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§ 95 Dnr 2017-000010 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

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

protokoll. 

Två extra ärende – Ronneby Musikförening - Musik på Micklagård och 

Ronneby Ryttarförening, ansökan om medel för ridläger, förslås att tas upp 

för behandling på dagens sammanträde.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkat bifall till att ärendena, Ronneby 

Musikförening – Musik på Micklagård och Ronneby Ryttarförening, 

ansökan om medel för ridläger, tas upp för behandling.  

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) till att justera 

dagens protokoll. 

Att Ronneby Musikförening – Musik på Micklagård och Ronneby 

Ryttarförening, ansökan om medel för ridläger, tas upp för behandling på 

dagens sammanträde. 

________________ 
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§ 96 Dnr 2017-000240 800 

Folkhälsoarbete 2017 - Fokus barn och ungdomar 

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Information om folkhälsoarbete 2017 med fokus på barn och ungdomar.  

Ett antal barn- och ungdomspolitiska utmaningar ses nationellt likväl som i 

Ronneby kommun:  

Ökad andel barn och unga  

Ungdomsarbetslöshet 

(O) Trygghet 

Inflytande/delaktighet  

Utflyttning   

Ungas psykiska (o)hälsa  

Drogvanor  

För ett lyckat hälsofrämjande och förebyggande arbete är det viktigt att 

involvera barn och unga och se dem som en resurs. Under 2017 pågår en rad 

insatser där fokus på barn och ungas delaktighet är genomgående.  

LUPP – enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Enkät för att 

kommunen ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och 

synpunkter. 

Barnkonventionen. Utveckling av kunskapshöjande insatser och metoder för 

att tydliggöra och säkerhetsställa barnkonventionen i handläggning och 

beslutsfattande. 

En kommun fri från våld. Modell för systematisk våldsprevention med unga 

i ett lokalsamhälle enligt hela-kommunen-ansatsen. 

Samtliga insatser bidrar till att utveckla och förtydliga kommunens arbete för 

barn och ungdomar och då utifrån ett helhetsperspektiv. På så sätt skapas 

förutsättningar för goda levnadsvillkor och levnadsvanor samt en attraktiv 

kommun för barn och ungdomar.  

Deltar i debatten 
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Christer 
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Stenström (M), Tomas Lund (SD) samt tjänstgörande ersättare Thomas 

Svensson (S). 

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

Sofie Ceder för en intressant och givande redovisning. 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att presidiet får i uppdrag att utforma fritid- och 

kulturnämndens utbildning i Barnkonventionen.  

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 redovisning till dagens 

protokoll. 

Att ge presidiet i uppdrag att utforma fritid- och kulturnämndens utbildning i 

Barnkonventionen.  

________________ 

Exp. 
Lena Mahrle 
Teo Zickbauer 
Fredrik Jacobsen 
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§ 97 Dnr 2017-000058 821 

Återremiss - Ny omklädningsbyggnad på 
Brunnsvallens idrottsplats. Önskemål från FC Iliria, FIF 
Gnistan och Ronneby BK 

 

Byggprojektledare William Lavesson och fastighetschef Ola Liljerum 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 64/23017 att återremittera 

ärendet med följande motivering: för vidare utredningen av bl a kostnaderna.   

Tekniska förvaltningen har gjort en grov kostnadskalkyl i ärendet. Tekniska 

förvaltningen har inte fått något uppdrag eller budget i ärendet.   

Alternativ 1 & 2 - Kostnad 7, 5 miljoner kronor(vad som avgår från 

försäkringen är inte frånräknat).  

Alternativ 3 - Kostnad 12 miljoner kronor (vad som avgår från försäkringen 

är inte frånräknat).  

Föreningarna som nyttjar Brunnsvallen förordar alternativ 3, även om 

byggnationen drar ut på tiden. Byggnaden som brann ner byggdes på 1970-

talet och efter detta har Brunnsvallen utvecklats med bl a konstgräs. Behovet 

är en ny omklädningsbyggnad enligt dagens standard.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Anders L Petersson (C), Kranislav Miletic (S), Christer 

Stenström (M), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S) och Thomas Svensson (S).   

