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§ 43

Dnr 2017-000010 006

Val av justerare
Sammanfattning
Kranislav Miletic (S) utses att jämte ordförande Lena Mahrle (L) justera
dagens protokoll.
________________
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§ 44

Dnr 2016-000660 845

Ekenäs Camping - avtalsförslag mm
Näringslivschef Torbjörn Lind föredrar ärendet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson har lämnat följande tjänsteförslag.
Enligt § 196/2016 beslutade fritid- och kulturnämnden att ställa sig positiv
till ett utvecklingsprojekt utarbetat och presenterat av Ronneby
Handbollsklubb i oktober 2016. I förslaget ingick att ge förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag till arrendeavtal gällande 10 år. Efter möten
med föreningen, tekniska förvaltningen, näringslivsenheten är ett
avtalsförslag framarbetat med bilagor. Synpunkter har även inhämtats från
kommunjurist. I budget för 2017 är medel avsatta för utveckling av
campingområdet med tillhörande parkering med 4,3 miljoner samt badplats
450 000 kr.
Bedömning
För att kunna utveckla området enligt den visionära plan som presenterats av
handbollsklubben krävs ett längre arrendeavtal. Ett utkast är nu framtaget
och godkänt av Handbollsklubben samt förvaltningschefen på fritid- och
kulturförvaltningen. Förvaltningschefen föreslår att avtalsförslaget med
bilagor godkänns av fritid- och kulturnämnden för vidare hantering i
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
– att godkänna arrendeavtalet med tillhörande bilagor
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Christer Stenström (M), Peter
Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD), tjänstgörande ersättare Thommy
Persson (S) och ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Rose-Marie Leksell (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
tillägg: att bredband via fiber erbjuds Ekenäs camping, kostnadsfritt.
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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 föreslå att kommunfullmäktige
beslutar att godkänna presenterat arrendeavtal med tillhörande bilagor samt
att erbjuda Ekenäs camping bredband via fiber, kostnadsfritt.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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§ 45

Dnr 2016-000426 816

Fritidsgårdsverksamheten i Ronneby kommun utvecklingsplan för 2017
Enhetschef Johan Gustavsson redovisar en utvecklingsplan för
fritidsgårdsverkssamheten för 2017.
Sammanfattning
Utvecklingsplanen för fritidsgårdsverksamheten i Ronneby kommun
2017/2018 har varit utsänd till ledamöterna. En slutlig rapport och strategi
ska redovisas för fritid- och kulturnämnden i juni 2017.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Johan Svedberg (S), Fredrik
Jacobsen (M), Peter Lindström (RP), Christer Stenström (M), tjänstgörande
ersättarna Catharina Christensson (S), Thommy Persson (S), samt ersättarna
Thomas Lähdet (MP) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisningen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
________________
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§ 46

Dnr 2012-000168 101

Delrapport gällande motion från
kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP,
angående samlingslokalerna i Ronneby kommun
Per Engkvist föredrar ärendet och visar en presentation av ärendet via
storbildskärm.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-30 § 276 att bifalla motion från
Sune Håkansson angående samlingslokaler i Ronneby kommun. Fritid- och
kulturförvaltningen fick ett uppdrag att genomföra en samlingslokalsutredning som redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokaler
för Ronneby kommun.
En samlingslokalutredning enligt Sune Håkanssons motion har genomförts
under vinter/vår 2017 med en delrapport i mars 2017 och med en
slutrapport i augusti 2017 enligt beslut i fritid- och kulturnämnden. Ett utkast
till en samlingslokalutredning delas ut till ledamöterna
Det innebär att begreppet samlingslokal bör definieras samt att en
inventering av dylika lokaler i kommunen måste genomföras.
Av definitionen av samlingslokal begreppet bör det framgå hur många
personer lokalen ska rymma och vilka resurser ska finnas för att det ska vara
en samlingslokal? Vilken tillgänglighet över tid och rum ska lokalen ha?
En inventering ska genomföras av befintliga lokaler, föreningsägda/-nyttjade
lokaler, kommunalt ägda lokaler, lokaler ägda av religiösa samfund,
privatägda, ägda av fastighetsbolag (motsv), bostadsrättsföreningar samt
andra aktörer inom Ronneby kommun.
Redovisa möjliga utvecklingsstrategier innebär att utredningen ska komma
fram till och föreslå olika tänkbara tillvägagångssätt för, att effektivisera
användningen av befintliga samlingslokaler, att se över behovet geografiskt
och befolkningsmässigt. Utredningen ska också se över bidragsnivåer/former samt fördelning av bidrag till föreningsägda samlingslokaler. Vidare
ska utredning beskriva och ge förslag till resurser för drift, skötsel samt
gemensamma regler, taxor, bokningssystem för de kommunala
samlingslokalerna.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Johan
Svedberg (S), Christer Stenström (M), Peter Lindström (RP), tjänstgörande
ersättare Thommy Persson (S), samt ersättarna Thomas Lähdet (MP) och
Eva-Britt Brunsmo (C).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delredovisningen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delredovisningen till dagens
protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-16

