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§ 19 Dnr 2017-000010 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

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

protokoll.  

________________ 
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§ 20 Dnr 2015-000161 829 

Skatepark - förslag på lämpliga platser för uppförande 

 

Projektledare Unni Hallberg lämnar en redovisning i ärendet. 

Sammanfattning  

En skatepark behöver en yta på ca 1 000 1 500 m2. Bygglov krävs eftersom 

det räknas som nöjespark/idrottsplats, om det inte finns medräknat i 

detaljplanen. Vid en bygglovsprövning/planändring behöver bullerfrågan 

utredas.   

Förslag på områden redovisas:  

Brunnsvallen – dagvattendammen 

Hamnen – Piren 

Parkeringsplats framför Slöjdhuset 

Parkeringsplats bredvid brandstationen. 

Brunnsvallen – dagvattendammen 

Den plats som anses vara bäst ur plansynpunkt är Brunnsvallen. Den ligger 

centralt, är redan samlingsplats för ungdomar och är lättillgänglig. 

Barn/ungdomar syns och blir sedda. Ytan är dock begränsad till 1 000 m2. 

Området är inhägnat. Förarbete av marken behövs och det finns 

störningsrisk. 

Hamnen – Piren 

Minst störningsrisk ur bullersynpunkt. Underlaget/marken är redan bra och 

marken är inte begränsad. Det finns goda ytor för att bygga till fler 

anläggningar. Ändring i detaljplanen behövs. Ligger en bit utanför centrum,  

brist på kollektivtrafik dit. Anläggnings bedöms som icke planenlig. 

Parkeringsplats framför Slöjdhuset.  

Används aktivt som parkeringsplats. Tänkt som framtida stadsbygd -

alternativt kan skateparken placeras där innan förändringen genomförs. 

Tillgängligheten är bra både från Ronneby och Kallinge. Barn/ungdomar 

både syns och blir sedda på denna plats. Marken ägs idag inte av kommunen. 

För att kunna göra skateparken där behövs ändring av detaljplanen. 

Anläggningen bedöms som icke planenlig 

Parkeringsplats bredvid brandstationen. 

Används aktivt som parkeringsplats. Tillgängligheten är bra både från 

Ronneby och Kallinge. Barnen/ungdomarna både syns och blir sedda. 

Marken ägs av kommunen. För att kunna göra skateparken där behövs 

ändring av detaljplanen. Anläggningen bedöms som icke planenlig.  
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Deltar i debatten 

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

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

Miletic (S), tjänstgörande ersättarna Rickard Evaldsson (M) Catharina 

Christensson (S), Thomas Svensson (S), Thommy Persson (S) samt ersättare 

Eva-Britt Brunsmo (C).    

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S) 

Fredrik Jacobsen (M) tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) att 

Brunnsvallen är det förslag som bör vara mest intressant att gå vidare med, 

ev parkeringen vid Slöjdhuset. Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att 

även se över möjligheten till en skatepark i Kallinge. Att inom befintlig 

budget se över om det finns möjlighet till två skateparker. 

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 om skateparken 

till dagens protokoll. 

Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget avseende 

Brunnsvallen. 

Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att även se över möjligheten till en 

skatepark i Kallinge. Att inom befintlig budget se över om det finns 

möjlighet till två skateparker. 

Återkomma till fritid- och kulturnämnden med ett specificerat förslag. 

________________ 

Exp. 
Unni Hellberg, projektledare 
Tekniska förvaltningen 
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§ 21 Dnr 2016-000685 800 

Spontanidrottsplatser - återremiss  
 

Projektledare Unni Hallberg lämnar en redovisning i ärendet 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade under § 20/2017 att återremittera placeringen 

av spontanidrottsplats vid Älgbacken samt att godkänna placeringarna i 

Backaryd, Saxemara samt Johannishus. 

 

När det gäller på Älgbacken, så ska det tillfälligt uppföras två baracker för 

skolverksamhet. Förslaget om utegym och lekplats utgår. En ny placering av 

spontanidrottsplats kommer att bli mer kostnadskrävande, så ev kommer 

Älgbacken ej att genomföras. 
 

När det gäller Backaryd så ska det uppföras baracker för förskola på den 

plats som var föreslagen för spontanidrottsplats. Nytt förslag för 

spontanidrottsplats ligger i närområdet, vid sidan av skolan.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S) samt Christer Stenström (M). 

Diskussion förs av ledamöterna i fritid- och kulturnämnden och de framför 

att de vill att Älgbacken ska vara kvar som spontanidrottsplats. Tekniska 

förvaltningen bör undersöka grönområdet som ligger närmare centrum 

bakom fastigheterna på Blasius Königsgatan. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar, med instämmande av Teo Zickbauer (S) 

och Fredriks Jacobsen (M) att Älgbacken ska vara kvar som 

spontanidrottsplats. Tekniska förvaltningen bör undersöka möjligheten att 

utnyttja grönområdet som ligger närmare centrum bakom fastigheterna på 

Blasius Königsgatan.  

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 Älgbacken ska vara kvar som 

spontanidrottsplats. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka 

möjligheten att utnyttja grönområdet som ligger närmare centrum bakom 

fastigheterna på Blasius Königsgatan. 