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) m fl yrkar att redovisat alternativ nr 3 med en kalkylerad, 

beräknad kostnad om ca 12 miljoner kronor (exkl. ersättning från 

försäkringsbolaget) förordas. Att hos kommunstyrelsen äska den merkostnad 

som uppstår utöver erhållet belopp från försäkringsbolaget.  

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till alternativ nr 2.  
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Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Fredrik Jacobsens (M) yrkande 

om bifall till alternativ nr 2. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för Bifall till Fredrik Jacobsens (M) yrkande om bifall till alt. 2.  

Nej-röst för Teo Zickbauers (S) yrkan de om bifall till alt. 3.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen om röstning redovisas fyra (4) ja-röster och nio (9) nej-röster, 

således bifalles Teo Zickbauers (S) yrkande om bifall till alternativ 3.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP) X  
Fredrik Jacobsen (M) X  
Teo Zickbauer (S)  X 
Christer Stenström (M) X  
Anders L Petersson (C)   
Peter Lindström (RP) X  
Kranislav Miletic (S)  X 
Tomas Lund (SD)  X 
Eva-Britt Brunsmo (C) tj. ers.  X 
Catharina Christensson (S) tj. ers  X 
Thommy Persson (S) tj. ers.  X 
Thomas Svensson (S) tj. ers  X 
Thomas Lähdet (MP) tj. ers.  X 
  X 
Summa: 4 9 

  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att förorda alternativ nr 3 med en 

kalkylerad, beräknad kostnad om ca 12 miljoner kronor (exkl. ersättning från 

försäkringsbolaget).  

Att hos kommunstyrelsen äska om medel för den merkostnad som uppstår 

utöver erhållet belopp från försäkringsbolaget.  

Reservation 
Lena Mahrle (L), Fredrik Jacobsen (M), Christer Stenström (M)) och Peter 

Lindström (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 98 Dnr 2016-000538 875 

Muntlig nulägesbeskrivning av framtida etablering av 
Stadsmuseum i Ronneby 

 

Kommunstrateg Anders Engblom lämnar en muntlig redovisning av ärendet. 

Sammanfattning  

En Power Point presentation visades över ett skepp i England, Mary Rose, 

som är i storlek med Gribshunden.  

Ett museum innebär att samarbetet mellan berörda parter måste formaliseras 

och stärkas. Att inom ramen för ett formaliserat samarbete utforma en 

gemensam målbild och reglerat ansvarstagande. 

Stiftelse kan vara värt att pröva som samverkansform, även om detta skett 

tidigare. 

Ett museum byggt kring bärgade fynd från Gripshunden och med delar av 

skrovet i original är osannolikt. Skeppet Mary Rose som exponeras i eget 

museum i Portsmouth örlogshamn har kostat ca 500 miljoner att realisera 

och tiden från upptäckt till nuvarande status är nästan 40 år. 

Några erfarenheter som förmedlats från ansvariga personer i samband med 

studiebesök på ”The Mary Rose” är: 

Beakta kostnaderna  

Underskatta inte det omfattande arbetet med konservering 

Säkerställ samarbete med lämpliga partners 

Undvik begreppet museum, det associeras av många med något ”mossigt” 

Det finns ett löpande behov av förnyelse inom verksamheten för att hålla 

uppe intresset för förnyade besök 

Frivilliga gör en väsentlig insats för att möte och informera besökare 

Blekingemuseum söker på olika sätt pengar och partners för att bland annat 

fortsätta forskningsinsatser i och kring Gribshunden. Medel söks bland annat 

ur de regionala tillväxtmedlen. 

 

Det är under processen fram till att forskningsresultat kan presenteras viktigt 

att hålla allmänheten och andra intressenters intresse vid liv. Därför finns det 

värde i att anordna någon form av temporär mötesplats för att berätta om 

Gripshunden och det arbete som fortskrider. Vid en sådan mötesplats kan 

även andra delar av Ronnebys historia och intressanta besöksmål 

kommuniceras (Den medeltida staden, Stadens danska historia, Kyrkorna, 

Brunnsparken, Industrihistoria, Åsen vid Vång, m.m.) 

