Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(42)

Sammanträdesdatum

2017-01-19

Fritid- och kulturnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, Stadshuset kl. 13 00 -16 55, ajournering 14 40 – 15 00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Teo Zickbauer

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2017-01-26

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ann Hermansson
Ordförande

Lena Mahrle

Fredrik Jacobsen

§§ 1 - 14

§§ 15-18

Justerare

Teo Zickbauer
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Fritid- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-19

Datum då anslaget sätts upp

2017-01-27

Datum då anslaget tas ned

2017-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Underskrift

Ann Hermansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 1-18

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-19

Fritid- och kulturnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lena Mahrle (L), Ordförande §§ 1-14
Fredrik Jacobsen (M), 1:e vice ordförande §§ 1-14
Fredrik Jacobsen (M), ordförande §§ 15 - 18
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Amani El-Ali (S)
Kranislav Miletic (S) §§ 2-18
Mikael Karlsson (S)
Johan Svedberg (S)
Carlos Michea (V) §§ 1-14
Tomas Lund (SD)
Rose-Marie Leksell (SD)

Tjänstgörande ersättare

Catharina Christensson (S) §§ 1, 15-18
Ella Lundgren (L) §§ 15-18

Övriga närvarande
Ersättare

Åke Tärntoft (C)
Catharina Christensson (S) §§ 2-14
Thommy Persson (S)
Thomas Svensson (S)
Thomas Lähdet (MP)
Christer Leksell (SD)
Ella Lundgren (L) §§ 7-14

Tjänstemän

Thomas Andersson, förvaltningschef
Johan Gustavsson, enhetschef §§ 1- 5, 15
Kirsti Emaus, enhetschef §§ 1- 3, 15
Nina Giacomelli, informatör/kommunikatör §§ 1-2
Kristna Eklund, planarkitekt §§ 1-2
William Lavesson, byggprojektledare § 15
Unni Hallberg, projektledare § 15
Ann Hermansson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-19

3(42)

Fritid- och kulturnämnden

Ärendelista
§1

Dnr 2017-000010 006

4

Val av justerare .................................................................................. 4
§2

Dnr 2016-000014 011

5

Ny översiktsplan för Ronneby kommun - Diskussion om nämndernas
behov. ................................................................................................ 5
§3

Dnr 2016-000070 866

9

Flödet - Gatukonst festivalen i Ronneby. ............................................ 9
§4

Dnr 2016-000426 816

12

Fritidsgårdsverksamheten i Ronneby kommun - utredning ............... 12
§5

Dnr 2016-000667 816

14

Jörgen Holmslykke - Fritisgård/aktivitetsanläggning i Kallinge
Centrum, Flisevägen 1. .................................................................... 14
§6

Dnr 2016-000697 800

17

Intern kontrollplan 2017 - Fritid- och kulturförvaltningen ................... 17
§7

Dnr 2016-000710 001

19

Remissyttrande - Komplettering - ny grafisk profil i Ronneby Kommun
(organisation) ................................................................................... 19
§8

Dnr 2016-000721 805

24

Ansökan om föreningsbidrag Orkesterfestival, Spanien 2017 .......... 24
§9

Dnr 2017-000017 808

26

SISU Idrottsutbildarna - Överenskommelse ..................................... 26
§ 10

Dnr 2016-000711 860

28

Fristad Blekinge? ............................................................................. 28
§ 11

Dnr 2016-000650 809

30

Förslag till regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till
ungdomar som inte är medlemmar i förening. .................................. 30
§ 12

Dnr 2016-000717 109

32

Begäran om remissyttrande över medborgaförslag från Astrid
Hansson - Lokaler inom centrum för pensionärer, funktionshindrade
och musikintresserade ..................................................................... 32
§ 13

Dnr 2016-000730 800

34

Tjänstegaranti - Fritid- och kulturförvaltningen ................................. 34
§ 14

Dnr 2015-000229 819

35

Hantering och skötsel av fiskekort mm i Ronneby ån ....................... 35
§ 15

Dnr 2017-000013 809

37

Information & Rapporter 2017 .......................................................... 37
§ 16

Dnr 2017-000012 002

39

Delegationsärende 2017 .................................................................. 39
§ 17

Dnr 2017-000011 800

41

Delgivningsärende mm 2017............................................................ 41
§ 18

Dnr 2017-000014 809

42

Övriga frågor/ärende ........................................................................ 42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-19