Fritid- och kulturnämnden

§ 47

Dnr 2017-000030 4018

Begäran om remissyttrande - Ronneby kommuns
miljöprogram 2017-2020
Miljöutvecklare Sofie Samuelsson och informatör/kommunikatör Nina
Giacomelli föredra ärendet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson har lämnat följande tjänsteförslag:
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag till Miljöprogram för 2017-20
med tillhörande handlingsplan. Nina Giacomelli har deltagit i arbetet från
fritid- och kulturförvaltningen och under hand avrapporterat och haft samtal
med förvaltningschefen. Programmet är även informerat och diskuterat på
ledningsgruppsmöte. Fritid- och kulturförvaltningen berörs både indirekt än
direkt vad gäller programmet och ser positivt på underlaget. Det är ambitiöst
och innehållsrikt.
Bedömning
Fritid och kulturförvaltningen har inga förslag till tillägg eller korrigeringar
utan godkänner innehållet i miljöprogrammet samt förslaget till
handlingsplan.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som remissvar godkänna förslaget till
miljöprogram med tillhörande handlingsplan.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Peter
Lindström (RP), Tomas Lund (SD), ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C),
Thomas Lähdet (MP) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som remissvar godkänna förslag till
miljöprogram med tillhörande handlingsplan.
________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen
Karin Lundberg
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§ 48

Dnr 2017-000129 800

KKiK - Kommunernas Kvalitet i Korthet 2016
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
KKiK har funnits i tio år. Ronneby kommun har varit delaktig denna tid. De
flesta av landet kommuner deltar.
En Power Point presentation visas, delades även ut till ledamöterna, som
visar en servicemätning via telefon och e-post 2016. Kommunens växel har
blivit uppringd i 54 samtal. Frågorna har berört nio olika
förvaltningsområden, bygg, förskola, grundskola, IFO, miljö & hälsa,
äldreomsorg, handikappomsorg, kultur & fritid samt gator & vägar. Ronneby
ligger på medel jämfört med rikets resultat. När det gäller e-post så har 54
mail skickats till Ronnebys officiella e-postadress, stadshuset@ronneby.se.
Även här ligger Ronneby på medel i jämfört med övriga rikets resultat.
Vidare redovisades resultatet av KKiK 2016 som gäller fritid- och
kulturnämndens verksamheter. Redovisningen innehåller 40 resultatmått
enligt följande indelning:
Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och information, Effektivitet,
Kommunens som samhällsutvecklare.
Generellt finns det en svag förbättring historiskt i riket. Fritid- och
kulturnämndens verksamheter visar på en förbättring i resultatmåtten.
Hela KKiK 2016 finna att hämta på SKL:s hemsida och kommer även att
läggas ut på Ronneby kommuns hemsida.
Länk till KKiK rapporten:
https://skl.se/download/18.6b78741215a632d39cba7a9/1487764132588/sklKKiK-resultatrapport-2016-slutversion-2017-02-21.pdf
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Christer
Stenström (M) Rose-Marie Leksell (SD), Johan Svedberg (S), Anders L
Petersson (C), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Thommy
Persson (S), ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C) och Christer Leksell (SD).