 

Det är stor betydelse att besökscentrum inte i någon del förväntas ersätta det 

museum som är målbilden. 
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Att investera i museum är en utmaning inte bara ekonomiskt utan även att 

enas om var det ska bidra med i kommunens utveckling. I hittills förda 

diskussioner har utgångspunkten varit att ett museum ska vara en del i 

utvecklingen av Ronneby stadskärna. Vilket exkludera placeringar som är 

perifera och innebär att museet blir en solitär med liten påverkan för staden. 

Musée-konceptet kan utformas som att stadsmuseum där Gribshunden och 

Åsen vid Vång blir flaggskeppen i berättelserna. Med tanke på den tid det 

kommer att ta att genomföra forskning, finna finansiering och utveckla 

Gribshunden som ett besöksmål för bredare grupper är en möjlig väg framåt 

att etablera ett stadsmuseum med en Gribshundsutställning som växer både 

kring kunskap och faktisk yta. Medel har tidigare upptagits i förslag till 

långtidsbudget. Värdet av etableringen har pendlat mellan 75 och 120 

miljoner. 

 

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

Anders Enblom för en intressant och givande redovisning 

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Christer Stenström (M), Tomas Lund (SD), tjänstgörande 

ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C) och Thommy Persson (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.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll.  

Återkomma på sammanträdet i augusti 2017 med ytterligare 

information/utredning gällande ärendet.  

________________ 
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§ 99 Dnr 2017-000329 865 

Art Residence- Regionalt konstuppdrag 

 

Enhetschef Kirsti Emaus har lämnat följande tjänsteförslag. 

Sammanfattning  

Fritid – och kulturnämnden i Ronneby kommun vill enligt § 20 2016 i 

samarbetet med Region Blekinge arbeta för att utveckla Kulturcentrum i 

Ronneby till ett regionalt centrum för samtida konst. Enligt beslut i KS 2017 

0131 § 51 är en avsiktsförklaring gällande från 201701 framtagen och 

underskriven av representanter från Ronneby kommun och Region Blekinge. 

Ett förslag till verksamhetsplan har tagits fram av Region Blekinge och 

Fritid och kulturförvaltningen i Ronneby kommun och ett antal aktiviteter 

och möten har redan arrangerats. Bl.a. Konferens om 1 % till konsten, 

konstnärlig gestaltning i det offentliga i offentliga rum arrangerades 23 maj 

på Kulturcentrum, Kurs i att nå ut med digitala och sociala medier för 

konstföreningar och konsthallar arrangerades på Kulturcentrum i april samt 

uppstart och premiär för Konst i Blekingepodden.  

Handlingsplanen sträcker sig från våren 2017 t.o.m våren 2021 och är indelat 

i de olika huvudområden som det är tänkt att vi främst skall arbeta med. 

Samarbeten och nätverk, Konstnärliga residens, Stöd för konstnärer/locka 

yngre yrkesverksamma konstnärer till länet samt utbildning och 

kompetenshöjning.  

Utveckling av Konstnärliga Residens med bas i Ronneby 

Konstnärliga Residens (Artist’ Residencies: A.I.R. Blekinge) 

Under hösten planeras för konstnärliga residens med bas i Ronneby. De ska 

erbjuda konstnärer, formgivare, arkitekter, curatorer och forskare tid, plats 

och resurser för konstnärlig utveckling i nya intressanta sammanhang, samt 

se till att samarbeten och aktiviteter sker med satellitverksamheter i 

Blekinges kommuner.  