Fritid- och kulturnämnden

§1

Dnr 2017-000010 006

Val av justerare
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§2

Dnr 2016-000014 011

Ny översiktsplan för Ronneby kommun - Diskussion
om nämndernas behov.
Planarkitekt Kristina Eklund föredrar ärendet tillsamman med
informatör/kommunikatör Nina Giacomelli.
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen driver arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan för kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur mark, vatten
och bebyggelse ska planeras, tas tillvara och utformas i Ronneby kommun i
framtiden. Tidshorisonten sträcker sig till år 2035.
Arbetet bygger på ett brett deltagande av såväl tjänstemän och politiker inom
kommunen som av kommunens medborgare.
Under januari och februari 2016 har vardera nämnd fått en introduktion till
arbetet med översiktsplanen med en beskrivning av vad en översiktsplan är
och hur arbetet med översiktsplanen planerats.
Diskussionsunderlag:
Arbetet med översiktsplanen vilar på kommunens vision och de tre
framtidsbilderna:
Livskvalitet i stad och på landsbygd
År 2035 finns en mångfald av attraktiva boendemiljöer i hela kommunen. De
präglas av god service, bra kommunikationer och en blandad bebyggelse.
Boendemiljön utmärks av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet där
alla har tillgång till en rik natur, underbara vatten och en bredd av
fritidsaktiviteter. Vårt kulturarv värnas som en resurs och kulturlivet är
tillgängligt för alla.
Nära till varandra
År 2035 finns i Ronneby kommun en väl utbyggd infrastruktur för lokala,
regionala, nationella och internationella resor. Det finns en bra samordning
av olika trafikslag för hela kommunen och infrastrukturen för alternativa
drivmedel är väl utbyggd. Det digitala samhället är väl utbyggt och ger goda
förutsättningar för ett attraktivt boende och ett livskraftigt näringsliv.
Guldläge för utveckling mitt i Blekinge
År 2035 är Ronneby med sitt strategiska läge vid Östersjön och närheten till
Europa ett av Sveriges mest attraktiva innovationsnav.
Ett utbyggt samarbete för högre studier och attraktiva boendemöjligheter gör
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Ronneby till en bra plats att starta och driva företag inom alla branscher och
kommunen karaktäriseras av närhet och tillgänglighet. De goda
förutsättningarna för en rik turismnäring tas tillvara och utvecklas.
För att nå fram till framtidsbilderna har strategier arbetats fram. Nedan listas
de strategiförslag som bedöms ha särskilt stor betydelse för fritid- och
kulturnämndens kärnfrågor:
Säkerställ tillgänglighet till bostadsnära natur vid planering och exploatering.
Utveckla attraktiva och säkra gång- och cykelstråk i kärnorna till målpunkter
såsom exempelvis skolor och förskolor, handel, fritidsaktiviteter,
arbetsplatser och kommunikationsnoder.
Strategierna syftar till att främja ett tillgängligare och jämlikare samhälle
med attraktiva boendemiljöer där det finns rum för lek och rekreation och
lek i närområdet och målpunkter är tillgängliga för alla.
Koncentrera offentliga investeringar till kommunens kärnor.
Stimulera utvecklingsstråken för attraktiva boendemiljöer, turism, friluftsliv
och kultur.
Strategierna syftar till att behålla och förbättra serviceutbudet i hela
kommunen och att koncentrera utvecklingen till vissa utpekade stråk och
områden.
Stärk turismnäringen genom att bygga upp ett nät med informationspunkter i
hela kommunen.
Utveckla Brunnsparken och Brunnsskogens betydelse som nod för aktiviteter
och evenemang i kommunen.
Stärk skärgården som besöksmål genom att öka dess tillgänglighet.
Bygg upp och tillgängliggör knutpunkter för friluftslivet och använd dessa
som bas för att knyta samman och utveckla befintliga leder.
Strategierna syftar till att synliggöra och stärka de höga värden för turism
som finns inom kommunen för att på så sätt göra kommunen mer känd som
besöksmål och öka turismen i kommunen.
Eventuellt tillkommande förslag går att lämna in till miljö- och
byggnadsförvaltningen senast 2017-02-27. Förslaget till samråd över ny
Översiktsplan kommer att presenteras 2017-03-20.
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Diskussioner förs av ledamöterna och följande förslag läggs fram:
Framtid behov:
Samordning av anläggningar och satsningar, infrastruktur, kommunikationer,
omklädning etc, säkra cykelvägar mm.
Flexibilitet i anläggningarna vid nybyggnation/ombyggnation
(användningsområden).
Tillgänglighet för funktionshindrade, åtkomst mm.
Härstorp – sjön samordna förvarets intressen, Eldorado. Skärsjön under
utredning.
Projekt – inte bara föreningsdrivna evenemang och aktiviteter.
Utvecklingsområden:
Tillgänglighet - Digitalt, WIFI, funktionsdiversion, bokning,
kommunikation.
Samverkan – Lugnevi isolerad, Brunnsvallen, Ishallen, tex smidigare
kioskverksamhet.
Skärgården
Digitalisering – Mötesplatser (ej tappa bort mötesplatser)
Belysning och trygghet vid anläggningar.
Samordning – kulturanläggningar och fritidsanläggningar- Mötesplatser.
Övernattningsmöjligheter annat än hotell, tex Rönninge, Saxemara camping
Ekenäs.
Kulturkvarteren – Utvecklaområdet Bergslagen som ett kulturellt centrum.
Vatten – Saxemara
Fisket.
Viktiga funktioner:
Närheten till naturen och vatten.
Fritidsgårdsverksamheten – Föreningsverksamheten räcker inte till?
Föreningsverksamhet – Samverkan – Beaktas som målgrupp i ÖP och även i
andra sammanhang, fritid, förskola mm.
Cykelleder och anslutningar till rekreationsområden – Region B förstudie på
kustnära cykelled.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Mikael Karlsson (S), Peter Lindström (RP), Johans Svedberg
(S) samt ersättarna Thomas Lähdet (MP), Thommy Persson (S), Åke
Tärntoft (C).
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Ordförande Lena Mahrle (L) framför sitt och övriga ledamöters tack för en
givande information.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera ärendet till dagens protokoll
samt översända diskussionsunderlaget till miljö- oh byggnadsförvaltningen.
________________
Exp.
Kristina Eklund, miljö och byggnadsförvaltningen
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§3

Dnr 2016-000070 866

Flödet - Gatukonstfestivalen i Ronneby
Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet.
Sammanfattning
Flödet, en fristående ideell organisation representerad av Pärra Andreasson
och Kim Demåne presenterade ett förslag för Gatukonstfestival i Ronneby
under 2016, i samband med 1 maj och Konstrundan i Blekinge och därefter
återkommande varje år. Enligt förslaget skulle 5 stora muralkonstverk målas
2016 av 5 graffitikonstnärer från Sydamerika. Temat 2016 föreslogs bli
folksagor och sägner. Arbetsgruppen, Pärra Andreasson och Kim Demåne,
presenterade i sitt förslag 8 fasader i Ronneby som lämpliga platser för
fasadmålningar. Föreslagna fastigheter ägs av privata fastighetsägare,
Ronnebyhus AB och Ronneby kommun. Organisationen Flödet sökte stöd
och samarbete med bl.a. Ronneby kommun, bostadsbolag i Ronneby och
Konstrundan. Flödet sökte även en lokal projektledare och deras föreslagna
budget för 2016 var på 616 206 kronor.
Ronneby har under de 12 senaste åren arrangerat Graffitiveckor där kända
professionella graffitimålare och amatörer har deltagit. 2 ytor har använts,
Sockerbrukets fasad och Biblioteksmuren. En fri yta i anslutning till
resecentrum har upplåtits för spontanmålning.
Fritid och kulturnämnden beslutade enligt § 21 2016-02-08
- att ställa sig positiv till en Gatukonstfestival i Ronneby under förutsättning
att en finansiering kunde lösas och att en kontrakterad
Curator/konstkonsulent anlitades som projektledare. Fritid och
kulturnämnden ansåg att en till två fasader/år skulle målas i samband med
den återkommande konstrundan med start 2016 eller 2017.
- Föreslå att kommunstyrelsen ger ett ägardirektiv till bolagen att upplåta två
fastigheter för målning av två verk enligt 1 % regeln, utöver de målningar
som fritid – och kulturförvaltningen genomför.
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 174 2016-04-28 att avslå fritid- och
kulturnämndens hemställan om att ge ett ägardirektiv till bolagen att upplåta
två fastigheter för målning av två verk enligt 1 % regeln.
Kommunfullmäktige ser dock positivt på idén och gav fritid och
kulturnämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
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Bedömning
Ett nytt förslag på totalt 6 fasader, 4 nya samt 2 ”gamla” ytor/fasader som
kan komma i fråga för Graffitimålning under 2017 har tagits fram av
Kulturcentrum i samråd med Ronnebyhus.
2 fasader – Panncentralen på Hjorthöjden och P-huset på Älgbacken ägs av
Ronnebyhus.
2 fasader - kv. Fridas innergård och Espedalsskolan samt tidigare målade
fasader, Sockerbruket och Biblioteksvägen, ägs av Ronneby kommun.
Totalbudget för alla 6 fasader beräknas till ca.480 000 kronor.
Ronnebyhus ställer sig positiv till att bekosta högtryckstvätt, förbättring av
grundmålning samt Graffitifärg i samband med målning av Panncentralen
och P-huset på Älgbacken.
I Kulturcentrums budget och verksamhetsplan finns utrymme för en
delfinansiering om 55 000 kronor i samband med målning av Sockerbrukets
vägg och Biblioteksväggen.
Förslag till beslut
Fritid och kulturförvaltningen föreslår att 2 nya fasader;
Panncentralen och P- huset på Älgbacken samt Sockerbruket och
Biblioteksväggen målas i samband med konstrundan 2017 under
förutsättning att finansiering om ca.140 000 kronor samt projektledarlön om
ca.50 000 kronor utöver Ronnebyhus och Kulturcentrums insats kan lösas.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Christer Stenström (M), Rose-Marie Leksell (SD), Mikael
Karlsson (S), Johan Svedberg (S), Amani El Ali (S), Carlos Michea (V),
Peter Lindström (RP) samt ersättarna Thommy Persson (S), Thomas Lähdet
(MP) och Christer Leksell (SD).
Ledamöterna diskuterade att det finns behov av en större ”frivägg” som ska
vara tillgänglig för att ungdomar ska kunna utföra målningar. Ett förslag till
möjliga friväggar är bl a Ronneby golfklubb och Ronneby sporthall.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Fredrik Jacobsen
(M) och Teo Zickbauer (S) bifall till beslutsförslaget med följande tillägg:
Att hos kommunstyrelsen äska medel 190 tkr för genomförandet av Flödet
Att temat på målningarna ska vara Hälsa och Friskvård.
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Att genomföra det beslut om målning i sporthallar som förvaltningen fått i
uppdrag av kommunstyrelsen.
Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att arbeta i ett brett samarbete
med övriga förvaltningar gällande Flödet.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att två nya fasader, panncentralen,
Hjorthöjden och p- huset på Älgbacken samt Sockerbruket och
Biblioteksväggen målas i samband med konstrundan 2017 under
förutsättning att finansiering om ca140 000 kronor samt projektledarlön om
ca 50 000 kronor utöver Ronnebyhus och Kulturcentrums insats kan lösas.
Att hos kommunstyrelsen äska medel, 190 000 kr för genomförandet av
Gatukonstfestivalen Flödet.
Att temat på målningarna ska vara Hälsa och Friskvård.
Att genomföra det beslut om målning i sporthallar som förvaltningen fått i
uppdrag av kommunstyrelsen, enligt motion från Malin Norfall (S).
Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att arbeta i ett brett samarbete
med övriga förvaltningar gällande Flödet.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Enhetschef Kirsti Emaus
Fritid- och kulturförvaltningen
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§4