Yrkanden
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Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisningen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
________________
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§ 49

Dnr 2017-000016 041

Internbudget 2017 - Återrapport om skapande av reserv
Tf förvaltningschef Therese Emilsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 40/2017 att ge förvaltningschef
Thomas Andersson i uppdrag att skapa en reserv om 200 tkr inom ram samt
att en återrapport skulle ske på sammanträdet den 16 mars2 2017.
Ett förslag till reserv om 200 tkr inom ram är skapad enligt följande:
Konto 822 - 84 tkr flyttas från central administration
Konto 352 – 93 tkr flyttas från lovaktiviteter och 23 tkr från övriga
kostnader.
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 godkänna presenterat förslag till
reserv i internbudget för 2017.
________________
Exp.
Ekonomienheten
Förvaltningschef Thomas Andersson
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 50

Dnr 2017-000123 875

Samarbetsavtal för museiverksamhet i Ronneby mellan
Ronneby kommun och stiftelsen Blekinge museum
Sammanfattning
Ett förslag till samarbetsavtal, mellan museiverksamheten i Ronneby mellan
Ronneby kommun och stiftelsen Blekinge Museum, som omfattar två delar
presenteras för ledamöterna.
Avtal vad gäller drift, skötsel och verksamhet i Saxemara båtvarv. Till denna
verksamhet har kommunen avsatt 100 000 kr för 2017
Avtal vad gäller samtliga övriga muséer i kommunen, vilket även innefattar
de utgrävningar som sker i Vång samt verksamhet kopplade de fyndet av
fartyget Gripshunden. Vidare innefattar avtalet deltagande i framtagande av
underlag till ett framtida museum i Ronneby kopplade till ovanstående fynd.
Till denna verksamhet har kommunen avsatt 400 000 kr för 2017.
Kommunens åtaganden:
Kommunen åtar sig att tillsammans med Blekinge museum arbeta fram en
verksamhetsplan med uppsatta mål för 2016 med sikte på 2017 och framåt
för Saxemara båtvarv.
En styrgrupp bestående av representanter för båtvarvet, Blekinge museum
samt kommunen utses. Gruppen träffas en gång per år för att stämma av
verksamhetsplan och uppsatta mål. Kommunen kallat till möte
Kommunen åtar sig att tillsammans med Blekinge museum arbeta fram en
verksamhetsplan för 2017 med sikte på 2018 och framåt för all
museiverksamhet i kommunen med tydligt uppsatta mål.
En styrgrupp med representanter för Blekinge museum bildas i syfte att
stämma av verksamhetsplan och uppsatta mål. Gruppen träffas två gånger
per år. På våren i mars månad och på hösten i oktober. Kommunen kallar till
möte.
Blekinge museums åtaganden:

Blekinge museum åtar sig:
- att tillsammans med kommunen delta i stygrupp med uppdrag enligt ovan.
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- att bistå med kompetens vad gäller utveckling av museiverksamhet i
Ronneby kommun
- att bistå med idéer till utställnings- och programverksamhet
- att samverka med kommunen gällande skapande av ett framtida museum i
Ronneby kopplat till utgrävningar i Vång samt fyndet av Gripshunden
- att bistå med kompetens vad gäller registrering och digitalisering av
museiföremål.
- att bistå med sakkunskap vid magasinering och framtagande av framtida
magasin
- att bistå med utbildningsinsatser
- att vara tillgänglig för information i olika polititska forum vid behov.
Vidare presenterades en återrapportering av Blekinge museums verksamhet i
Ronneby 2016 och en uppföljning av verksamheten 2016 på Saxemara
båtvarv.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att bifall till presenterat samarbetsavtal.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat samarbetsavtal
för 2017 för museiverksamhet i Ronneby mellan Ronneby kommun och
stiftelsen Blekinge museum.
________________
Exp.
Blekinge museum
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§ 51