I övrigt notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 
 
Exp.  
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr 2017-000015 042 

Bokslut 2016 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Jeanette Mauritzon. 

Sammanfattning  

Fritid-och kulturnämndens verksamhet visar på ett överskott på 805 tkr, 

varav merparten avser kapitalkostnader för ej nyttjade investeringsmedel. 

Vakanser som inte har besatts ger ett överskott på personalkostnaderna. 

Rekryteringsprocesser har blivit försenade gällande organisationen på 

fritidsgårdsverksamheten samt den centrala administrationen. 

Drifts- och underhållskostnader för Brunnsbadet och övriga fritids- och 

idrottsanläggningar har ett underskott. Det råder en obalans mellan drifts- 

och underhållskostnader och nuvarande budget vilket behövs ses över. 

Högre intäkter och kostnader mot budget härleds till olika projekt 

genomförda med olika externa medel och statsbidrag. Exempel EU-projekt, 

Mucf, integrationsmedel. 

Regleringen av omorganisationen är genomförd 2016 och får fullt 

genomslag 2017.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Anders L Petersson (C) samt tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S). 

Ordförande Lena Mahrle (L) framför ett tack till tjänstemännen och 

förvaltningen för ett väl genomfört verksamhetsår 2016. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till bokslut 2016 med redaktionella 

ändringar samt att måluppfyllelsen ska läggs till i dokumentet.  

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 bokslut 2016, med 

redaktionella ändringar samt att i bokslutet lägga till nämndens 

måluppfyllelse. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
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§ 23 Dnr 2017-000016 041 

Internbudget 2017 - preliminär 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Jeanette Mauritzon. 

Sammanfattning  

Ett förslag till internbudget 2017 för fritid- och kulturnämnden delas ut till 

ledamöterna.  

I planeringen har verksamheten ett underskott om 1 191 tkr mot fastställd 

rambudget. Gällande jämförelse med överskottet 2016 och budgetram 2017 

är att överskottet avser ej förbrukande kapitalkostnader. 

I övrigt var verksamhetens ram ansträngd redan 2016 men klarade sig tack 

vare externa medel. Möjligheter att få externa medel 2017 kan komma att 

finnas. Ansökan är inlämnad, men inget beslut. Osäkerhet kring kostnader på 

grund av omorganisationen gjorde att verksamheten var mycket sparsam 

med kostnader.  

Fr o m 2017 kommer vissa arbetsuppgifter som tidigare vaktmästare har 

utfört inte länger kunna utföras i den nya organisationen utan medför en ny 

kostnad för verksamheten. Tex viss städning, allmän bemanning på 

anläggningar.  

Deltar i debatten 

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

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

Miletic (S), samt tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Thomas 

Svensson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att det ska avhållas ett extra sammanträde 

den 3 mars kl 08 30 där en slutlig internbudget ska presenteras.  

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 avhålla ett extra sammanträde den 3 

mars 2017 kl 08 30 i Hobysalen, Stadshuset. 

Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en slutlig 

internbudget och presentera denna på nämndens extra sammanträde. 

________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
Jeanette Mauritzon, ekonom 
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§ 24 Dnr 2016-000667 816 

Fritidsgårdsverksamhet i Kallinge mm 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ärendet om placering av framtida fritidsgård i Kallinge återremitterades från 

januarimöte då det efterfrågandes en kartläggning av alternativa lokaler för 

fritidsgårdsverksamhet i Kallinge. En kartläggning är nu gjord och följande 

kan konstateras: 

Kalling Folkets Hus: Är en privatägd byggnad i tre plan. Plan två och tre är 

inte aktuella medan plan ett skulle vara möjligt. Det konstaterar att 

byggnaden är i stort behov av renovering, vilket Folkets Husföreningen har 

flaggat för. Plan ett är i mycket dåligt skick efter översvämning och är 

kraftigt skadad. Frididsgårdsverksamhet är utesluten under de närmaste tre 

åren. En total sanering och renovering är nödvändig. 

Ronneby Hus har blivit tillfrågade om de har någon lämplig lokal för 

fritidsgårdsverksamhet, men svarat nej. Inga lokaler finns lediga.  

Bedömning 

Det återstår enligt förvaltningschefens bedömning två alternativ för 

fritidsgårdsverksamheten i Kallinge: 

– Att utveckla fritidsgården inom befintliga lokaler på Kallingeskolan. Detta 

är fullt möjligt, men trots att själva lokalen är bra är placering på skolan med 

dess undanskymda läge inte optimalt. Det kan också ses som en nackdel att 

en fritidsgård är placerad på en skola rent principiellt. Besöksantalet har 

varierat men varit lågt i förhållande till behovet. 

– Att under en avtalad period pröva att ha fritidsgårdsverksamhet på 

Flisevägen 1 enligt avtal mellan Jörgen Holmslykke och Ronneby kommun. 

Verksamheten kan vara igång redan i maj månad 2017. Om verksamheten 

flyttar innebär det att kostnader för hyra och ny inredning tillkommer. 

