det i 

dagsläget blir svårt att prioritera en rullskridskorink.  
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Förslag till beslut 

Med bedömning av ovanstående alternativ beslutar fritid- och 

kulturnämnden som yttrande att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget om rullskridskorink.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Mikael Karlsson (S) och tjänstgörande 

ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Mikael Karlsson (S) yrkar avslag på tjänsteförslaget och yrkar enligt 

följande: Att berörd förvaltning/nämnd får i uppdrag att utreda en plats, 

förutsättningar och kostnad för att öppna upp en rullskridskorink i Ronneby 

kommun.   

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller ordförandens yrkande om bifall 

till tjänsteförslaget.  

Omröstning begärs och skall verkställas. Följande propositions ordning 

godkänns: 

Ja-röst för Lena Mahrles (L) yrkande om bifall till tjänsteförslaget. 

Nej-röst för bifall av Mikael Karlssons (S) yrkande.     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och åtta (8) nej-röster 

således godkännes Mikaels Karlssons (S) yrkande. Hur ledamöterna röstat 

redovisas nedan:          

Namn: Ja Nej 
Lena Mahrle (L) X  
Fredrik Jacobsen (M) X  
Christer Stenström (M) X  
Anders L Petersson (C) X  
Peter Lindström (RP) X  
Amani El Ali Mazloum (S)  X 
Kranislav Miletic (S)  X 
Mikael Karlsson (S)  X 
Ronny Pettersson (V)  X 
Tomas Lund (SD)   X 
Thommy Persson (S) tj ers.  X 
Thomas Svensson (S) tj ers.  X 
Christer Leksell (SD) tj ers.  X 

Summa: 5 8 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till 

kommunfullmäktige: Föreslå att berörd förvaltning/nämnd får i uppdrag att 

utreda en plats, förutsättningar och kostnad för att öppna upp en 

rullskridskorink i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 145 Dnr 2018-000351 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Installation av elgrillar i Brunnsparken/skogen och vid 
kommunala badplatser 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag om att installera elgrillar anpassade för offentlig miljö 

har inkommit. Områden som föreslås är Brunnsparken samt kommunala 

badplatser.  

Bedömning 

Vad gäller Brunnsparken föreslås att förslaget tas upp tillsammans med alla 

förslag till utveckling av Brunnsparken inom den grupp som ska arbeta med 

frågan inom gata- parkenheten på tekniska förvaltningen. 

Vad gäller kommunala badplatser är bedömningen att det inte är 

genomförbart med tanke på den el som behöver dras fram, svårigheten att 

sköta underhåll, samt de risker det innebär för brand och personskador.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande föreslå att hänskjuta 

förslaget om elgrillar i Brunnsparken till gata- parkenheten på tekniska 

förvaltningen och den grupp som är tillsatt för utveckling av Brunnsparken. 

Fritid- och kulturnämnden avger som yttrande att avslå förslaget att införa 

elgrillar på kommunala badplatser.  

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.      
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till 

kommunfullmäktige: Föreslå att förslaget om elgrillar i Brunnsparken 

hänskjuts till gata- parkenheten på tekniska förvaltningen och den grupp som 

är tillsatt för utveckling av Brunnsparken.  

Avslå förslaget om att införa elgrillar på kommunala badplatser.  

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 146 Dnr 2018-000243 790 

Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete 
med integration 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden har, liksom övriga nämnder och styrelser 

möjlighet att yttra sig gällande revisionsrapport av kommunens arbete med 

integration. Svar önskas senast den 31 oktober 2018. Integrationspolicyn 

antogs 2016-09-29. Dokumentet är gällande 2015-2018 

Kritikpunkter från granskningen gällande bland annat fritid- och 

kulturnämnden: 

 Säkerställa att handlingsplaner upprättas för respektive nämnd utifrån 

integrationsstrategin. 

