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§ 62 Dnr 2017-000010 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

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

protokoll.  

Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) anmäler en övrig fråga, 

avseende Ekenäs Camping. 

Ordförande Lena Mahrle (L) anmäler en övrig fråga, avseende ett 

förvaltningsuppdrag. 

 
Yrkanden 
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till ovanstående. 

 
Propositionsordning 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framför yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma. 

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) att justera 

dagens protokoll. 

Att frågan avseende Ekenäs camping tas upp under information och 

rapporter. 

Att frågan avseende förvaltningsuppdrag tas upp under övriga frågor.    

________________ 
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§ 63 Dnr 2016-000685 800 

Återremiss Spontan idrottsplatser  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade under § 20/2017 att återremittera placeringen 

av spontanidrottsplats vid Älgbacken samt att godkänna placeringarna i 

Backaryd, Saxemara samt Johannishus. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 21/2017 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. 

 

Byggprojektledare William Lavesson lämnar en rapport om hur ärendet 

gällande spontanidrottsplats på Älgbacken och i Backaryd ligger till. 

I Backaryd så är tre platser på förslag förutom den ursprungliga planen vid 

skolan. Samhällsföreningen är positiva till en central plats i Backaryd. Det 

kan komma att behövas bygglov på de tre platserna och då ska grannar och 

Trafikverket hörs om de har synpunkter. Det kan finnas servitut, rättigheter 

och även förekomma strandskydd som inte är markerade i länsstyrelsens 

kartskikt längs mindre vattendrag som rinner genom Backaryd. Kostnaderna 

kommer även att öka. 

 

När det gäller Älgbacken så har det framkommit synpunkter ur 

säkerhetsaspekterna, föreslagen plan ligger en bit från bebyggelsen.     

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP), Kranislav Miletic (S), Johan Svedberg (S), Anders L 

Petersson (C), Tomas Lund (SD) samt tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S), Catharina Christensson (S), Christer Leksell (SD) och ersättare 

Eva-Brit Brunsmo (C). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Fredrik Jacobsen 

(M) och Teo Zickbauer (S) att Backaryds spontanidrottsplats ska ligga kvar 

på tidigare presenterad plats/grönområde vid Backaryds skola. 
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Älgbacken ska ligga kvar på tidigare presenterad plats mellan Älgbacken och 

Espedalen.  

Att på Älgbacken komplettera med trygghetsskapande åtgärder, boulebana, 

grillplatser, belysning, öppna upp och möjliggöra insyn. 

Att uppmana förvaltningen att ansöka om medel från Boverket till bl a 

spontanidrottsplatser.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att vidhålla de tidigare presenterade 

platserna för spontanidrottplatser på Älgbacken och i Backaryd vid skolan. 

Att på Älgbacken komplettera med trygghetsskapande åtgärder, boulebana, 

grillplatser, belysning, öppna upp och möjliggöra insyn. 

Uppmana fritid- och kulturförvaltningen att ansöka om medel från Boverket 

till bl a spontanidrottsplatser.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 64 Dnr 2017-000058 821 

Ny omklädningsbyggnad på Brunnsvallens idrottsplats, 
önskemål från FC Iliria, FIF Gnistan och Ronneby BK 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson, arkitekt Zijad Bico och 

byggprojektledare William Lavesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följden skrivelse: 

Efter branden, som totalförstörde samtliga omklädningsrum på 

Brunnsvallen, återstår arbetet att återställa byggnaden. Föreningar, som mest 

berörs i sin verksamhet, FC Iliria, FIF Gnistan och Ronneby BK har 

inkommit med ett förslag till en större satsning på återuppbyggnaden än en 

normal återställning efter skada på uppmaning av fritid- och kultur-

förvaltningen efter ett dialogmöte. Fritid- och kulturförvaltningen har i 

samråd med tekniska förvaltningen arbetat fram tre förslag som ligger på tre 

olika kostnadsnivåer. ( Se utkast till planritningar på respektive förslag). 

Förslag tre är ett försök att realisera de idéer som föreningarna lämnat 

förslag på. 