Dnr 2016-000598 800

Revisionen - Granskningsrapport - Granskning av
avtalsuppföljning - delrapport
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson har lämnat följande tjänsteskrivelse:
Under § 147/2016 beslutade fritid- och kulturnämnden att uppdra åt fritidoch kulturförvaltningen att framarbeta förslag till att skapa nya
förutsättningar för att möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv
avtalsuppföljning, att utföra de förbättringar och rekommendationer som
angetts i revisionsrapporten samt att en delredovisning ges av arbetet i
december 2016 och en slutredovisning i mars 2017. Här följer en
nulägesbeskrivning som visar hur långt förvaltningen har kommit i sitt
arbete. Dessa rekommendationer är kopplade till kontrollpunkter och
iakttagelser i rapporten:
Överväga riskerna kopplade till avtal i samband med nämndens fortsatta
arbete med intern kontroll.
Som internkontrollpunkt för 2017 är inlagt: Avtal- gäller ej avtal som
omfattar LOU.
Kontrollmoment: Att avtalsinnehåll bevakas gällande tidsomfattning,
eventuell förlängning eller uppsägning sker samt att utbetalning sker enligt
avtal.
Skapa förutsättningar genom att revidera gällande delegationsordning och
därmed möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv avtalsuppföljning.
Delegationsordningen är inte reviderad. Vid framtagande av nya avtal
frångår förvaltningen nu tidigare praxis att inte tidsbegränsa avtal. Det har
varit vanligt att avtal skrivs på ett år men med möjlighet till förlängning utan
slutdatum år efter år. Nu skrivs alltid ett sista datum för hur länge ett avtal
kan gälla. Oftast max fyra år. Sedan ska en revidering ske.
Förvaltningschefen kan teckna avtal gällande ett år i taget (delegationsordningen § 4) vilket innebär att en stor mängd avtal ska följas upp och
revideras vid samma tidpunkt. Om beslut fattas att ge förvaltningschefen
delegation att teckna avtal upp till tre år hade uppföljningsarbetet
underlättats.
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Se till att nämndens avtal är utformade på ett sätt som säkerställer en
ändamålsenlig avtalsuppföljning.
Denna punkt är delvis löst genom att ” Riktlinjer vid ingående av avtal i
Ronneby kommun” är framtagen 2016-12-02 Dnr KS 2016-000698. Vidare
är också mallar för olika typer av avtal framtagna eller under framtagande.
Länk till ”Riktlinjer vid ingående av avtal i Ronneby kommun”
http://www.ronneby.se/Global/Dokument/F%c3%b6rfattningssamling%20_
%20Styrdokument/Styrdokument/Riktlinjer/Riktlinjer%20f%c3%b6r%20ing
%c3%a5ende%20av%20avtal%20antagna%202017-02-13.pdf
Bedömning
Flera processer vad gäller hanteringen av avtal enligt revisionsrapporten är
förbättrade. Förvaltningen kommer dock inte ifrån att hanteringen av avtal är
tidskrävande och omfattande. Detta gör att de uppsatta rutinerna är svåra att
följa. Förvaltningen kommer, när bemanningsfrågan är löst, att vara i ett
bättre läge. Fortfarande saknas en databas för hanteringen, vilket hade
underlättat arbetet betydligt och sparat mycket tid. Detta uppdrag ligger på
kommunledningskontoret. En digitalisering är nödvändig.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar att godkänna denna sammanställning som
en slutrapport.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) och tjänstgörande ersättare Thommy Persson.
(S).
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 godkänna ovanstående
sammanställning såsom en slutrapport i ärendet.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen
Revisorerna
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§ 52