Konstnärliga residens sammanför det lokala och regionala med det 

internationella och skapar långsiktiga kvalitetshöjande effekter i 

konstverksamheterna. De ökar attraktionskraft och profilering till 

kommunerna och länet som uppfattas mera kreativt och utåtriktat. Lokala 

deltagare och aktörer involveras på olika plan. Arbetet innebär nya 

perspektiv på platsen och omskapandet av identiteter och öppnar upp för 

överraskningar.  
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Bedömning 

Genom att bjuda in konstnärer till Art Residens i Ronneby och Blekinge 

skapas möjligheter för externa och återvändande konstnärer att tillfälligt bo 

och verka i kommunen. Ett bra kulturutbud och lokaler att arbeta i kan på 

sikt locka fler konstnärer att bosätta sig i Blekinge. Ett Art residens i 

Ronneby kommer att bidra till ett varierat, utmanande och attraktivt 

konstutbud för kommunens invånare samt för besöksnäringen och 

överensstämmer med avsiktsförklaringen – Att skapa ett regionalt centrum 

för samtida konst.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att finansiera boendet i Ronneby för fem 

konstnärer under hösten 2017. Kostnaden för enkelt boende för fem 

konstnärer under tre veckor beräknas till 50 000 kronor. 

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 finansiera boendet i Ronneby för fem 

konstnärer under hösten 2017. Kostnaden för enkelt boende för fem 

konstnärer under tre veckor beräknas till 50 000 kronor. 

________________ 

Exp. 
Kirsti Emaus, enhetschef 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 100 Dnr 2017-000342 805 

Verksamhetsbidrag för år 2017/Omedelbart justerad 
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§ 101 Dnr 2017-000265 805 

Bidrag till föreningar som genomför särskild social 
verksamhet 

 

Per Engkvist föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt fastställda bidragsbestämmelser för Fritid- och kulturnämnden med 

hänvisning till punkten 6 (6.1 – 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 pensionärsföreningar, handikapp- 

föreningar/organisationer, sociala föreningar och övriga föreningar som 

uppfyller de allmänna bestämmelserna i kapitel 1 samt de särskilda 

bestämmelserna som beskrivs i punkterna 6.1 och 6.2. 

Ansökningshandlingarna skall vara inlämnade senast den 30 april och inför 

beslut skall Social- och Äldreförvaltningarna yttranden inhämtas.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen har sammanställt de inkomna 

ansökningshandlingarna och det sammanställda underlaget med förslag till 

bidragsfördelning har översänts till Social- och Äldreförvaltningarna för 

yttrande. 

Socialförvaltningen samt Äldreförvaltningen har genom respektive 

förvaltningschef avgett sina yttranden och godkänt förslaget till 

bidragsfördelningen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag för särskild social verksamhet 

enligt sammanställt förslag i bilaga 1.  

Deltar i debatten 

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

Petersson (C) och Christer Stenström (M). 
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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 bevilja bidrag för särskild social 

verksamhet enligt sammanställt förslag i bilaga 1. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 102 Dnr 2017-000336 041 

Budget 2018-2019, plan 2020-2021 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Jeanette Mauritzson 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett förslag till budget 2018-2019 och plan 2020-2021 presentera för 

ledamöterna. Vissa redaktionella ändringar ska göras i materialet. 

Äskande utöver budgetram.  

En beskrivning och motivering för äskande finns under varje post.Nummer 

1- 9 är redan beslutade och kostnader finns för år 2017. Postern 10 – 24 är 

nya äskanden. 

Investeringar. 

Befintliga investeringar redovisas. Nya investeringar med kommentarer 

redovisas. Motivering ska skrivas under punkterna 5-8. 

När det gäller Brunnsbadet och deras avtal om, fribiljetter/all inklusive band, 

så ska ett möte avhållas med ledningen för hotellet, fritid- och 

kulturförvaltningen och kommundirektör Magnus Widén. 

Ordförande Lena Mahrle (L) påtalar vikten om att fritid- och 

kulturnämnden/förvaltnings inte ska drifta och äga några anläggningar, som 

tex Brunnsbadet.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP), tjänstgörande 

ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C), Catharina Christensson (S), Thommy 

Persson (S) och Thomas Lähdet (MP).   

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att en utveckling av filialbiblioteken till 

mötesplatser ska ske till en kostnad om 300 tkr, att punkt 24, äskande om 0,5 

tjänst som vaktmästaruppdrag på KC, biblioteket och Bruket, tas bort, 

tekniska förvaltningen får äska om detta.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna budget 2018-2019 och plan 

2020-2021 med vissa redaktionella ändringar. 