Verksamhet på Flisevägen möjliggör betydligt mer öppethållande mot idag, 

vilket gynnar eleverna i Kallinge. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna förslaget att 

flytta fritidsgårdsverksamheten till Flisevägen 1 och att godkänna presenterat 

avtalsförslag.  



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(39) 
2017-02-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Amani El Ali (S), Peter Lindström (RP), Anders L Petersson 

(C), Christer Stenström (M), Kranislav Miletic (S) samt tjänstgörande 

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

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att ärendet återremitteras för ett förtydligande och 

säkerställande av punkterna i avtalet gällande återställningskostnad, 

uppsägningstid, tillstånd för skylt, försäkringsfrågan och antalet personer 

som får vistas i lokalen. 

Thommy Persson (S) yrkar att avtalet i sin helhet granskas i samråd med 

kommunjuristen innan beslut. 

Anders L Petersson (C) yrkar att ärendet tas upp för behandling på extra 

sammanträdet den 3 mars 2017.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för ett 

förtydligande och säkerställande av punkterna i avtalet gällande 

återställningskostnad, uppsägningstid, tillstånd för skylt, försäkringsfrågan 

och antalet personer som får vistas i lokalen. 

Att avtalet i sin helhet granskas i samråd med kommunjuristen. 

Att återaktualisera ärendet på nämndens extra sammanträde den 3 mars 

2017. 

________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
Kommunjuristen 
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§ 25 Dnr 2017-000029 821 

Jernvallen Kallinge - överföring av medel för skötsel 
mm till tekniska förvaltningen 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Under ett antal år har Jernvallen skötts av Kallinge SK. De tre senaste åren 

har detta hanterats utan ett skriftligt avtal. Trots detta har föreningen gjort ett 

bra arbete och fullgjort sitt uppdrag på ett förtjänstfullt sätt. Ambitionen från 

bägge parter under 2016 har varit att reglera skötseln av Jernvallen med ett 

skriftligt avtal för 2017. I december meddelade dock föreningen att de sade 

upp den muntliga överenskommelsen och frånsade sig ansvaret för skötseln 

av Jernvallen från årsskiftet 2016/17.  

Enligt kommunens strategi ska inte fritid- och kulturförvaltningen ansvara 

för drift av anläggningar, utan svara för verksamheten. Därför beslutade 

tekniska förvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen i samråd att 

anläggningen övergår till tekniska förvaltningen.  

Tekniska förvaltningen konstaterar att det behövs 1,5 vaktmästartjänst för 

detta och begär 662 000 kr av fritid- och kulturförvaltningen som en 

ombokning. I den muntliga överenskommelse med Kallinge SK som man 

hänvisar till har underhållskostnader för de senaste två åren legat på  

100 000 kr med ett förslag till ytterligare medel till föreningen som dock inte 

betalts ut.  

Föreningen har bemannat och skött anläggningen genom 1,5 tjänst som 

finansierats genom stöd från försäkringskassan. Således har lönesumman 

legat betydligt under ordinarie lönesättningskostnad. Det bör påpekas att 

föreningen inte haft några kostnader för eget nyttjande av anläggningen samt 

haft ansvar för uthyrning och därmed intäkter från detta.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen bedömer att det behövs ett tilläggsanslag för 

2017 för driften av Jernvallen på 662 000kr samt att framöver lösa 

bemanningsfrågan för drift och bemanning i budget för 2018 och framåt.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att begära ett tilläggsanslag för 2017 på 

662 000 kr för finansiering av skötsel av Jernvallen genom 1,5 

vaktmästartjänst hos kommunstyrelsen 
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Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Kranislav Miletic (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Peter Lindström (RP) samt tjänstgörande ersättare Rickard 

Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar med instämmande av Peter Lindström (RP) och 

Rickard Evaldsson (M) avslag på tjänsteförslaget och yrkar följande: att hos 

kommunstyrelsen ansöka om ett tilläggsanslag om 440 000 kr för att 

finansiera 1,0 vaktmästartjänst för skötsel av Jernvallen 

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen ansöka om ett 

tilläggsanslag 2017 om 440 000 kr för finansiering av 1,0 vaktmästartjänst 

för skötsel av Jernvallen i Kallinge. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2017-000042 822 

Äskade av investeringsmedel för reningsverk, Kallinge 
Simhall 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunens simhallar är i behov av renoveringar vilket i första hand redan 

finns framlagt i budget gällande Ronneby simhall och dess ytskikt. Ett mera 

akut läge är det skick som Kallinge simhalls reningsverk befinner sig i. 

Servicepersonal dömer ut anläggningen och menar att det inom närtid är 

möjligt att anläggningen inte går att reparera om den skulle gå sönder. 

Anläggningsansvarige Peter Nilsson har gjort en kostnadsförfrågan hos en 

firma, som anger en investeringskostnad på 2-2,4 miljoner kr.  

Bedömning 

Om Kallinge simhall ska fungera framöver är det nödvändigt med 

investering i ett nytt reningsverk. Hela simanläggningen är ålderstigen och i 

behov av upprustning. Ett fungerande reningsverk är avgörande för 

simhallen.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

att bevilja ett tilläggsanslag om 2,4 miljoner kr för att kunna investera i ett 

nytt reningsverk för Kallinge simhall.  