1. Ett återställande av byggnaden enligt tidigare planritning och enligt 

de regler som gäller i relation till tecknad försäkring. Detta förslag är 

i princip kostnadsfritt. 

2. Ett återställande men med ändringar i planritning så att 

lokalutnyttjandet blir betydligt effektivare. Detta enligt synpunkter 

från föreningarna samt bedömningar av tjänstemän inom kommunen. 

Kostnad för detta blir enligt en preliminär kalkyl runt 2 miljoner 

kronor. 

3. Ett förslag baserat på den skrivelse som nämnda föreningar lagt fram, 

vilket innebär att byggnaden blir i två plan i stället för nuvarande ett 

plan. Detta gör att den förfogade ytan fördubblas, samt att det blir ett 

helt annat kostnadsläge. En preliminär kalkyl pekar på en kostnad på 

10 miljoner kronor.  

Bedömning 

Min bedömning som förvaltningschef är att ett återställande enligt punk ett 

gör att de problem man tidigare flaggat för vad gäller byggnaden kvarstår. Vi 

får inte ett optimalt utnyttjande av befintlig yta. Behoven och kraven har 

förändrats genom tiderna. Jag förordar alternativet under punkt två före ett 
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rent återställande. Vad gäller den tredje punkten hamnar ärendet på en annan 

nivå vad gäller satsning. Om man ser positivt på en vidare utveckling av 

Brunnsvallen i framtiden kan detta vara ett bra offensivt förslag. Vi får inte 

glömma att Ronneby Sporthall ligger nära geografiskt samt att framtida 

satsningar på skolor med tillhörande sporthallar kan göra att 

förutsättningarna kan ändras.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

Att förorda förslaget under punkt två dvs att befintlig yta utnyttjas för 

återställande men med förändringar i planritningen för att effektivisera 

lokalutnyttjandet. 

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen 

arbeta fram ett mer precist förslag samt att precisera kostnaderna för detta.  

Deltar i debatten 

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

Svedberg (S), Fredrik Jacobsen (M), Kranislav Miletic (S), Amani El Ali 

(S), tjänstgörande ersättarna Rickard Evaldsson (M), Thommy Persson (S) 

och Christer Leksell (SD).  

Yrkanden 

Christer Leksell (SD) yrkar att fritid- och kulturnämnden hemställer hos KS 

om ett tilläggsanslag (6-8 miljoner) för att genomföra 

omklädningsbyggnaden på Brunnsvallen i två plan enligt förslag tre. 

Om yrkande ett faller: Undersöka möjligheten att uppföra byggnaden i två 

plan, men lämna våning två tom för senare inredning. 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S) att 

ärendet återremitteras för ytterligare utredning av bl a kostnaderna.  

Rickard Evaldsson (M) yrkat bifall till Fredrik Jacobsens (M) yrkande med 

tillägget att kostnaderna ska redovisa mot att inreda övervåningen i samband 

med nybyggnationen mot att inreda den i efterhand.  

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslag, alternativ två, att 

befintlig yta utnyttjas för återställande men med förändringar i planritningen 

för att effektivisera lokalutnyttjandet samt att förvaltningschefen får i 

uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen arbeta fram ett mer precist 

förslag samt att precisera kostnaderna för detta. 

Ajournering begärs.    
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på återremiss av ärendet mot 

beslut om avgörande på dagens sammanträde och finner att ärendet ska 

återremitteras. 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes. 

Ja-röst för beslut och avgörande av ärendet på dagens sammanträde. 

Nej-röst för återremiss av ärendet.        

Omröstningsresultat 

Efter företagen om röstning redovisas, fem (5) ja-röster och åtta (8) nej 

röster, således bifalles återremiss av ärendet.    