Äska 300 tkr i investeringsbudgeten för att skapa och utveckla 

filialbiblioteken till mötesplatser i kommunen, 2018 och framåt. 

Stryka punkten 24 om äskade av 0,5 vaktmästartjänst. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
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§ 103 Dnr 2017-000173 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Resultatet för budget 2017 visar just nu på ett underskott om 1 018 tkr, vilket 

bl a beror på ökande kostnader för övertagande av skötsel av Jernvallen 

sedan årsskiftet. Medel kommer att tilläggsäskas och en viss 

osäkerhetsfaktor finns.  

Hoby sporthall har fått ökade städkostnader sedan vaktmästeriet övergått till 

tekniska förvaltningen. 

De satsningar som skett på fritidsgårdsverksamheten har inledningsvis gett 

ökande kostnader. Även uteblivet lönebidrag och kostnader för kulturtolkar 

gör att verksamheten ligger över sin budget. 

Försenad rekrytering på den centrala administrationen som nu är klar ger ett 

prognostiserat överskott på personalkostnaderna. 

Vakanser och sjukskrivningar på biblioteket ger lägre personalkostnader.  

Yrkanden 

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

anslagsförbrukningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 104 Dnr 2017-000290 816 

Återremiss - Drogfri verksamhet - Mötesplats 
gymnasiet  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ärendet återremitterades under § 89/2017 med motiveringen att fritid- och 

kulturförvaltningen fick i uppdrag att undersöka om det finns andra mer 

lämpliga lokaler för verksamheten, tex lokalen som ”skaten” använder uppe 

på Bruket, att samordna tjänster för verksamheten och redovisa detta på 

sammanträdet i juni 2017 samt en tidplan för genomförandet.  

  

Fritidsledargruppen föreslår en separat verksamhet för mötesplats för 

gymnasieungdomarna och inte i närheten av Bruket. ”Skaten” har en väl 

fungerande och stor verksamhet i lokalen på Bruket.  

Någon ny lokal kan för tillfället inte presenteras. Tidplanen är av 

verksamheten ska komma igång årsskiftet 2017/2018.   

Tomas Lund (SD) informerar om att det finns en lokal för uthyrning uppe på 

Willys taket.   

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M) Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C), Peter 

Lindström (RP), Kranislav Miletic (S), Tomas Lund (SD), tjänstgörande 

ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C), Catharina Christensson (S) och Thommy 

Persson (S). 

Yrkanden 1 

Teo Zickbauer (S) m fl yrkar att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag 

att starta verksamheten för gymnasieungdomarna i Ronneby Sporthall 

snarast, dock senast 2017-10-01. 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar med instämmande av Tomas Lund (SD) att 

förvaltningschefen och enhetschefen får i uppdrag att hitta en lämplig lokal 

för mötesplats för gymnasieungdomarna. 
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Yrkanden 2 

Att hos kommunstyrelsen äska om ett tilläggsanslag om 315 tkr för 1,5 

tjänst. 

Yrkanden 3 

Att ur 2017 års investeringsbudget, div utrustning, ta i anspråk erforderlig 

kostnad för anskaffning av inventarier, dock max 100 tkr.  Med tillägg från 

Fredrik Jacobsen (M) om att en eventuell hyreskostnad ska tas ur 

investeringsbudgeten, div utrustning.  

Propositionsordning 1 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Fredrik Jacobsens (M) yrkande.  

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes.  

Ja-röst för Teo Zickbauers (S) m fl yrkande. 

Nej- röst för Fredriks Jacobsens (M) m fl yrkande. 

Omröstningsresultat 

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

således bifalles Fredrik Jacobsens (M)) yrkande. 