Dnr 2015-000198 007

Återkoppling till KS/AU - KPMG - Revisionsrapport
Fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson har lämnat följande tjänsteskrivelse:
KPMG har på kommundirektörens uppdrag genomfört en granskning av
fritid- och kulturnämndens/förvaltningens processer kring avtal.
Granskningen genomfördes genom granskning av tio slumpmässigt utvalda
avtal mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda
tjänstemän. Ärendet skall enligt beslut återrapporteras till fritid och
kulturnämnden före årsskiftet 2016/17.
Utredningen konstaterar att det råder god ordning i avtalsregistret.
Följande brister konstaterades:
En genomgång och katalogisering av avtalsregistret bör genomföras.
Registret behöver uppdateras. Det finns avtal som inte gäller och som inte
ska förnyas.
Denna genomgång är påbörjad men inte slutförd. Förvaltningen är halvvägs
igenom i mars månad 2017.
Avtal tecknas att gälla ett år utan att förlängas alternativt att avtal förlängs
tills vidare utan att följas upp eller revideras på grund av att det inte finns
något inskrivet om slutdatum.
Samtliga nytecknade avtal skrivs enligt rekommendationer från
kommunjurist. Avtalen skrivs enligt delegationsordningen på ett år med
möjlighet till förlängning. Dock längst i tre år. Därefter måste avtalet
förnyas.
Det saknas riktlinjer för framtagande av avtal.
Riktlinjer är nu framtagna och beslutade Dnr: KS 2016-000698. Fritid- och
kulturförvaltningen följer dessa.
Det saknas mallar för avtal.
Mallar är framtagna till en stor del av våra avtalsformer. Dock inte alla.
Arbetet pågår både inom förvaltningen och genom kommunjurist.
En avtalsdatabas saknas i kommunen. ( Beslut § 287 2014-10-30).
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För att ändra och förbättra de rutiner som finns krävs att det köps in en
avtalsdatabas och att hantering sker genom denna. Idag följs de rutiner som
föreligger utifrån det nuvarande systemet, där flera moment sker analogt.
Påminnelser och bevakning sker manuellt.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningens bedömning är att de har rutiner för att kunna
hålla en god kvalitet gällande avtalshantering. I fritid- och
kulturförvaltningens internkontrollplan ingår som kontrollpunkt:” Avtalgäller ej avtal som omfattas av LOU.” Detta innebär: ” Att avtalsinnehåll
bevakas gällande tidsomfattning eventuell förlängning eller uppsägning sker
samt att utbetalningar sker enligt avtal” Det som gör att processen blivit
försenad, att tidsplanen skjutits fram samt att rutiner inte kunnat följas beror
i huvudsak på tidsomfattning och komplexitet på uppdraget i kombination av
hög arbetsbelastning och vakanser i den centrala administrationen.
Förvaltningen är sena med rekrytering beroende svårighet att hitta lämplig
personal. Budget finns för en personalförstärkning.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar
– att godkänna skrivelsen som en lägesrapport
– att skicka lägesrapporten för vidare hantering till kommunstyrelsens
arbetsutskott
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 godkänna ovanstående skrivning
såsom en lägesrapport i ärendet och översända densamma till
kommunstyrelsen arbetsutskott.
________________
Exp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 53

Dnr 2016-000577 808

Överflytt av ärendet - Julmarknad på Ronneby torg
1 dec - 27 dec
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson har lämnat följande tjänsteskrivelse:
Enligt beslut under § 365/ 2016-11-29 i kommunfullmäktige återremitterades
ärendet om inrättande av julmarknad på torget i Ronneby. På grund av den
verkställda omorganisationen från årsskiftet ligger ärendet i fel förvaltning
för vidare handläggning. Ärendet bör således hanteras inom enheten för
kommunikation och marknadsföring, där även ansvaret för turism och
evenemang ligger.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hänskjuta ärendet om julmarknad till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
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 hänskjuta ärendet om julmarknad till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 54

Dnr 2017-000023 805

Ansökan om Föreningsbidrag 2017 - Ronneby Museioch hembygdsförening
Sammanfattning
Ronneby Musei- och Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om
18 000 kronor i arrangemangsbidrag för genomförandet av dels
Valborgsmässofirande vid Snäckebacken och dels Karödagen. Föreningen
har beräknat kostnaderna enligt nedan:
Valborgsmässofirande – Snäckebacken:
Musik – Ronneby Blåsorkester
Sång – Sångkören Decibellerna
Ljudanläggning
El, bål, blommor och polistillstånd

4 000 kr
4 000 kr
3 500 kr
3 500 kr

Karödagen:
Musik – Heidenstams Kapell

3 000 kr

Totalt

18 000 kr

Bedömning
Ronneby Musei- och hembygdsförening är registrerad i kommunens
föreningsregister och uppfyller de allmänna bestämmelserna enligt
bidragsbestämmelserna för att vara bidragsberättigade.
Föreningens ansökan avser arrangemang som genom åren blivit tradition och
har ett betydande kulturellt värde.
Förslag till beslut
Ronneby Musei- och hembygdsförening beviljas 18 000 kronor i
arrangemangsbidrag för genomförandet av Valborgsmässofirande och
Karödagen.
Kostnaden belastar konto:
A 413 200 B 453180 C 314 D 4878
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L).
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Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Musei- och
hembygdsförening 18 000 kronor i arrangemangsbidrag för genomförandet
av Valborgsmässofirande och Karödagen.
Kostnaden belastar konto:
A 413 200 B 453180 C 314 D 4878
________________
Exp.
Ronneby Musei- och hembygdsförening
Föreningskoordinater Ingela Matsson
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 55