Hur ledamöter röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP) X  
Fredrik Jacobsen (M)  X 
Teo Zickbauer (S)  X 
Anders L Petersson (C) X  
Amani El-Ali (S)  X 
Kranislav Miletic (S)  X 
Johan Svedberg (S)  X 
Tomas Lund (SD)  X  
Rickard Evaldsson (M) tj. ers.  X 
Eva-Britt Brunsmo (C) tj. ers. X  
Catharina Christensson (S) tj. ers.  X 
Thommy Persson (S) tj. ers.  X 
Christer Leksell (SD) tj. ers. X  

Summa: 5 8 

  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden  beslutar att återremittera ärendet för vidare 

utredning av bl a kostnaderna. 

Reservation 
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot att ärendet 

återremitteras. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Tomas Andersson 
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§ 65 Dnr 2017-000192 822 

Tätskiktet i Ronneby simhall 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Det ligger en investeringspost på 6 miljoner kr 2018 för byte av tätskikt i 

Ronneby simhall. Reinvesteringen ligger i tekniska förvaltningens budget. 

Förvaltningschef Magnus Graad har vid ett samrådsmöte mellan 

förvaltningarna ställt frågan om det är detta som fritid- och kulturnämnden 

efterfrågar. Investeringen innebär en renovering av simhallen utan några 

förändringar av planlösning. Det blir således inga nya funktioner eller andra 

attraktioner som ändrar simhallens funktion. Med de krav som medborgarna 

ställer på en modern badanläggning kan det vara av värde att se över 

befintlig anläggning och fundera över om förändringar utöver en ren 

reinvestering är aktuell.  

Bedömning 

Min som bedömning som förvaltningschef är att vissa ändringar med t.ex. ett 

mindre lekland för barn samt någon form av jacuzzi tillsammans med en 

översyn av omklädningsrum och bastuanläggning avsevärt kunde höja 

kvalitén och attraktionskraften i anläggningen. Mitt förslag är att en intern 

eller extern arkitekt får i uppdrag att komma fram med förslag till 

förbättringar i samråd med Ronneby simsällskap och andra brukare. Det 

finns dock inga medel avsatta för en utredning i syfte att göra förbättringar. 

De medel som är avsatta räcker enbart till byte av ytskikt.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att se 

över om möjliga ändringar kan ske och vad de skulle kosta. I första hand 

arbetas ett förslag fram genom tjänsteman på tekniska förvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

Svedberg (S) och tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: samt 

att ta in förslag på en helt ny simhall ur miljö- och energisynpunkt och 
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använda simhallens nuvarande yta till annan verksamhet i samråd med 

tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen.  

Fredrik Jacobsen (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att se över 

kostnad och behov i Kallinge simhall, i nuvarande utformning.   

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att se 

över om möjliga ändringar kan ske och vad de skulle kosta. I första hand 

arbeta ett förslag fram i samråd med tjänstemän på tekniska förvaltningen 

och utbildningsförvaltningen. 

Att ta in förslag på en helt ny simhall ur miljö- och energisynpunkt och 

använda simhallens nuvarande yta till annan verksamhet i samråd med 

tekniska förvaltningen och utbildningsförvaltningen.  

Att förvaltningschefen får i uppdrag att se över kostnad och behov i Kallinge 

simhall i nuvarande utformning. 

________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
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§ 66 Dnr 2017-000133 869 

Hantering av bilder med Ronneby motiv  

 

Enhetschef Kirsti Emaus föredra ärendet. 

Sammanfattning  

Kulturcentrum har i samband med ett besök av Tonny Olsson fått kännedom 

om Ronnebybilder/negativ som finns i Per-Olof Ohlssons, f d 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 tagits i.  

I samband med besöket på Kulturcentrum diskuterades 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 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 förvaltningen 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) ledamöterna Anders L Petersson (C) och Teo 

Zickbauer (S). 
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Yrkanden 

Lena Mahrle (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med Per-

Olof Ohlsson och undersöka möjligheten om Ronneby kommun kan få köpa 

in och äga upphovsrätten till bilderna samt kostnaden för detta, samt att 

anordna en utställning av materialet.    

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 förvaltningen i uppdrag att ta 

kontakt med Per-Olof Ohlsson och undersöka möjligheten om Ronneby 

kommun kan få köpa in och äga upphovsrätten till bilderna samt kostnaden 

för detta, samt att anordna en utställning av materialet.  