 Att uppföljning av integrationsarbetet sker i samband med 

årsredovisningen.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen delar revisionens uppfattning gällande de två 

kritikpunkterna. Någon handlingsplan kopplad specifikt till 

integrationsstrategin föreligger inte. Däremot har mycket arbete lagts ner 

med integrationstanken medräknad. 

Någon specifik uppföljning av integrationsarbetet har heller inte skett utan 

detta formuleras indirekt utan tydlig koppling till integrationsstrategin. 

Slutsats: Vi behöver inom fritid- och kulturförvaltningen utveckla och 

förstärka arbetet med att säkerställa att integrationsstrategin blir en naturlig 

del i den kedja som utgör mål och resultatstyrning i Ronneby kommun med 

en handlingsplan. 

Vid revidering av integrationsstrategin vill förvaltningen betona vikten av att 

alla förvaltningar blir delaktiga.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande och antar 

svaret som sitt eget.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Amani El Ali Mazloum (S) och 

tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD). 

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 bifaller föreliggande förslag till yttrande och antar 

svaret som sitt eget. 

________________ 

Exp. 
De kommunala revisorerna 
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§ 147 Dnr 2018-000245 800 

Blekinge idrottsförbund och Idrottsgalan 2019 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Blekinge Idrottsförbund ansöker årligen om ett bidrag till den årligt 

återkommande idrottsgalan. 2019 äger den rum fredagen den 1 februari. 

Ansökan är i år liksom föregående år 25 000 kr. I detta ingår att kommunen 

står som samarbetspartner samt att 8 platser reserveras till kommunen. Galan 

äger rum i Ronneby på Blekinge Convention Center. På tjänstemannanivå 

har förslaget till beslut varit att avslå det ekonomiska stödet. Nämnden har 

dock de senaste två åren beslutat att bevilja den begärda summan på  

25 000 kr.  

Bedömning 

I bidragsreglerna punkt 2.5 finns definierat vilka föreningar som inte beviljas 

bidrag. Blekinge idrottsförbund tillhör denna kategori. 

I punkt 2.6 står dock: 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. 

Med tanke på att nämnden beviljat 25 000 kr de senaste två åren och att 

undantagsklausulen kan åberopas förslår förvaltningen att det begärda stödet 

beviljas. Noteras bör att Blekinge Idrottsförbund årligen får ett stöd på 

120 000 kr enligt en årlig överenskommelse.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja ett ekonomiskt stöd till Blekinge 

Idrottsförbund på 25 000 kr för Idrottsgalan 2019. Blekinge Idrottsförbund 

fakturerar fritid- och kulturförvaltningen i december 2018..  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V), Mikael Karlsson (S), Anders L Pettersson (C), och 

tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD). 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Christer Leksell (SD) yrkar avslag på tjänsteförslaget. 
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Mikael Karlsson (S) yrkar med instämmande av Anders L Petersson (C) och 

Ronny Pettersson (V) att ärendet hänvisas till kommunstyrelsen/ 

näringslivsenheten för hantering. 

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden, 

avslag mot bifall och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Mikael 

Karlssons (S) yrkande.     

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att översända ärendet gällande sökta 

medel för Idrottsgalan 2019 till kommunstyrelsen/ näringslivsenheten för 

hantering. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 148 Dnr 2018-000360 006 

Sammanträdestider för fritid- och kulturnämnden 2019 

 

Sammanfattning  

Ronny Pettersson (V) ställer en fråga gällande det som står i dagens tidning 

om att fritid- och kulturnämnden ska upphöra. Vad är det som föranleder 

detta?    

Ordförande Lena Mahrle (L) hänvisar till partiernas gruppledare. 

Fredriks Jacobsen (M) svarar att kommunstyrelsen ska avlastas från tekniska 

förvaltningens ärende.  

 

Ett förslag till sammanträdestider för fritid- och kulturnämnden 2019 

presenteras för ledamöterna. 

En genomgång med presidiet och nämndsekretariatet har genomförts. 

Torsdagar kl 13 00 

17 januari 

14 februari      

14 mars   

11 april  

9 maj  

13 juni  

Inget sammanträde i juli 

15 augusti  

12 september  

17 oktober  

7 november  

5 december.  