Dnr 2016-000426 816

Fritidsgårdsverksamheten i Ronneby kommun utredning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt § 57/2016 har följande uppdrag getts till fritid- och kulturförvaltningen: ”Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge fritid- och
kulturförvaltningen i uppdrag att utreda fritidsgårdverksamheten i
kommunen, ev utbyggnad mm.
Utredning kring Ronneby kommuns fritidsgårdverksamhet är nu klar efter
viss försening. ( Se bilaga till handlingarna). Uppdraget är genomfört av
Florence Obison som under 2016 haft en anställning på utbildningsförvaltningen som fritidssamordnare.
I uppdragsbeskrivningen ingår att göra en nulägesbeskrivning gällande
personal, lokaler och verksamhet samt att titta på utvecklingsmöjligheter
både på kort och lång sikt.
Metoden har varit intervjuer av fritidsledare, tjänstemän och politiker,
föreningar och privata aktörer. En enkätundersökning är genomförd i tre
skolor. Studiebesök har genomförts i Malmö samt en intervju via skype.
Inom följande områden har ett antal förslag framlagts:
Styrdokument vad gäller målbeskrivning och utvärdering
Metod för uppföljning
Strategi för utbildning, erfarenhetsutbyte lokalt och regionalt
Inflytande, demokrati och engagemang
Metoder för finansiering
Sommaraktiviteter och sommarjobbande ungdomar
Genusperspektivet
Jämställdhet, integration
Samarbete och samverkan
Lokalers storlek, utnyttjande och inredning
Under januari kommer förvaltningen få full bemanning på Bruket enligt
budget, vilket innebär att en ny enhetschef med verksamhets- personal- och
ekonomiansvar, samt att ytterligare en fritidsledare anställts. Förvaltningen
kommer även att förstärka med kulturtolkar och värdar på de stora
idrottsanläggningarna via nystartsjobb.
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Bedömning
Utredningen med sina förslag samt den nya bemanningen ger goda
förutsättningar för utveckling av verksamheten framöver. Därför anser
förvaltningschefen att det är lämpligt att den nya enhetschefen får tid på sig
att lära känna verksamheten, läsa in sig på utredningen och tillsammans med
sin personal och förvaltningschef arbeta fram en utvecklingsplan för året
samt för en treårsperiod.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar
att godkänna utredningen
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån förslagen i utredningen i
samverkan med enhetschefen Johan Gustavsson och personal arbeta fram en
utvecklingsplan för 2017 samt en strategi fram till och med 2019.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP) samt ersättare Thommy Persson (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till beslutsförslaget med följande tillägg:
förslag till utvecklingsplan ska presenteras på sammanträdet i mars 2017 och
att förslag till strategi ska presenteras på sammanträdet i juni 2017, samt att
konkreta åtgärder presenteras fortlöpande under 2017.
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 utredning.
Att ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att utifrån förslagen i
utredningen i samverkan med enhetschef Johan Gustavsson och personal
arbeta fram ett förslag till utvecklingsplan för 2017, som ska presenteras på
sammanträdet i mars 2017, och att ett förslag till strategi ska presenteras på
sammanträdet i juni 2017, samt att konkreta åtgärder presenteras fortlöpande
under 2017.
________________
Exp.
Thomas Andersson, förvaltningschef
Johan Gustavsson, enhetschef
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§5

Dnr 2016-000667 816

Jörgen Holmslykke - Fritidsgård/aktivitetsanläggning i
Kallinge Centrum, Flisevägen 1
Förvaltningschef Thomas Andersson fördrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt beslut i fritid- och kulturnämnden, § 181/2016 yttrade sig nämnden till
kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att utveckla Kallinge centrum
enligt ett medborgarförslag från Jörgen Holmslykke, § 313/2016, och gynna
ungdomars möjligheter till aktiviteter. Nämnden hänvisade till en utredning,
som nu är färdig och kommer att presenteras i sin helhet på januari mötet. I
förslaget finns förslaget att nyttja fastigheten Flisevägen 1 med tillhörande
tomt samt en angränsande parkering till fritidsgårdsverksamhet samt
aktivitetspark.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen bedömer att det ligger i linje med uppdrag
fritid- och kulturnämnden 2017 i budget samt ” Utredning kring Ronneby
kommuns fritidsgårdsverksamhet” att som steg ett påbörja processen att
skriva ett avtal som sträcker sig över 2017 och 2018 mellan Jörgen
Holmslykke och fritid- och kulturförvaltningen. Detta ska innefatta
inrättande av fritidsgårdsverksamhet och eventuell annan kompletterande
verksamhet på plan två i den berörda fastigheten.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningschefen uppdraget att
teckna ett kontrakt mellan Jörgen Holmslykke och fritid- och
kulturförvaltningen gällande 2017-2018. Avtalet ska gälla
fritidsgårdsverksamhet och annan lämplig kompletterande verksamhet på
plan 2 i fastigheten Flisevägen 1.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Mikael Karlsson (S), Kranislav Miletic (S), Peter Lindström
(RP), Amani El Ali (S), Rose-Marie Leksell (SD), Tomas Lund (SD), Carlos
Michea (V) samt ersättarna Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD).
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Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att förvaltningschef Thomas Andersson
får i uppdrag att förhandla fram ett tvåårsavtal, med redovisning av
kostnader, mellan Jörgen Holmslykke och fritid- och kulturförvaltningen.
Avtalet ska gälla fritidsgårdsverksamhet och annan lämplig kompletterande
verksamhet på plan 2 i fastigheten Flisevägen 1, som ska redovisas på
sammanträdet i februari 2017.
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall med följande tillägg, att en återrapport i
ärendet och en inventering av alternativa lämpliga lokaler för fritidsgårdsverksamhet i Kallinge tätort, samt en kostnad för detta, ska redovisas på
sammanträdet i februari 2017.
Rose-Marie Leksell (SD) yrkar bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller ordföranden Lena Mahrles (L)
yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för ordförande Lena Mahrles (L) yrkande.
Nej-röst för avslag och bifall till Teo Zickbauer (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas fyra (4) ja-röster och nio (9) nej-röster,
således bifalles Teo Zickbauers (S) yrkande.
Hur ledamöter röstat redovisas nedan:
Namn:
Lena Mahrle (FP)
Fredrik Jacobsen (M)
Teo Zickbauer (S)
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Amani El-Ali (S)
Kranislav Miletic (S)
Mikael Karlsson (S)
Johan Svedberg (S)
Carlos Michea (V)
Rose-Marie Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Summa:
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att förvaltningschef Thomas Andersson
får i uppdrag att förhandla fram ett förslag till tvåårsavtal, med redovisning
av kostnader, mellan Jörgen Holmslykke och fritid- och kulturförvaltningen.
Avtalet ska gälla fritidsgårdsverksamhet och annan lämplig kompletterande
verksamhet på plan 2 i fastigheten Flisevägen 1, som ska redovisas på
sammanträdet i februari 2017.
Att en återrapport i ärendet och att en inventering av alternativa lämpliga
lokaler för fritidsgårdsverksamhet i Kallinge tätort genomförs, samt en
kostnad för detta, ska redovisas på sammanträdet i februari 2017.
________________
Exp.
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§6