Deltar i debatten 

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

Miletic (S), Anders L Petersson (C) samt tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Kranislav Miletic (S) bifall till 

tjänsteförslaget.    

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar avslag på tjänsteförslaget med motivering 

att ur energisynpunkt och en ökande nyttjandegrad krävs för att investera i 

Kallinge simhall.  
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Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller ordförande Lena Mahrles (L) 

yrkande. 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes. 

Ja-röst för bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande om bifall till 

tjänsteförslaget. 

Nej-röst för bifall till Lena Mahrles (L) yrkande om avslag på 

tjänsteförslaget.  

Omröstningsresultat 

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

röster, således bifalles ordförande Lena Mahrles (L) yrkande. 

Hur ledamöter 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 
Amani El-Ali (S) X  
Kranislav Miletic (S) X  
Rickard Evaldsson (M) tj. ers.  X 
Ella Lundgren (L) tj. ers.  X 
Catharina Christensson (S) tj. ers. X  
Thommy Persson (S) tj. ers. X  
Tomas Svensson (S) tj. ers. X  

Summa: 6 7 

  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå framställan om att ansöka om ett 

tilläggsanslag för att investera i ett nytt reningsverk i Kallinge simhall. 

Reservation 
De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
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§ 27 Dnr 2016-000199 806 

Återremiss - Taxa uppställningsplats Aspan 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ärendet om uppställningsplats för husvagnar skickades på återremiss från 

KS/AU då mer information efterfrågandes. Taxan har enligt praxis legat på  

3 000 kr per säsong jämfört med 5 000 kr för Saxemara. En otydlighet i 

författningssamlingen för taxor och avgifter har inneburit att detta inte 

tydligt framkommit. Situationen uppdagades när beslutsprocessen om 2017 

års taxor hanterades, 

Prisskillnaden motiveras av skillnad i standard: 

Saxemara har 24 platser. 2016 var 15 platser uthyrda varav tre hyrdes av 

gäster utanför kommunen. Tillgång till två toaletter, ett duschrum, vattentag, 

gråvattentömning samt el finns samt att städning utförs av Saxemara IF  

Aspan 12 platser varav samtliga hyrdes av Ronnebybor 2016. Här finns en 

toalett, vattentag samt gråvattentömning. El och städning saknas.  

Bedömning 

Det föreligger en standardskillnad mellan Aspan och Saxemara. Argumentet 

att locka turister genom en lägre taxa verkar inte hålla med tanke på att 

övervägande i stort sett alla platser hyrs av Ronnebybor. Oavsett vilken taxa 

som beslutas ligger en bra bit under de taxor som gäller på 

husvagnsuppställningsplatser i annan regi.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturnämnden vidhåller att 

taxan för Aspan ska vara 3 000 kr/säsong samt att notera redovisning till 

dagens protokoll.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(39) 
2017-02-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att vidhålla att taxan för Aspan ska vara 

3 000 kr/säsong, notera redovisningen till dagens protokoll samt översända 

densamma till kommunstyrelsen arbetsutskott. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 28 Dnr 2017-000044 800 

Slöjdhuset - framtida nyttjande av fastigheten 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Slöjdhuset har under flera år varit ett regionalt centrum för slöjdverksamhet i 

Blekinge. Genom Region Blekinge, som varit hyresgäster i fastigheten, har 

placerade slöjdkonsulenter och slöjdutvecklare utgått med sin verksamhet 

därifrån. Inledningsvis nyttjades slöjdkonsulenter genom 

Hemslöjdsföreningen, som är en regional förening, vars verksamhet 

fortfarande är kvar i Slöjdhuset.  

Tjänsterna övergick sedan till Region Blekinge och placerades i Karlskrona. 

Detta har inneburit att Region Blekinge inte har något behov av att hyra 

fastigheten.   

Från 1 april 2017 har Region Blekinge sagt upp sitt hyreskontrakt med 

Ronneby kommun, vilket innebär att den enda aktivitet som är kvar i 

fastigheten är Hemslöjdsföreningen. Fastigheten är idag i behov av 

renovering, tillgänglighetsanpassning samt åtgärder för brandskydd. Således 

finns begränsningar i nyttjandet av fastigheten i nuvarande skick. Det har 

diskuterats om fastigheten skulle säljas eller rivas med tanke på den nya 

översiktsplanen.  

Fritid- och kulturförvaltningen ser en möjlighet att överta byggnaden och 

göra den till ett kreativt centrum för flera föreningar under temat kreativt 

skapande. Kallhyran ligger i dag på runt 80 000 kr/år med motsvarande 

summa för el, energi etc. Den viktigaste insatsen för anpassning är att 

installera en handikapptoalett samt att säkra brandskyddet för plan två.  

Bedömning 

Om fritid- och kulturförvaltningen får tillgång till fastigheten öppnas det upp 

möjligheter för flera föreningar att verka i fastigheten. Slöjdhuset kan 

omvandlas till ett kreativt centrum för olika typer av skapande, inte bara av 

slöjdkaraktär. Det finns goda möjligheter att utveckla samarbete med 

kulturskolan och vår egen fritidsgårdsverksamhet.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar  

att Slöjdhuset från 1april 2017 hyrs av fritid- och kulturförvaltningen. 
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Att ett hyresavtal upprättas.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L). 