Deltar i debatten 

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

Karlsson (S), Ronny Pettersson (V), tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall tjänsteförslaget med följande ändring, att 

sammanträdet den 17 oktober flyttas till den 24 oktober.       
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Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller det samma.      

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna sammanträdesdatum för 

2019 enligt följande: 17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 

juni, inget sammanträde i juli, 15 augusti, 12 september, 24 oktober  

7 november och 5 december. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunledningsförvaltningen 
Personalenheten 
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§ 149 Dnr 2018-000016 009 

Information och rapporter 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Ronneby Sporthall – Ett husråd har avhållits där polisen, föreningarna, 

samordnare Bibbi Rönnlund och fritid- och kulturförvaltningen deltagit. Det 

som diskuterades var situationen i sin helhet i sporthallen, bl a möbleringen i 

sporthallen, rökfri Zon, disciplin med taggar/nycklar och vaktmästar-

bemanningen. Medel för kameraövervakning, 400 tkr, är beviljade. 

Samrådsmöte – Brunnsvallen och Soft Center Arena två samrådsmöten har 

avhållits och byggnation av båda projekten ska påbörjas. Brunnsvallen 

beräknas vara klar till sommarsäsongen om vädret tillåter. Soft Center Arena 

kan ev bli något försenad, beräknas bli klar till vintersäsongen 2019/2020.  

Lägesrapport Kulturstrategi – Ett styrgruppsmöte har avhållits. Ett 

grunddokument kommer arbetas fram för beslut i december 2018. 

Ronneby OK, information från KS gällande investeringsåtgärder. Äskanden 

var uppe på kommunstyrelsens budgetberedning, men ärendet 

återremitterades, med motiveringen att avtalssituationen ska vara klar innan 

beslut tas.     

G:a Rådhuset – Mötesplats för ungdomar. I detaljplanen står fastigheten som 

kontor och då krävs bygglov för att anpassa byggnaden till annan 

verksamhet. Fritid- och kulturförvaltningen kan inte nyttja byggnaden utan 

att tillgänglighetsanpassa och göra brandsyn m m.   

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Ronny Pettersson (S), Peter 

Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Thomas Svensson (S) och ersättare 

Benny Athle (S). 

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.     
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 150 Dnr 2018-000014 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut 2018-09-26 – Ronneby Orienteringsklubbs beviljat 

investeringsbidrag 2018 – förslag till användning. Godkännande att beviljade 

medel används enlig nytt förslag. 

Delegationsbeslut 2018-09-27 – Dans i Blekinge beviljas ett bidrag om 

10 000 kr till arrangemanget Shane el al. 

Delegationsbeslut 2018-10-04 – Ronneby Orienteringsklubb beviljas ett 

bidrag om 8 481 kr för att täcka kostnader för annons och busstransport för 

att genomföra Karlsnäsvandringen.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsärendena noteras till 

dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande             

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisade delegationsärenden 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 151 Dnr 2018-000015 009 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet. 

Ansökningar aktivitetsstöd våren 2018 års aktiviteter. 

Protokollsutdrag. 

Kommunfullmäktige § 246/2018 – Besvarande av medborgarförslag – 

Möjlighet at kunna hyra gymnastiksalen i Kuggeboda skola. 

Kommunfullmäktige § 253/2018 – Besvarande av medborgarförslag – 

Önskan om en Parkourpark i Ronneby.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 369/2018 – Kulturhusgruppen – 

Slutrapport. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 370/2018 – Kallinge fritidsgård – Utökad 

verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 371/2018 – Förslag till taxor och avgifter 

för fritid- och kulturnämnden.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L), ledamöterna Anders L Petersson (C), Ronny 

Petersson (V), Amani El Ali Mazloum (S) och tjänstgörande ersättare 

Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) 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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Övriga frågor/ärende 

 

Inga övriga frågor är anmälda till dagens sammanträde.      

________________ 

 