Dnr 2016-000697 800

Intern kontrollplan 2017 - Fritid- och kulturförvaltningen
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet
Sammanfattning
Enligt beslut av kommunfullmäktige ska nämnderna varje år anta en intern
kontrollplan för verksamheten. Kontrollplanen ska inkludera
rutinbeskrivningar och visa hur uppföljning av planen görs.
Den interna kontrollplanen och uppföljningen ska varje år rapporteras till
kommunstyrelsen.
Bedömning
Vid uppföljningen av den interna kontrollplanen som har gällt för 2016
konstateras att vissa förändringar bör göras. Ett antal angivna
processer/rutiner bör tas bort, men ersättas av mer angelägna
processer/rutiner i den kommande kontrollplanen som ska gälla för 2017.
De processer/rutiner som enligt bedömningen bör tas bort är:
In- och utlämning av konst:
Rutinbeskrivningen efterlevs och bedömningen är att processen/rutinen inte
betraktas som en risk.
Säkerhet i konsthallen i samband med arrangemang:
Inarbetad rutin följs och bedömningen är att processen/rutinen inte betraktas
som en risk
Booking (bokningssystem) – föreningarna kan få fel schema:
Bedömningen är att risken är mycket liten då schemaläggningen sker i
bokningssystem.
Bidragshantering – att fel bidragsbelopp betalas ut, att bidraget inte utbetalas
i rätt tid:
Bedömningen är att risken är mycket liten för att någon av situationerna skall
uppstå.
Förslag till förändringar av befintliga processer/rutiner med förtydliganden
att gälla för 2017:
Nycklar och taggar till anläggningar:
Omfattningen förtydligas då kontrollmomentet gäller nycklar och taggar till
samtliga anläggningar som förvaltningen hanterar/lämnar ut. Förvaltningen
är dock inte ensam om hanteringen/utlämningen av nycklar och taggar.
En enhetlig rutin är önskvärd för att säkerställa behörighet och giltighet
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oavsett vem som ansvarar för utlämning av nycklar och taggar till
kommunens anläggningar.
Nytillkomna processer/rutiner som föreslås införas i den interna
kontrollplanen för 2017:
Avtal – gäller avtal som ej omfattas av LOU:
Uppföljning och bevakning av avtalens tidsomfattning samt rutin för
återrapportering till fritid- och kulturnämnden.
Effekter av omorganisation som berör förvaltningen:
Uppföljning och analys med upprättande av konsekvensbeskrivning.
Ärendeuppföljning/återrapportering av beslut som fattats av fritid- och
kulturnämnden:
Att beslut fattade av fritid- och kulturnämnden inte verkställs, följs upp eller
återrapporterade.
Oförändrad process/rutin från innevarande år som föreslås vara kvar i den
interna kontrollplanen för 2017.
Elektronisk fakturahantering under semesterperioder:
Att fakturor inte blir betalad i tid eller att bluffakturor slinker igenom
kontrollsystemet.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetens Interna
kontrollplan för 2017 med de förändringar och tillägg som redovisats enligt
ovanstående.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetens Interna
kontrollplan för 2017 med de förändringar och tillägg som redovisats enligt
ovanstående
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson
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§7

Dnr 2016-000710 001

Remissyttrande - Komplettering - ny grafisk profil i
Ronneby Kommun (organisation)
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott remitterades följande
beslutsförslag till samtliga kommunala förvaltningar och nämnder. Svar ska
vara inkomna senast januari 2017. Se även bifogat utdrag från protokollet
KSAU 2016-11-07.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera sjätte att-satsen till
samtliga kommunala förvaltningar och nämnder, att dessa ska inkomma med
svar senast i januari år 2017 samt att övriga att-satser återremitteras. Sjätte
att-satsen lyder som följer: ”- att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att
kommunala verksamheter som använder en egen logotyp går över till att
enbart använda Ronneby kommuns nya logotyp inom två år, dock senast
2019-01-01.”
Kommunala verksamheter som idag använder en egen logotyp är följande:

Gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. vuxenutbildning)

Blekinge Naturbruksgymnasium

Sjöarpskolan

Kunskapskällan

Kulturskolan

Kulturcentrum

Brunnsbadet

CEFUR
Dessutom använder flera kommunala projekt en egen logotyp. Dessa är

Navigatorcentrum

Kaoskompaniet

Business Ronneby

Kilen
Det kan finnas ytterligare egna logotyper inom kommunala verksamheter
som inte är bekanta hos Informationsenheten. Beslutsförslaget avser inte de
kommunala bolagen, ABRI, Ronnebyhus AB och Ronneby Miljö & Teknik
AB.
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Särprofilering för Kulturcentrum

Med anledning av Kulturcentrums fleråriga regionala, nationella och
internationella arbete samt verksamhetsområdets art, bör Kulturcentrums
karaktäristiska och inarbetade logotyp behållas och utvecklas istället för att
verksamheten går över till att enbart använda Ronneby kommuns nya
logotyp.
Konkurrenssituationen inom verksamhetsområdet kräver marknadsföring
med en stark egen profil som särskiljer sig från renodlad samhällsservice
samt tydliggör Kulturcentrum som fysisk plats och besöksmål. Avsändaren
Ronneby kommun bör dock även fortsättningsvis vara mer eller mindre
synlig som avsändare i kommunikationen beroende på syfte, målgrupp och
sammanhang.
Genom särprofilering av Kulturcentrum får kommunen bättre förutsättningar
att utveckla verksamheten till Regionalt centrum för samtida konst och
fortsätta arbetet med att etablera Kulturcentrum som besöksmål och en
internationell arena för konst och kultur.
Ersättning av Brunnsbadets logotyp

Fritids- och kulturförvaltningen ser inget hinder för att Brunnsbadet går över
till att enbart använda Ronneby kommuns nya logotyp med ev. tillägg av
verksamhetsområde såsom t ex ”Fritidsanläggningar” till personalkläder
istället för anläggningsspecifikt tillägg.
Bedömning
Kulturcentrums logotyp