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 hyra Slöjdhuset fr o m 1 april 2017 

samt att ett hyresavtal upprättas i samråd med tekniska förvaltningen. 

________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
Tekniska förvaltningen  

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(39) 
2017-02-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2017-000043 800 

G.a Elverket, Framtida nyttjande av fastigheten 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturförvaltningen har i uppdrag att se över möjliga lokaler för 

framtida användning. Detta är delvis kopplat till planen att göra Ronneby till 

ett framtida centrum för nutida konst, vilket innefattar Artists in Residence, 

men det kan också ses som möjligheter i stort kopplat till utveckling av 

kultur i Ronneby. Tekniska förvaltningen har planer på att lämna fastigheten 

G.a elverket eller P1:an som den benämns av tekniska förvaltningen. Fritid- 

och kulturförvaltningen har ställt en rak fråga till tekniska förvaltningen om 

övertagande av fastigheten för nyttjande av den lägenhet som finns på plan 

två samt övriga utrymmen på plan ett.  

 

Tekniska förvaltningen redovisar följande som svar på er fråga kring 

möjligheten att hyra ut befintlig lägenhet på ovanvåningen av lokalen inom 

fastighet Ulf 1, även benämnd P1:an, till övernattande konstnärer mm: 

 

”För närvarande utgör P1:an arbetsplats för parkavdelningens 

centrumetablering och då det hanteras och hyses omfattande maskin- och 

utrustningspark där, är området inhägnat och låst. Tekniska förvaltningen 

gör bedömningen att efterfrågat samutnyttjande inte är lämpligt med hänsyn 

till främst arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor eftersom tillträde till 

ovanvåningen kräver passage genom parkavdelningens inhägnade 

etableringsplats. Dock har tekniska förvaltningen tillgång till andra 

centrumnära uthyrningslokaler för boende som ni kan hyra för detta 

ändamål, ex Vierydsvägen 6 m fl. 

Önskar kommunen helt annan användning av P1:an än motsvarande dagens 

bör tekniska förvaltningen få i uppdrag av kommunstyrelsen att 

utreda/påbörja omlokalisering av nuvarande arbetsplatser där.” 

Bedömning 

Det finns inga planer från parkförvaltningen att lämna hela fastigheten i 

närtid. Det krävs politiska beslut i så fall. En preliminär kostnadsberäkning 

för renovering av lägenheten på plan två ligger på 400-500 tkr. En 

totalrenovering av fastigheten går till minst 2 miljoner kronor.  
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Fastigheten ligger strategiskt nära Kulturcentrum och skulle som helhet vara 

lämplig för fritid- och kulturförvaltningens behov. De alternativ som anges 

får undersökas och analyseras.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar  

-att hänskjuta beslut om framtida nyttjande av fastigheten P1:an till 

kommunstyrelsen för vidare hantering 

-att undersöka de förslagna alternativen till boende som föreslås av tekniska 

förvaltningen: Vierydsvägen 6 m.fl.  

Deltar i debatten 

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

ersättare Ella Lundgren (L) samt ersättare Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Att 

fritid- och kulturnämnden får tillgång till hela fastigheten, samt att 

fastigheten skulle kunna nyttjas som en central samlingslokal enligt ett äldre 

uppdrag gällande samlingslokaler. Att förvaltningschef Thomas Andersson 

får i uppdrag att i samarbete med tekniska förvaltningen se över frågan 

gällande en ev omlokalisering av P1:an.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att förvaltningschef Thomas Andersson 

får i uppdrag att i samarbete med tekniska förvaltningen se över frågan 

gällande en ev omlokalisering av P1:an. 

Att fritid- och kulturnämnden får tillgång till hela fastigheten, samt att 

fastigheten ska nyttjas som en central samlingslokal enligt ett äldre uppdrag 

gällande samlingslokaler.    

Undersöka de förslagna alternativen till boende som föreslås av tekniska 

förvaltningen, Vierydsvägen 6 m fl. 

________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen  
Thomas Andersson, förvaltningschef 
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§ 30 Dnr 2016-000336 805 

Ansökan om medfinansiering Kallinge Folkets Hus  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kallinge Folkets Hus förening har inkommit med en ansökan om 

medfinansiering i samband med att föreningen ansöker om 

investeringsbidrag hos Boverket. Föreningens ansökan hos Boverket avser 

främst åtgärder för att förbättra inomhusklimatet i föreningens lokaler samt 

energisparande åtgärder.  

 

Enligt föreningens ansökan planerar man att genomföra följande: 

Isolering av vind    100 000: -                           

Byte av fönster och dörrar      600 000: -                                              

Nytt ventilationssystem     100 000: -                                                   

Nytt plåttak     300 000: - 

Totalt beräknad kostnad: 1100 000: -   

 

Ansökan om investeringsbidrag enligt gällande bidragsbestämmelser för 

fritid- och kulturnämnden 

Föreningens ansökan om medfinansiering som inkommit till fritid- och 

kulturförvaltningen, omfattar även ansökan om kommunalt 

investeringsbidrag för åtgärdande av brandtrappa och ny dränering. Dessa 

båda åtgärder har beräknats till 200 000 kronor.  