Dnr 2017-000038 805

Ansökan om föreningsbidrag - Ronneby Musikvänner
Sammanfattning
Föreningen Ronneby Musikvänner har inkommit 2017-02-03 med två
ansökningar som gäller arrangemangsbidrag till kammarmusikkonserter som
kommer att äga rum den 8 och 29 oktober 2017 i Kulturcentrums lokaler.
Båda arrangemangen genomförs i samarbete med ett antal medarrangörer.
Föreningen har ansökt om medel från Musik i Blekinge, men beslut har inte
meddelats då ansökan är under handläggning.
Enligt de kalkyler som föreningen har redogjort för i
ansökningshandlingarna beräknas totalt ett underskott för de båda
konserterna, uppgå till trettontusen niohundrafyrtio kronor (- 13 940 kronor).
Bedömning
Föreningen Ronneby Musikvänner är registrerad i kommunens föreningsregister och uppfyller de allmänna bestämmelserna i bidragsbestämmelserna
för att vara bidragsberättigade.
Föreningen arrangerar flera kammarmusikkonserter årligen och bidrar
därmed till ett rikt och varierat musikutbud för kommunens invånare.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar 12 000 kronor i arrangemangsbidrag.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Ronneby
musikvänner ett arrangemansbidrag om 12 000 kr.
________________
Exp. Ronneby Musikvänner, föreningskoordinator Ingela Mattsson,
fritid- och kulturförvaltningen
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§ 56

Dnr 2016-000070 866

Återremiss från KS/AU -Flödet - Gatukonstfestivalen i
Ronneby.
Sammanfattning
Flödet – Gatukonstfestival i Ronneby återremitterades frän
kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2017. Det framgår inte vad
återremissen avser.
Enhetschef Kirsti Emaus har lämnat följande tjänsteförslag:
En reviderad budget för två fasader som är tänkbara för målning under 2017
bifogas (till handlingarna). Tänkta fasader är Panncentralen på Hjorthöjden
och parkeringshuset på Älgbacken.
Totalsumman för två fasader blir 185 600 varav Ronnebyhus betalar
materialet/graffitifärgen som beräknas till 19 000 kronor. Ronneby kommuns
kostnad blir då 166 000 kr.
Ronnebyhus är tillfrågat om de kan ta mer av kostnaden, exempelvis
kostnaderna för lift och byggnadsställning som kan uppgå till en summa av
totalt 30 000.
Om inte medel för två fasader beviljas föreslås att Panncentralen på
Hjorthöjden målas 2017 och att det större projektet flyttas fram till 2018 om
medel beviljas.
Kostnad för målning av Panncentralensfasad beräknas till totalt 55 000
kronor.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L), ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Mikael
Karlsson (S), Peter Lindström (RP) samt ersättare Thomas Lähdet (MP).
Yrkanden
Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt
svar på återremissen från kommunstyrelsens arbetsutskott.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen arbetsutskott
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§ 57

Dnr 2017-000133 869

Hantering av bilder med Ronneby motiv
Sammanfattning
Enhetschef Kirsti Emaus har lämnat följande tjänsteskrivelse:
Kulturcentrum har i samband med ett besök av Tonny Olsson fått kännedom
om Ronnebybilder/negativ som finns i Per- Olof Ohlssons, fd P-Foto privata
arkiv. Här finns 2970 bilder som är tagna i Ronneby under sommaren 1967
eller 1968 av fotograf Gunnar Frennesson. Gunnar var under en sommar
anställd av P-foto för att dokumentera husen i Ronneby. En del av projektet
blev sponsrad av Ronneby kommun. Bilderna blev aldrig framkallade men
under 2015 digitaliserades bilderna av Tonny Ohlsson. Gunnar Frennessons
originalteckningar/anteckningar finns också scannade. Här finns
gatuadresser, kvartersnamn samt väderstreck som bilderna är tagit i. I
samband med besöket på Kulturcentrum diskuterade vi möjligheterna att
göra en stor fotoutställning med dessa bilder på Kulturcentrum
Bedömning
Bilderna har ett stort värde för Ronneby kommun och det skulle bli en
fantastisk utställning. För att få ned produktionskostnaderna i samband med
en utställning bör man vi visa både analoga och digitala bilder. En eventuell
framtida utställning bör göras i samarbete med Blekinge museum, Ronneby
musei- och hembygdsmuseum och Kulturcentrum.
Förslag till beslut
Att under 2018 eller 2019 arrangera en utställning med bilder från Ronneby
under förutsättning att vi får tillgång till bilderna och att det finns en budget
för framkallning av ett antal bilder. Eftersom bilderna har ett stort värde för
fler förvaltningar/alla i Ronneby kommun föreslår Fritid och Kulturnämnden
att P- Foto och Per – Olof Ohlsson kontaktas och tillfrågas om Ronneby
kommun har möjlighet att få köpa bilderna under förutsättning att Ronneby
kommun följer lagen om upphovsrätt.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ärendet bordläggs.
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Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller förslaget.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp.
Kirsti Emaus, enhetschef
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§ 58