Ett byte till en logotyp där Ronneby kommun är huvudbudskapet skulle
tydliggöra ägandeskapet och organisationstillhörigheten men på bekostnad
av upparbetad igenkänning och värdering av Kulturcentrum som lokal,
regional och internationell arena för konst och kultur.
Genom att låta Kulturcentrum underordna sig kommunlogotypen visuellt
sänder man starka signaler om renodlad samhällsservice istället för att som
idag i första hand presentera Kulturcentrum som plats, konsthall och
kulturell verksamhet med Ronneby kommun underordnad som avsändare i
marknadsföringskommunikation och dialog med kulturaktörer.
Ett byte till kommunlogotypen med Kulturcentrum som suffix skulle
sannolikt göra det svårare för kommunen att hävda Kulturcentrum som en
kvalitativ konsthall och kulturell institution i konkurrensen om kvalitativa
utställningar och projekt. Region Blekinges satsning på Kulturcentrum som
regional konsthall talar också för särprofilering av Kulturcentrum då det i
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framtida kommunikation och marknadsföring då kommer ytterligare fördelar
med en i första hand plats- och verksamhetsspecifik profil.
Brunnsbadets logotyp

Ett byte till kommunlogotypen istället för egen logotyp för Brunnsbadet
innebär ett förtydligande av ägande- och ansvarsförhållandet för
anläggningen. Det kan stärka förtroendet för kvaliteten och underlätta för
besökare att hitta rätt kontaktväg vid frågor som rör badet. Idag uppfattar
många besökare badet som en del av Ronneby Brunn Hotell då det är
otydligt vem som står bakom och driver anläggningen. För att ytterligare
tydliggöra behörig och relevant personal stationerad på anläggningen bör
verksamhetsområdet stå med i logotypen på arbetskläder.
Verksamhetsområdet bör dock ej vara specificerat till en viss anläggning
utan vara beskrivet på ett sådant sätt som även omfattar övriga
fritidsanläggningar.
Underlag
Syftet med en logotyp

Det primära syftet med en logotyp är att ge en visuell identitet till en
verksamhet. Designen syftar till att skapa en omedelbar igenkänning,
förmedla identitet och skapa förtroende. En logotyp kan också vara bärare
av specifika värderingar eller verksamhetens historia. En logotyp ska
representera en verksamhets personlighet.
Spridning av Kulturcentrum befintliga logotyp

Den nuvarande logotypen för Kulturcentrum med det ikoniska sågtandade
taket lanserades 2011. Sedan dess har logotypen använts i samtliga utskick,
annonser i rikstäckande konsttidskrifter, lokalpress, egna sociala kanaler, i
annonser länkade till Ronneby kommuns hemsida och nationell
webbmarknadsföring.
Kulturcentrum, både som plats och som institution, har deltagit och deltar i
internationella projekt där också den egna logotypen används i
kommunikationen kring projekten, exempelvis i marknadsföring,
dokumentation och processer kring finansiering och administration,
tillsammans med Ronneby kommuns logotyp.
Internationella projekt

ART LINE, januari 2011-April 2014
Delfinansierades av EU och South Baltic Cross-Border Programme
European Commission utnämnde projektet till Flaggskepp i Östersjöstrategin
Projektet inskrivet i Östersjöstrategin
200 000 personer har nåtts
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250 000 online besökare på vår digitala plattform
18 utställningar
19 workshops
16 seminarier och konferenser
19 konstprojekt i offentliga rum
369 artists
14 student projekt
2 paketresor tema konst tillsammans med Stena Line
Många offentliga presentationer med bilder och logotypes i 7 olika länder
Många studiebesök av Baltiska partners
Media, TV, radio
THINK TANK TRANSBALTIC
Lead partner Kulturcentrum Ronneby
40 olika konst- och kulturinstitutioner samt akademier i 10 länder runt
Östersjön inklusive Ryssland och Vitryssland i de största hamnstäderna och
huvudstäderna.
European Commission utnämnde projektet till Flaggskepp.
Projektet är en del av Östersjöstrategin, EU Baltic Sea Region Action Plan
Internationell workshop på plats på Ronneby Kulturcentrum
Workshops i Finland och Danmark
20-tal offentliga föreläsningar och presentationer, bl.a. för
kulturministrar i Baltikum, Ars Baltica, Priority Area Culture Baltic Sea
Region Strategy, Danish Culture Institute, Pro Artibus.
Presentationer av projektidé t.ex. för konstinstitutioner runt om i
Östersjöländerna på plats.
HORIZON 2020-ANSÖKAN
Kulturcentrum Ronneby ansvariga för ny EU-ansökan.
Workshop i Köpenhamn med europeiska akademier, högskolor och
konstinstitutioner. Presentation av projektidé.
Till Think Tank Transbaltic och Horizon-ansökan har medel beviljats från
Svenska Institutet, Nordic Culture Fund och Länsstyrelsen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturförvaltningen föreslår Fritid- och kulturnämnden att som
remissvar föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om
särprofilering för Kulturcentrum samt att uppdra kommunikationsenheten att
se över möjligheterna att utveckla Kulturcentrums logotyp med bibehållen
igenkänning och karaktär samt ta fram en grafisk manual för hur den ska
användas tillsammans med Ronneby kommuns nya logotyp. Angående
Brunnsbadet föreslås beslut om bifall till förslaget att Brunnsbadet går över
till att enbart använda Ronneby kommuns nya logotyp.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-19

Fritid- och kulturnämnden

Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget till yttrande.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som remissvar föreslå
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om särprofilering för
Kulturcentrum samt att uppdra åt kommunikationsenheten att se över
möjligheterna att utveckla Kulturcentrums logotyp med bibehållen
igenkänning och karaktär samt ta fram en grafisk manual för hur den ska
användas tillsammans med Ronneby kommuns nya logotyp.
Brunnsbadet, föreslås beslut om bifall till förslaget att Brunnsbadet går över
till att enbart använda Ronneby kommuns nya logotyp.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§8