Bedömning 

Ansökan om medfinansiering  

Föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte kan hos 

Boverket söka investeringsbidrag för vissa åtgärder i allmänna 

samlingslokaler. För att få bidrag, enligt Boverkets regler, krävs kommunens 

medverkan i finansieringen av projektet med minst 30 % av kostnaden, dvs. i 

det här fallet 330 000 kronor. Även om kriterierna för att få bidrag, har 

uppfyllts, finns ingen garanti för att bidrag beviljas av Boverket. 

 

Ansökan om investeringsbidrag enligt gällande bidragsbestämmelser för 

fritid- och kulturnämnden 

Enligt gällande bidragsbestämmelser kan föreningar ansöka om 

investeringsbidrag. Om beloppet man söker överstiger ett prisbasbelopp ska 

föreningens ansökan ha inkommit till den 31 mars. Samtliga inkomna 
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ansökningar behandlas därefter gemensamt och fritid- och kulturnämnden 

fattar beslut om fördelningen av investeringsbidrag.  

 

I det här fallet får bedömningen göras om ansökan om investeringsbidrag 

enligt gällande bidragsbestämmelser för fritid- och kulturnämnden, ska 

behandlas samtidigt med ansökan om medfinansiering. Oavsett tidpunkt för 

behandling av föreningens ansökan om 200 000 kronor i investeringsbidrag, 

görs bedömningen att beloppet är av betydande storlek och ryms därför inte 

inom anslagna medel för investeringsbidrag.  

 

Kallinge Folkets Hus förening är registrerad i kommunens föreningsregister. 

De allmänna bestämmelserna enligt bidragsbestämmelserna för att vara 

bidragsberättigad, har uppfyllts av föreningen under 2016. Föreningen 

förväntas inkomma med motsvarande handlingar under 2017.   

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

ställa sig bakom Kallinge Folkets Hus förenings ansökan om 

medfinansiering med 330 000 kronor vilket motsvarar 30 % av det 

investeringsbidrag som föreningen ansökt om hos Boverket.  

 

ställa sig bakom Kallinge Folkets Hus förenings ansökan om 

investeringsbidrag om totalt 200 000 kronor avsedda att användas till 

brandtrappa och dräneringsåtgärder.  

 

Fritid- och kulturnämnden har dock inte möjlighet att bevilja 330 000 kronor 

i medfinansieringsmedel då beloppet är av betydande storlek och därmed 

inte ryms inom anslagna medel. Det begärda investeringsbidraget om 

200 000 kronor kan av samma skäl inte beviljas. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta Kallinge Folkets Hus 

föreningens ansökan om medfinansieringsmedel om 330 000 kronor såväl 

som ansökan om investeringsbidrag om 200 000 kronor till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Deltar i debatten 

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

Petersson (C). 

Yrkanden 

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

tillägg: Under förutsättning att Boverket godkänner Kallinge Folkets Hus 

förenings ansökan om investeringsbidrag.  
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Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom Kallinge Folkets Hus 

förenings ansökan om medfinansiering med 330 000 kronor vilket motsvarar 

30 % av det investeringsbidrag som föreningen ansökt om hos Boverket 

under förutsättning att Boverket beviljar sökt bidrag.  

 

Ställa sig bakom Kallinge Folkets Hus förenings ansökan om 

investeringsbidrag om totalt 200 000 kronor avsedda att användas till 

brandtrappa och dräneringsåtgärder.  

 

Fritid- och kulturnämnden har dock inte möjlighet att bevilja 330 000 kronor 

i medfinansieringsmedel då beloppet är av betydande storlek och därmed 

inte ryms inom anslagna medel. Det begärda investeringsbidraget om 

200 000 kronor kan av samma skäl inte beviljas. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta Kallinge Folkets Hus 

föreningens ansökan om medfinansieringsmedel om 330 000 kronor såväl 

som ansökan om investeringsbidrag om 200 000 kronor till 

kommunstyrelsen för vidare hantering 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr 2017-000032 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2017 Sjöarp HIF 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Sjöarp HIF söker bidrag för att genomföra ett internationellt utbytes- och 

idrottsläger ”Sjöarp School Camp” på Sjöarpsskolan för åtta ungdomar med 

utvecklingsstörning från Ronneby kommuns gymnasiesärskola, 

Sjöarpsskolan samt 24 gymnasiesärskoleungdomar från Tjeckien, Tyskland, 

Polen och Ungern. Ansökan omfattar även bidrag för medföljande personal 

till samtliga ungdomar eftersom de pga sina olika funktionsnedsättningar 

inte har möjlighet att resa på egen hand.  

Av ansökan framgår att Sjöarpsskolan och Sjöarp HIF under flera år har 

jobbat med internationellt utbyte med särskolor i andra länder såsom Tapolca 

i Ungern, Chroustovice i Tjeckien, Krakow i Polen och Grafenwuhr i 

Tyskland. 

Olika elev- och personalgrupper från Sjöarpsskolan har vid några tillfällen 

fått möjlighet att åka till dessa länder på olika utbytesläger och diverse 

skolutbyten som har resulterat i gemensamma arbeten och produkter av olika 

slag. Det har varit mycket givande och utvecklande utbyten mellan särskolor, 

lärare och elever.  