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP)  X 
Fredrik Jacobsen (M)  X 
Teo Zickbauer (S) X  
Christer Stenström (M)  X 
Anders L Petersson (C)  X 
Peter Lindström (RP)  X 
Kranislav Miletic (S) X  
Tomas Lund (SD)  X 
Eva-Britt Brunsmo (C) tj. ers.  X 
Catharina Christensson (S) tj. ers X  
Thommy Persson (S) tj. ers. X  
Thomas Svensson (S) tj. ers X  
Thomas Lähdet (MP) tj. ers. X  
   
Summa: 6 7 
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Propositionsordning 2 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid– och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande, med 

Fredrik Jacobsens (M) tillägg, och finner att fritid- och kulturnämnden 

bifaller detsamma. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen och 

enhetschefen i uppdrag att hitta en lämplig lokal för mötesplats för 

gymnasieungdomarna.  

Att hos kommunstyrelsen äska om ett tilläggsanslag om 315 tkr för 1,5 

tjänst. 

Att ur 2017 års investeringsbudget, div utrustning, ta i anspråk erforderlig 

kostnad för anskaffning av inventarier, dock max 100 tkr. Att eventuell 

hyreskostnad ska tas ur investeringsbudgeten, div utrustning.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Enhetschef Johan Gustavsson 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(28) 
2017-06-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2017-000263 809 

Förslag till arbetssätt för att utveckla anläggningsdrift 
avseende driftsformtaxor/ersättning mm för ett 
transparant och rättvist system 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

I Ronneby Kommun förekommer det en stor variationsbredd vad gäller drift 

av anläggningar, avtal kring dessa med föreningar samt hur ägarskapet ser 

ut. I de kommunala anläggningarna behöver inte föreningar ta på sig något 

större ansvar utan kan hyra in sig på anläggningen och betala enligt fastställd 

taxa. Föreningar som signalerat problematik kring drift och skötsel samt 

avtalsförhållanden är exempelvis: Listerby IK, Kallinge SK, Fredriksbergs 

BK, Ronneby Ryttarförening och säkert några till. Problematiken varierar 

beroende på vilken förening det gäller och vilken avtalssituation som råder. 

Villkoren för de föreningar förvaltningen har ska enligt kommunallagen så 

långt det är möjligt vara likvärdiga. Det är dock svårt och komplicerat att 

göra jämförelser eftersom det är många parametrar som ska vägas in.  

Bedömning 

Att arbeta fram ett förslag till övergripande principer för anläggningsdrift 

avseende driftsform taxor/ersättningar m.m. är komplext och kräver ett 

gediget kartläggningsarbete samt en god analysförmåga. Som 

förvaltningschef ser jag det som den bästa möjligheten att anlita en extern 

sakkunnig konsult till detta uppdrag. Det finns alternativa möjligheter såsom 

att skapa en arbetsgrupp bestående av de mest sakkunniga inom berörda 

förvaltningar inom kommunen, men min bedömning är att en extern konsult 

är att föredra.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar  

-att ge förvaltningschefen i uppdrag undersöka möjligheten att anlita en 

extern konsult till uppdraget att utveckla anläggningsdrift avseende 

driftstaxor/ersättningar m.m. för ett transparent och rättvist system. 

- att undersöka kostnaden för detta uppdrag.  

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP). 
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Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Peter Lindström (RP) avslag 

på tjänsteförslaget, yrkar att uppdraget ska utföras inom förvaltningen, med 

de nya handläggarna och i samarbete med presidiet och att ärendet 

återaktualiseras på sammanträdet i november 2017.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att uppdraget, arbetssätt för att utveckla 

anläggningsdrift avseende driftsformtaxor/ersättning mm för ett transparant 

och rättvist system, ska utföras inom fritid och kulturförvaltningen, med de 

nya handläggarna och i samråd med presidiet. 

Återaktualisera ärendet på sammanträdet i november 2017.      

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 106 Dnr 2017-000013 809 

Information & Rapporter  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Ekenäs camping - KS återremitterade ärendet till kommundirektör Magnus 

Widen för vidare utredning i samarbete med kommunjurist Anna-Clara 

Eriksson. Ärendet ligger inte längre på fritid- och kulturnämnanden. 

Verksamheten löper på enligt tidigare tecknat avtal.   