Dnr 2016-000721 805

Ansökan om föreningsbidrag Orkesterfestival, Spanien
2017
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ronneby Skolorkester ansöker om bidrag för deltagande i en
Orkesterfestival som arrangeras i Calella i Spanien den 24 juni – 2 juli 2017.
Ansökan har adresserats dels till fritid- och kulturförvaltningen och dels till
kommunstyrelsen.
Enligt inlämnad kostnadsberäkning, som avser 50 ungdomars och 10 ledares
deltagande i festivalen, beräknas den totala kostnaden till 239 833 kronor. I
den summan ingår kostnader för buss, boende och mat på ned- respektive
hemresa samt en guidad resa till Barcelona. Kostnaden per person blir 5 870
kronor. Varje ungdom/ledare betalar 2000 kronor. Ett antal medresanden
tillkommer, men de åker med till självkostnadspris.
Föreningen arbetar aktivt för deltagande i aktiviteter såsom t ex
Orkesterfestivalen i Calella, vilket är i linje med föreningens
verksamhetsplan för 2016-2017 samt föreningens stadgar. Under vistelsen i
Calella kommer Ronneby Skolorkester tillsammans med ett stort antal
orkestrar från andra europeiska länder att delta i flertalet spelningar i form av
konserter och marscher. Orkestern har då fanbärare med Sveriges och
Ronneby kommuns fanor.
Ronneby Skolorkester önskar att kommunen stödjer skolorkestern med ett
belopp om 1 500 kronor per resande ungdom (50 st) och ledare (10 st) för
deltagande i Orkesterfestivalen i Spanien. Totalt uppgår därmed beloppet
man söker i bidrag till 90 000 kronor.
Bedömning
Ronneby Skolorkesters planerade deltagande i Orkesterfestivalen som
arrangeras i Calella i Spanien, är värdefullt och innebär en erfarenhet för
eleverna som ingår i skolorkestern och samtidigt får deltagarna ses som goda
ambassadörer för Ronneby kommun.
Ronneby Skolorkester som förening har karaktären av en föräldraförening.
Med hänvisning till fastställda bidragsbestämmelser för fritid- och
kulturnämnden finns inte utrymme att bevilja föreningsbidrag till Föreningen
Ronneby Skolorkester.
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Föreningen uppfyller inte de fastställda bestämmelserna i
bidragsbestämmelserna för att vara en bidragsberättigad förening. Ansökan
avser ett betydande belopp som dessutom inte ryms inom anslagna medel för
föreningsbidrag under 2017
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämndens inställning är att det är positivt för deltagarna i
Ronneby Skolorkester att få möjlighet att delta i Orkesterfestivalen i Spanien
den 24 juni – 2 juli 2017 och dessutom värdefullt för Ronneby kommun.
Fritid- och kulturnämnden avslår dock Föreningen Ronneby Skolorkesters
ansökan om bidrag, men beslutar hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för
slutgiltigt ställningstagande.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Anders L
Petersson (C), Peter Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD), Kranislav
Miletic (S) samt ersättare Thommy Persson (S).
Yrkanden
Teos Zickbauer (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Föreningen Ronneby
Skolorkesters ansökan om bidrag, men beslutar hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för slutgiltigt ställningstagande.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§9

Dnr 2017-000017 808

SISU Idrottsutbildarna - Överenskommelse
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Årligen tecknas en överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna för att
reglera samarbetet mellan SISU och kommunerna i Blekinge.
Överenskommelsen innebär att SISU får ett bidrag av fritid och
kulturförvaltningen mot en motprestation som två gånger per år ska
redovisas till förvaltning och nämnd. Den beviljade summan för 2016 var
120 000 kr. En delredovisning skedde före godkännandet av bidragsnivån.
Bedömning
Överenskommelsen för 2016 ligger till grund för den framarbetade
överenskommelsen för 2017 med vissa smärre korrigeringar. Fritid- och
kulturförvaltningen bedömer att det är rimligt att ligga kvar på samma
bidragsnivå som 2016 samt i stort samma innehåll i avtalet. Genomförda
aktiviteter under 2017 utvärderas och analyseras under september/oktober
2017 för att ge en bra bas för överenskommelse för 2018 och framåt.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar godkänna innehållet i föreslagna
överenskommelse och därigenom bevilja ett bidrag till SISU Idrottsledarna
ett bidrag på 120 000 kr.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Peter Lindström (RP).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.
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 godkänna överenskommelsen med
SISU Idrottsledarna för år 2017 samt bevilja SISU Idrottsledarna ett bidrag
om 120 tkr.
________________
Exp.
SISU Idrottsledarna
Fritid- och kulturförvaltningen
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§ 10

Dnr 2016-000711 860

Fristad Blekinge?
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
En förstudie är genomförd är genomförd 2015 av ” Det fria ordets hus” i
Växjö.
Bedömning
Ronneby kommun arbetar för närvarande på strategin att göra kommunen till
ett regionalt centrum för nutida konst. Om en avsiktsförklaring undertecknas
av kommunstyrelsens ordförande kommer Ronneby att tillsammans med
Region Blekinge arbeta fram en femårsplan för detta ändamål. I denna
nämns ” Artist´s in Residence” som är en variant av ovanstående fast inte
baserat på den nämnda organisationen. Min bedömning som förvaltningschef
är att vi arbetar vidare med denna femårsplan.
Förslag till beslut
Följande alternativ är och förslag till beslut avslutar förstudien:
Att kommunerna i Region Blekinge tillsammans går in med medel som
bidrar till att en kommun kan ta ansvaret för att vara fristad. Det vill säga att
kommunerna tillsammans står för kostnaderna för en koordinator samt
medlemskap i CORN, och att den kommun som vill vara fristad står för
kostnader rörande stipendier, lägenhet, resor etc.
Att Region Blekinge arbetar vidare med frågan och för att bli fristad för
musiker, konstnär eller författare och ser över möjligheterna för att i
framtiden bli medlem i ICORN och skapa en fristad i regionen och medan
man gör detta även;
Undersöker hur regionen genom kommunernas kulturliv på andra sätt kan
visa sitt stöd för den internationella mänskliga rättigheten yttrandefrihet.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Peter
Lindström (RP), Christer Stenström (M) samt ersättare Thomas Lähdet
(MP).
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Yrkanden
Peter Lindström (RP) yrkar bifall till förslaget under förutsättning att alla
kommuner i Blekinge går med ICORN.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Ronneby kommun, under
förutsättning att övriga Blekinge kommuner går in med medel, som bidrar
till att en Ronneby kommun kan ta ansvaret för att vara en fristad. Det vill
säga att kommunerna tillsammans står för kostnaderna för en koordinator
samt medlemskap ICORN och att den kommun som vill vara fristad står för
kostnader rörande stipendier, lägenhet, resor etc.
Att Region Blekinge arbetar vidare med frågan och för att bli fristad för
musiker, konstnär eller författare och ser över möjligheterna för att i
framtiden bli medlem i ICORN och skapa en fristad i regionen.
Undersöka hur regionen genom kommunernas kulturliv på andra sätt kan
visa sitt stöd för den internationella mänskliga rättigheten yttrandefrihet.
Reservation
Fredrik Jacobsen (M) och Christer Stenström (M) reserverar sig beslutet.
________________
Exp.
Region Blekinge
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§ 11

Dnr 2016-000650 809

Förslag till regler för Ronneby kommuns stipendier
riktade till ungdomar som inte är medlemmar i förening
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Fritid och kulturnämnden beslutade 2016-10-20 § 161 att inrätta ett
stipendium för ungdomar som inte är berättigade till bidrag idag enligt
gällande reglemente. Förvaltningen fick uppdraget att arbeta fram ett förslag
till regler för detta vilka ska gälla från årsskiftet 2016/17.
Bedömning
Ett förslag är nu framarbetat i dialog med Sanja Gojkovic, juridiskt
sakkunnig. Andemeningen är att det ska vara lätt att förstå för den målgrupp
det gäller dvs 13-25 år och att stipendiet ska vara sökbart under hela året.
Under 2017 föreslås att 15 000 kr öronmärks i internbudgeten för ändamålet.
Stödmaterial såsom ansökningsblankett arbetas fram för att underlätta
ansökan.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden förslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens
förslag
att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till
ungdomar som inte är medlemmar i en förening.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) och Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att de ska gälla från
och med 2017-03-01.
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 förslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens förslag
att gälla från och med 2017-03-01.
Att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till
ungdomar som inte är medlemmar i en förening”.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§ 12