En ungefärlig kostnadsberäkning har gjorts: 

Reskostnader för besökande länder  80 tkr 

Mat för cirka 50 deltagare   40 tkr 

Utflykter (inträdesavgifter, bensin mm)  50 tkr 

Inköp (grytor för Outdoor cooking, T-shirts mm) 20 tkr 

Totalt                       190 tkr  

Sjöarps HIF och Sjöarpsskolan hoppas att med hjälp av olika fonder och 

bidrag kunna bjuda in särskolorna från Tapolca, Krakow, Grafenwuhr och 

Chroustoivce till Blekinge och Ronneby till ”Sjöarp School Camp”.  

Bedömning 

Det internationella utbytes- och idrottslägret ”Sjöarp School Camp” som 

man planerar genomföra på Sjöarpsskolan den 12 – 16 juni 2017, riktar sig 

till skolelever, lärare och medföljande assisterande personal och får betraktas 

som skolverksamhet.  
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Fastställda bidragsbestämmelser för fritid- och kulturnämnden ger inte 

utrymme att bevilja föreningsbidrag till skolverksamhet. 

Utbildningsnämnden ansvarar för skolans verksamhet och 

rekommendationen är därför att Sjöarp HIF och Sjöarpsskolan söker medel 

från Utbildningsnämnden.  

Det kan finnas möjlighet att söka medel/bidrag från olika fonder och 

stiftelser och en förteckning över olika stiftelser och fonder har skickats till 

sökanden.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden avslår Sjöarp HIF:s ansökan om bidrag till 

utbytes- och idrottslägret ”Sjöarp School Camp”.  

Deltar i debatten 

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

Petersson (C), Kranislav Miletic (S), Peter Lindström (RP) samt 

tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Anders L Petersson (C)yrkar avslag på tjänsteförslaget och yrkar att Sjöarp 

HIF:s beviljas ett bidrag om 50 000 kr.  

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 Sjöarps HIF ett bidrag om 

50 000 kr för att genomföra ett internationellt utbytes- och idrottsläger 

”Sjöarp School Camp” på Sjöarpsskolan för åtta ungdomar. 

________________ 

Exp. 
Sjöarps HIF 
Fritid- och kulturförvaltningen  
Ingela Mattson, föreningskoordinator 
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§ 32 Dnr 2017-000038 805 

Ansökan om föreningsbidrag, 2017 Ronneby 
Musikvänner 
 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Ronneby Musikvänner har inkommit 2017-01-26 med tre ansökningar om 

arrangemangsbidrag/förlustbidrag till evenemang som planeras under våren. 

2017-02-12  Pianokonsert med Carl Pettersson.  

Beräknat underskott: 9 805:- 

2017-03-11 Fuse, Stråkensemble från Amsterdam  

Beräknat underskott: 16 705:- 

2014-04-29 Gitarrduo med Göran Söllscher och Mats Bergström 

Beräknat underskott: 15 855:- 

Föreningen har angett i ansökningshandlingarna att man har sökt statligt 

bidrag med beloppet 29 000 kronor, vilket motsvarar det belopp som 

beviljats i statligt bidrag under de senaste åren. Föreningens ansökan är 

under handläggning och därför har de, när ovanstående ansökningar görs, 

inte mottagit beslut om statligt bidrag.  

Bedömning 

Föreningen Ronneby Musikvänner är registrerad i kommunens förenings-

register och de allmänna bestämmelserna enligt bidragsbestämmelserna för 

att vara bidragsberättigade, har uppfyllts av föreningen. 

Enligt fastställda bidragsbestämmelser (p. 5.2, 5.2.1 – 5.2.2) kan 

arrangemangsbidrag utgå till ”särskilda kulturevenemang”. Bidraget kan 

utformas som ett förlustbidrag eller riktat arrangemangsbidrag. Ett 

förlustbidrag betalas ut efter evenemangets genomförande. Efter 

evenemangets genomförande ska en ekonomisk redovisning lämnas in.  

Ansökan om arrangemangsbidrag kan göras när som helst under året, men 

ansökan ska göras fem veckor innan evenemangets genomförande.  

Ansökan som avser en pianokonsert, har med hänvisning till 

bidragsbestämmelserna, inte lämnats in fem veckor före evenemangets 

genomförande. Arrangemangs-/förlustbidrag kan därför inte beviljas.  

Ansökningarna som gäller evenemangen Fuse 2017-03-11 och gitarrduo 

2017-04-29 med ett sammanlagt beräknat underskott på 32 560 kronor, kan 
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förslagsvis arrangemangsbidrag beviljas med 8 000 kr per tillfälle, dvs. totalt  

16 000 kr.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar arrangemangsbidrag med totalt 16 000 kr 

till evenemangen; Fuse, stråkensemble från Amsterdam 2017-03-11 och 

gitarrduo med Göran Söllscher och Mats Bergström 2017-04-29.  

Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om arrangemangs-/förlustbidrag 

till pianokonserten 2017-02-12 pga för sent inlämnad ansökan.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Amani E Ali (S), Christer Stenström 

(M), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättaren Rickard Evaldsson (M) 

och Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Peter Lindström (RP) yrkar bifall till förslaget med följande ändring: att 

föreningen Ronneby Musikvänner beviljas ett bidrag om 5 000 kr för 

pianokonserten 2017-02-12. 

Amani El Ali (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Peter Lindströms (RP) yrkande.  

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Musikvänner ett 

arrangemangsbidrag med totalt 16 000 kr till evenemangen; Fuse, 

stråkensemble från Amsterdam 2017-03-11 och gitarrduo med Göran 

Söllscher och Mats Bergström 2017-04-29. 

Att bevilja Ronneby Musikvänner ett arrangemangs-/förlustbidrag till 

pianokonserten 2017-02-12 om 5 000 kr. 

Reservation 
Amani El Ali (S), Kranislav Miletic (S), Teo Zickbauer (S), Catharina 

Christensson (S) och Thomas Svensson (S) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Musikvänner,  
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Ingela Matsson, föreningskoordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 33 Dnr 2017-000048 805 

Omedelbart justerad 

________________ 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(39) 
2017-02-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2016-000697 800 

Revidering av Intern kontrollplan 2017 - Fritid- och 
kulturförvaltningen 

 

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.  
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Förvaltningen är dock inte ensam om hanteringen/utlämningen av nycklar 

och taggar. En enhetlig rutin är önskvärd för att säkerställa behörighet och 

giltighet 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. 

Ärendeuppföljning/återrapportering av beslut som fattats av fritid- och 

kulturnämnden: 

Att beslut fattade av fritid- och kulturnämnden inte verkställs, följs upp eller 

återrapporteras.    

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 redovisad revidering.  

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 
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§ 35 Dnr 2017-000013 809 

Information & Rapporter  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Motocrossbana – Processen gällande markköp mellan tekniska förvaltningen 

och markägaren pågår. Ett eventuellt markbyte diskuteras. Kostnadskalkyler 

är framtagna. En säkerställning av tillfarten till området är viktigt. 

Brunnsbadet - Kommer att drivas i vanlig regi i sommar, tekniska 

förvaltningen upplåter en vaktmästartjänst och det pågår rekrytering för att 

bemanna anläggningen i sommar. Under vintermånaderna körs en annan 

procedur, genom ABRI, att rena och hålla vatten i bassängerna. 

Ishallen Kallinge – En överlämning till tekniska förvaltningen är ej 

genomförd, en kostnadskalkyl saknas. Det återstår stor investeringar för 

teknisk förvaltningen gällande anläggningen. 

KRIF – Skuldfråga till Ronneby kommun redovisades och hur fritid- och 

kulturförvaltningen kommer att fortsätta driva ärendet.  

Muslimska föreningen – Hyra av aulan på Snäckebacksskolan sommartid. 

Brunnsvallen – En skrivelse har inkommit från föreningarna där de vill göra 

en satsning på omklädningsrummen i två våningar, inte som 

försäkringsbolaget föreslår att bygga upp omklädningsrummen på befintlig 

platta Tekniska förvaltningen och anläggningsansvarige Peter Nilsson håller 

på att förhandla i ärendet. 

Turisttåget kommer att gå som vanligt i sommar genom den nya 

kommunikationsenheten.  

Deltar i debatten 

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

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

tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden noterar informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 36 Dnr 2017-000012 002 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.    

Delegationsbeslut 2017-01-19 – Folk Practice Academy ansöker om ett 

arrangemangsbidrag om 2 500 kr till en konsert den 14 januari 2017 i 

samband med Blekinge spelmansförbunds Knutsfest i Slöjdhuset. 

Ansökan beviljas ej då ansökan har inkommit senare än fem veckor innan 

arrangemangets genomförande.  

Deltar i debatten 

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

Miletic (S), Amani El Ali (S) samt Christer Stenström (M). 

Yrkanden 

Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsbeslutet upphävs och att föreningen 

Folk Academy Practice beviljas ett arrangemangsbidrag om 2 500 kr för en 

konsert.  

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till delegationsbeslutet.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller ordförande Lena Mahrles (L) 

yrkande.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att upphäva delegationsbeslutet och 

bevilja Folk Academy Practice ett arrangemangsbidrag om 2 500 kr. 

Reservation 
Teo Zickbauer (S), Amani El Ali (S), Catharina Christensson (S), Thomas 

Svensson (S) och Christer Stenström (M) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp. Folk Practice Academy, Ingela Matsson, föreningskoordinator, fritid- och 
kulturförvaltningen 
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§ 37 Dnr 2017-000011 800 

Delgivningsärende mm  

 

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet 

Sammanfattning  

Fördelning av bidrag till studieorganisationerna 2017. 

Protokollsutdrag: 

KS/AU § 71/2017 Återremiss – Förslag till ny biblioteksplan för Ronneby 

kommun 2016-2019.   

KS § 40/2017 – KKIK 2015 – Nämndernas utvärdering. 

Ärendelogg 2017-02-15.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 38 Dnr 2017-000014 809 

Övriga frågor/ärende 

Inga övriga frågor/ärende är anmälda till dagens sammanträde. 

________________ 

 

 