Regional kulturplan är översänd till fritid- och kulturnämnden för 

remissyttrande, som ska lämnas senast 30 september 2017.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Peter Lindström (RP) och 

tjänstgörande ersättare Thommy Persson (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 desamma 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 107 Dnr 2017-000012 002 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.   

Ordförandebeslut 2017-06-08 att bevilja Ronneby folkteater ett bidrag om 

43 000 kr för att vara medarrangörer till ”Kalas i Parken men Clowner utan 

Gränser” 

Förändrade öppettider på Hjorthöjdens bibliotek under sommaren 2017. 

Delegationsbeslut 2017-06-14 - Blekinge pärlor beviljas ett 

arrangemangbidrag om 10 000 kr för att verka för att Lyckå Kammarmusik 

Festival Re-Creation kan genomföra konserten ”Romantik på Johannihus 

slott”. Redovisning ska lämnas efter arrangemangets genomförande. 

Delegationsbeslut 2017-06-14 - Ronneby Musikförening beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 10 000 kr för genomförande av ”Musik på 

Mickalgård”. Redovisning ska lämnas efter arrangemangets genomförande.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 108 Dnr 2017-000011 800 

Delgivningsärende mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.  

Miljö- och byggnadsnämnden.- Internremiss om planbesked Rönnbäret 2, 

Ronneby kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden – Översiktsplan Ronneby 2035 – samråd till 

den 25 juni 2017. 

Hyresgäster på Aspan – Skrivelse till kommunstyrelsen angående höjning av 

säsongsavgift för husvagnsplats på Solvik Aspan. 

 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen § 235/2017 – Nämndernas Intern kontrollplan 2017 (ej 

KS).  

Kommunstyrelsen § 236/2017 – KKIK 2016.   

Kommunstyrelsen § 237/2017 – Uppföljning av nämndernas 

internkontrollplaner 2016 (ej KS) 

Kommunstyrelsen § 239/2017 – Tertialrapport I 2017-04-30. 

Kommunstyrelsen § 254/2017 - Simhallarna i Ronneby och Kallinge, 

framtid inriktning. 

Kommunfullmäktige § 154/2017 – Fritidsgård i Kallinge centrum. 

Kommunfullmäktige § 158/2017- Flödet – gatukonstfestival i Ronneby. 

Ärendelogg 2017-06-13.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till 

dagens protokoll 

________________ 
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§ 109 Dnr 2017-000014 809 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) meddelar att Ronneby Ryttarförenings ansökan 

har tagits tillbaka och ska inte behandlas på dagens sammanträde.  

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

protokoll. 

________________ 
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§ 110 Dnr 2017-000212 805 

Ronneby Musikförening - Musik på Micklagård 

 
Sammanfattning  

Ronneby Musikförening ansöker om bidrag för att genomföra Musik i 

Mickalgård utanför Johannishus, fyra söndagskvällar i juli 2017. Singer 

songwriter/folkmusik, jazz mm med olika bandkonstellationer varje tillfälle 

(4-5 personer i varje band). 

Musik i Mickalgård arrangerandes första gången 2000 och återkom 2007. 

Som huvudarrangör stod då föreningen Möllers Byalag, som nu ligger 

vilande. Arrangemanget fick under dessa år stöd från Ronneby kommun och 

Musik i Bleking.  

Om Ronneby kommun beviljar bidrag så kan Musik i Blekinge kan bevilja 

med maximalt samma belopp.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD) och tjänstgörande 

ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Tomas Lund (SD) yrkar med instämmande av ordförande Lena Mahrle (L) 

och Teo Zickbauer (S) att Ronneby Musikförening beviljas ett bidrag om 

10 000 kr för arrangemanget Musik i Micklagård. 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar avslag på Tomas Lund (SD) m fl yrkande.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Tomas Lunds (SD) m fl yrkande.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Musikförening ett 

bidrag om 10 000 kr för arrangemanget Musik i Micklagård.  

Reservation 
Fredrik Jacobsen (M) och Christer Stenström (M) reserverar sig till förmån 

för eget yrkande. 

________________ 

Exp. Ronneby Musikförening 