Dnr 2017-000013 809

Information & Rapporter
Sammanfattning
Ordförande Lena Mahrle (L) lämnar information från Föreningsträffen som
hölls den 6 mars 2017. Ett mycket bra upplagt och genomfört program. Det
kom över 100 deltagare, föreningar, politier m fl. Det är viktigt att
föreningslivet får stöd och stötting av fritid- och kulturförvaltning och
politiken. Täta nyhetsbrev och meddelande är behövligt.
En föreningsmedlem framförde att Ronneby har fantastiska politiker som
visar tillmötesgående, närhet, tempo och ger stöttning till föreningslivet.
Bibliotekschef/tf förvaltningschef Therese Emilsson informerade om en
välbesökt författarkväll på Ronneby stadsbibliotek den 6 mars 2017 med
författaren, dokumentärfilmaren och läkaren Lena Einehorn, som berättade
om sin senaste bok Madeleleine, ca 75 personer var och lyssnade.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll.
________________
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§ 59

Dnr 2017-000012 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut 2017-02-15 - Eringsboda Samhällsförening – ansökan om
arrangemangsbidrag till evenemanget Skogstokig. Eringsboda
samhällsförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 5 000 kr för
Skogstokigdagen den 6 juni 2017. Framställning av marknadsföringsmaterial vid kommunens kopieringscentral beviljas för detta arrangemang
med upp till högst 500 kr.
Delegationsbeslut 2017-02-15 – Eringsboda samhällsförening - Ansökan om
arrangemangbidrag till musikevenemang med Caj Karlsson. Eringsboda
samhällsförening beviljas 5 000 kr i arrangemangsbidrag för
musikevenemanget Caj Karlsson den 1 juli 2017. Framställning av
marknadsföringsmaterial vid kommunens kopieringscentral beviljas för detta
arrangemang med upp till högst 500 kr.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens
protokoll
________________
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§ 60

Dnr 2017-000011 800

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige § 65/2017 – Taltidningen - äskande av medel.
Kommunfullmäktige § 69/2017 – Offentligt nyårsfirande i Ronneby centrum
2016.
Intern kontroll – uppföljningsrapport 2016.
Ärendelogg 217-03-15.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till
dagens protokoll
________________
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§ 61

Dnr 2017-000014 809

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Ordförande Lena Mahrle (L) tar upp en övrig fråga gällande ett street art
projekt avseende vägvisning till nyckelpunkter i centrum, från
resecentrum/torget till turistinformation/bibliotek/kulturcentrum m m i
Ronneby.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M) och Mikael
Karlsson (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturförvaltningen får i
uppdrag att ta fram ett förslag för att leda besökare rätt, från resecentrum/
torget till turistinformation/bibliotek/kulturcentrum m m, främst genom
street art. Fotavtryck eller dyl på trottoarerna med semipermanent färg.
Aktiviteten genomförs med fördel med finansiering genom MUFC medel.
Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till ordförande Lena Mahrle (L) yrkande
med tillägget att information om turistbyråns lokalisering ska delges boende
i Ronneby kommun.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge fritid- och kulturförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag för att leda besökare rätt, från resecentrum/
torget till turistinformation/bibliotek/kulturcentrum m m, främst genom
street art. Fotavtryck eller dyl på trottoarerna med semipermanent färg.
Aktiviteten genomförs med fördel med finansiering genom MUFC medel.
Att information om turistbyråns lokalisering ska delges boende i Ronneby
kommun.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen, Thomas Andersson, förvaltningschef
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