Dnr 2016-000717 109

Begäran om remissyttrande över medborgaförslag från
Astrid Hansson - Lokaler inom centrum för
pensionärer, funktionshindrade och musikintresserade
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Astrid Hansson har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige
§ 375/2016 till. Det gäller önskan om tillgång till lokaler i centrum.
”Jag tycker att våra politiker ska tänka på funktionshindrade, pensionärer,
musikintresserade. Med att ordna lokaler inom centrum för dess Verksamhet
med möte, underhållning med fika m.m. I dag finns INTE en lokal som man
kan använda mer är Kulturcentrum (och där är vi inte omtyckta för vi
använder kapprummet innan våra möte). TÄNK på oss nu när det ska
bestämmas på Kilen området. Den RÖDA Ladan hade varit något att göra
om till en stor lokal med scen och fikamöjligheter. Vi pensionärer känner oss
svikna av kommunledningen, däremot idrottsföreningarna privilegieras
mycket. Det märks ju bl.a. på föreningsträffarna. Ni politiker kan ju tänka
på att ni också blir pensionärer”.
Bedömning
Det pågår en utredning av kommunens tillgång på samlingslokaler som ska
redovisas i mars månad i fritid- och kulturnämnden. Utifrån denna får vi en
bild vilka tillgångar vi har på lokaler samt var bristerna finns. Kulturcentrum
nämns och det är beklagligt om förslagsställaren inte ser positivt på dess
möjligheter. Vad gäller Kilenområdet pågår en process om dess framtida
utveckling. Det kommer att ske medborgardialog och samverkan kring park
och å-stråken. Röda ladan är med som ett tävlingsmoment vad gäller
markanvisningstävling för Kilen. Det gäller att hitta en funktion för
byggnaden. Allt förutom park och å-stråk kommer att ingå i en strategi att
sälja området.
Fritid- och kulturförvaltningen har årliga träffar som riktar sig till samtliga
föreningar och det är inte helt lätt att skapa program som riktar sig till alla.
Vi får beakta synpunkterna och ta med dessa till kommande möten och
utredning. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för både kulturella
föreningar och idrottsföreningar. Vi strävar efter en likvärdighet.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget
kan anses besvarat.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående yttrande.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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§ 13

Dnr 2016-000730 800

Tjänstegaranti - Fritid- och kulturförvaltningen
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Från kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll 2016-11-29 framkommer att
ett ärende vad gäller tjänstegarantier från 2010 § 299 ska vara slutfört januari
2017. Dåvarande fritids- och turistnämnd beslutade 2010-09-07 att ställa sig
positiv till någon form av kvalitetssäkring av handläggningsrutiner samt att
ge verksamhetschefen i uppdrag att utarbeta handläggningsrutiner för
lotteritillstånd. Dessa ska sedan skickas till kommunstyrelsen för samordning
med rutiner för övrig tillståndsgivning i kommunen.
Bedömning
Genom bifogade rutinbeskrivning samt med den bifogade information som
ligger på hemsidan anser fritid- och kulturförvaltningen att ärendet är
slutfört.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna
handläggningsrutiner för lotteritillstånd samt att dessa samordnas med övrig
tillståndsgivning i kommunen
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma
Beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen beslutar att godkänna
handläggningsrutiner för lotteritillstånd som tjänstegaranti för fritid- och
kulturnämnden, samt att dessa samordnas med övrig tillståndsgivning i
kommunen.
________________
Exp. Kommunstyrelsen
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§ 14

Dnr 2015-000229 819

Hantering och skötsel av fiskekort mm i Ronneby ån
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden fattade beslut § 158/2016 angående en inlämnad
skrivelse från Christer Leksell (SD) gällande hantering och skötsel av
fiskekort m m i Ronnebyån enligt följande:
Tillsätta en arbetsgrupp för strategi och utarbetande av en framtida plan för
utveckling av fisket.
Att presidiet får i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för
arbetsgruppen.
Bedömning
Arbetsgruppen ska bestå av tre politiker från fritid- och kulturnämnden,
Peter Nilson från fritid- och kulturförvaltningen som föredragande samt
representation från tekniska förvaltningen vid behov.
Gruppens sammansättning:
Lena Mahrle (L) sammankallande
Kranislav Miletic (S)
Christer Leksell (SD)
Peter Nilsson
Representation från tekniska förvaltningen vid behov.
Gruppen får i uppdrag att ta fram ett politiskt styrdokument för
fiskeriverksamhetens långsiktiga utveckling, närmaste fem åren.
Arbetsgruppen ska ha ett stort inslag av kunskapsöverföring från expertis.
Följande frågor uppdras till gruppens arbete:
Vilken utvecklingsmöjlighet finns för en utökning av besöksnäringen
avseende fritidsfisket.
Ronneby kommuns huvudmål med att bli Sveriges främsta IT-kommun
måste integreras i verksamheten. Hur ska detta kunna göras, ska bl a
fiskekortsförsäljningen ses över utifrån denna frågeställning. Hur ska
strukturen för fiskekort se ut. Informationsspridningen avseende fisket bör
också ingå i denna utvecklingspunkt, bland annat skyltning.
Gruppen bör ha ett miljöfokus med genomlysning av fiskeriets
miljöpåverkan. Stäva efter ett hållbart fiske.
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Hur ska intäktssida för fiskeverksamheten kunna utvecklas för framtida
underhåll-/utvecklingsbehov.
Genomlysning av tillgängliga fiskevatten, vilka vatten ska Ronneby fokusera
på inom kommande fem år.
Vilka synergieffekter avseende marknadsföring o dyl finns med privata
aktörer?
Vilka trender ser gruppen i omvärlden.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar
att godkänner gruppens sammansättning
att godkänna förslaget till frågeställningar/strategi
att gruppen återrapporterar till nämnden på sammanträdet i juni 2017.
När det gäller information till nyanlända och kommunikatörer så är detta på
gång genom bl a Start Ronneby.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Anders L Petersson (C), samt ersättarna Thommy Persson (S)
och Christer Leksell (SD).
Christer Leksell (SD) påtalar att det behövs en översyn av båtarna som finns
i bl a Skärsjön.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.
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 gruppens sammansättning
och förslag till strategi för fisket, med reservation för tillkommande uppdrag.
Att en återrapport i ärendet ska ske på sammanträdet i juni 2017.
________________
Exp. Lena Mahrle, Kranislav Miletic, Christer Leksell, Peter Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-01-19

Fritid- och kulturnämnden

§ 15

Dnr 2017-000013 809

Information & Rapporter 2017
Sammanfattning
Enhetschef Kirsti Emaus informera om att Kulturcentrum firar 30 år 2017.
Kulturcentrum öppnade 1987 och hade sin första utställning den sommaren.
Eve Nilsson var en initiativtagaren för att få till stånd att denna byggnad blev
utställningshall.
Enhetschef Johan Gustavsson lämnar en kort presentation av sig själv. Har
jobbat med ungdomar i 20 år och kommer närmast från ett arbete på HVB
hem. Har jobbat med Sweden Rock festivalen i Sölvesborg i många år. Ser
framemot att jobba med en samordning av fritidsgårdsverksamheten.
Byggprojektledare William Lavesson och projektledare Unni Hallberg
lämnade information om ärendet gällande spontanidrottsplatser.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att återremittera
placeringen av spontanidrottsplats på Älgbacken, godkänna placeringen av
spontanidrottsplatser i Backaryd, Saxemara samt Johannishus. I samband
med KSAU 2017-01-16 har ett ärende gällande behovet av att placera två
paviljonger, för skolverksamhet, vid Backarydsskolan kommit upp.
Placeringen kan komma att på verka placeringen av spontanidrottsplatsen.
Förvaltningschef Tomas Andersson lämnar följande information:
Skötsel av Jernvallen. Kallinge SK har skött anläggningen enligt ett muntligt
avtal med förre förvaltningschefen Tommy Johansson. Föreningen avtalade
att få 220 tkr i ersättning för skötsel och drift. Föreningen har skött
anläggningen på ett mycket bra sätt. Från och med 2017 lämnar föreningen
över skötseln till Ronneby kommun. Tekniska förvaltningen kommer att ta
över skötseln. I samband med nästa sammanträde kommer ett äskande om
medel för skötseln då dessa medel ej finns budgeterade.
Brand på Brunnsvallen. Tekniska förvaltningen för täta kontakter med fritidoch kulturförvaltningen i ärendet. Försäkringsbolaget har beslutat att uppföra
en ny byggnad på befintlig grund/platta. Förvaltningen för diskussioner med
inblandade föreningar om ev ändringsförslag om ytan. Kostnader tillkommer
vid förändringar. I nuläget kommer Ronneby sporthalls omklädningsrum att
kunna användas eller kommer tillfälliga bodar att ställas upp.
Fotbollsförbundet ska godkänna en övergångslösning.
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Integrationsmedel. Fritid- och kulturnämnden kommer att få en överföring
av integrationsmedel om en miljon kronor från arbetsmarknadsenheten.
Diskussioner förs med arbetsmarknadsenheten om att eventuellt tillsätta en
projektledare som ska arbeta i med dessa medel.
Koordinator Ingela Mattson har sagt upp sig. Rekrytering av en efterträdare
ska påbörjas snarast. I nuläget håller förvaltningen på med rekrytering av en
handläggare till administrationen.
Om medel beviljas från MUCF för sommarlovsaktiviteter så kommer
förvaltningen att arbeta intensivt med att få så många aktiviteter som möjligt
utförda. Ev kommer en person att anställs på deltid i ca tre månader för detta
projekt.
Deltar i debatten
Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Kranislav
Miletic (S), Peter Lindström (RP), Carlos Michea (V), Christer Stenström
(M).
Yrkanden
Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Fredrik Jacobsen (M) 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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§ 16

Dnr 2017-000012 002

Delegationsärende 2017
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut 2016-12-19 gällande ledarutbildningsbidrag KallingeRonneby IF. Beviljade bidrag: Hockeyatletism, grundkurs ledare juniorer,
barn och ungdom 2, grundkurs ledarutbildning ungdom, barn och
ungdomstränarkurs i hockey. Avslag: Träningslära, domarutbildning för
föreningsdomare ungdom, grundkurs, BU1 samt träningslära 1.
Delegationsbeslut 2016-12-20 – Ronneby simsällskap ansökan
ledarutbildningsbidrag för fem deltagare i Skånes simförbunds utbildning
”Simlinjeassisten gul och blå” Avslag på bidragsansökan.
Delegationsbeslut 2016-12-20 Hoby Gif ansökan om ledarutbildningsbidrag
som avser Svenska Gymnastikförbundets utbildning i Trupp Basic för två av
föreningens representanter. Ledarutbildningsbidrag beviljas om 500 kr.
Delegationsbeslut 2017-01-03 – Ronnebygymnasterna ansökan om
ledarutbildningsbidrag för två av sina medlemmar som deltagit i baskurs
”Barn och ungdom” som arrangeras av Gymnastikförbundet Sydost.
Ledautbildningsbidrag beviljas om 1 000kr.
Ordförandebeslut 2017-01-04 – Ronneby Ryttarförening ansökan om bidrag
för inköp av säkerhetsutrustning i form av säkerhetsvästar och ridhjälmar.
Ronneby ryttarförening beviljas bidrag om 10 400 kr för inköp av åtta
säkerhetsvästar och åtta ridhjälmar i storleken XS-S.
Ordförandebeslut 2017-01-04 – Ronneby Handbollsklubb ansökan om lovoch aktivitetsbidrag för anordnande av Alligator Cup 2016. Ronneby
Handbollsklubb beviljas ett bidrag för anordnande av Alligators Cup 2016.
Aktiviteten betraktas som en veckoaktivitet vilket innebär lov- och
aktivitetsbidrag beviljas med 300 kr per deltagare, dvs totalt 63 600 kr.
Delegationsbeslut 2017-01-10 – Kallinge Hembygds- och Folkdansgille
ansökan om arrangemangbidrag/förlustbidrag till det planerade
Valborgsmässofirandet 2017-04-30. Kallinge Hembygds- och Folkdansgille
beviljas ett förlustbidrag om 1 000 kr. För att beloppet ska betalas ut, ska
föreningen inkomma med en redovisning av kostnader respektive intäkter.
Redovisas intäkter som överstiger kostnaderna för arrangemanget utbetalas
ej det beviljade förlustbidraget.
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Delegationsbeslut 2017-01-17 – Friluftsfrämjandet Ronneby har sedan 1980
arrangerat motions-/folkhälsoaktivitet som benämns Hultalunken. Hultalunken arrangeras vid nio tillfällen per år. Föreningen ansöker om
föreningsbidrag för framställning av marknadsföringsmaterial i form av
flygblad och A3 affischer alternativt att få marknadsföreningsmaterialet
kopierat kostnadsfritt vid kommunens kopieringscentral. Friluftsfrämjande
Ronneby beviljas att kostnadsfritt under 2017 få marknadsföringsmaterial
avseende Hultalunken, framställt genom kommunens kopieringscentral i
Stadshuset.
Deltar i debatten
Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Mikael
Karlsson (S), Anders L Petersson (C) och Kranislav Miletic (S).
Yrkanden
Kranislav Miletic (S) yrkar att det ska stå av vilken orsak delegations/
ordförandebesluten är fattade.
Propositionsordning
Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifalla detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens
protokoll.
Att det ska stå i besluten av vilken orsak delegations/ordförandebesluten är
fattade.
________________
Exp.
Thomas Andersson, förvaltningschef
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 17

Dnr 2017-000011 800

Delgivningsärende mm 2017
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen § 29/2017 - Investeringsplan, Spontanidrottsplatser,
Ronneby kommun.
KF § 406/2016 – Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i
fritid- och kulturnämnden fr o m 2017-01-01, Kerstin Johansson (L).
KF § 421/2016 – Besvarande av medborgarförslag angående utveckling av
Jernvallsområdet, en ekonomisk möjlighet.
KF § 424/2016 – Besvarande av motion om utökning och upprustning av
badplatsen vid Härstorpssjön.
Ärendelogg fritid- och kulturnämnden rev. 2017-01-18.
Christer Leksell (SD) ställer en fråga om ärendena:
Julmarknad, Tosia Bonnadan och avtalet med Fredriksberg Bollklubb/
Lugnevi.
Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att förvaltningen har två viktiga
avtalsförhandlingar, Fredriksbergs Bollklubb och arrendeavtal Ekenäs
camping. Julmarknaden och Tosia Bonnadan kommer att föra sa över till den
nya kommunikationsenheten.
Deltar i debatten
Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamot Teo Zickbauer (S) samt ersättarna
Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till
dagens protokoll.
________________
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§ 18

Dnr 2017-000014 809

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Ordförande Fredrik Jacobsen (M) meddelar att inga övriga frågor anmälts till
dagens sammanträde.
________________
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