________________ 

Exp. 
Enhetschef Kirsti Emaus 
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§ 67 Dnr 2017-000191 800 

Samråd om planprogram - Bostäder och förskola i 
Risatorp, Bustorp och Droppemåla 

 

Planarkitekt Peter Robertsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande tjänsteförslag: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2017-02-06 upprättat ett planprogram 

i syfte att utreda möjligheterna till planläggning av en ny förskola och 

kompletterande bostäder i tre områden söder om Ronneby.  

Avsikten med den övergripande placeringen av en ny förskola i Södra 

Ronneby är att skapa integration i upptagningsområdet mellan Persborg, 

Risatorp och Droppemåla. 

Planprogrammet är ett första steg mot att kommunen upprättar en detaljplan 

på ett område. I och med detta förslag är framlagt kommer nästa steg att 

innebära inbjudan till samråd. Utifrån inkommande synpunkter arbetas sedan 

ett eller flera detaljplaner fram.  

Bedömning 

Om kommunen ska satsa på framtida utbyggnad av förskola och bostäder är 

det bra att se över de områden som ligger söder om Ronneby. Det är också 

positivt att kombinera bostadsbyggande med förskola med tanke på 

attraktionskraften att etablera sig för barnfamiljer. Viktigt för integrationen 

är att skapa olika former av boende som riktar sig till människor med olika 

behov och ekonomiska resurser Närheten till natursköna områden är också 

positivt. Det är viktigt att hänsyn tas till fritid- och friluftsaktiviteter. Att 

terrängen är kuperad kan utnyttjas på ett positivt sätt genom utformning av 

byggnader och med spännande logistiklösningar.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar ställa sig positiv till planprogrammet för 

nya bostäder och förskola i Risatorp, Bustorp och Droppemåla. 

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S) och Christer Leksell (SD).  
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Yrkanden 

Thommy Persson (S) yrkar om att ett landmärke/symbol för Ronneby, typ 

Turning Torso, tas fram. 

Ordförande Lena Mahrle (M) yrkar att ett trygghetsboende ska finnas med i 

planeringen, att en yta förberedes tex för lekplats/ spontan-idrottsplats samt 

att det skapas bättre kombination av flerfamiljsbostäder och 

enfamiljsbostäder för att öka mångfald och ge ett bättre social klimat. 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med ovanstående 

kompletteringar.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till planprogrammet 

för nya bostäder och förskola i Risatorp, Bustorp och Droppemåla med 

följande kompletteringar: 

Att ett landmärke/symbol för Ronneby, typ Turning Torso, tas fram. 

Att ett trygghetsboende ska finnas med i planeringen. 

En yta ska förberedas tex för lekplats/spontanidrottsplats.  

Att det skapas bättre kombination av flerfamiljsbostäder och 

enfamiljsbostäder för att öka mångfald och ge ett bättre social klimat. 

________________ 

Exp. 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Peter Robertsson 
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§ 68 Dnr 2017-000173 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En ekonomisk uppföljning/anslagsförbrukning redovisas för ledamöterna. 

Det prognostiserade resultatet visar på ett underskott om 555 tkr, vilket beror 

på ökade kostnader för övertagande av skötsel av Jernvallen sedan årsskiftet. 

Medel kommer att tilläggsäskande och en viss osäkerhetsfaktor finns.   

De satsningar som skett på fritidsgårdsverksamheten har inledningsvis gett 

ökande kostnader. 

Rekrytering till förvaltningens administration pågår.    

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera den ekonomiska 

redovisningen/anslagsförbrukningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 69 Dnr 2017-000047 109 

Medborgarförslag från Elise Bengtsson - Hålla ett 
ungdomsråd som Ronneby kommun ansvarar för. 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Det har inkommit ett medborgarförslag för inrättande av ett ungdomsråd i 

Ronneby kommun, från Elise Bengtsson och Nellie Cedermalm. Förslaget 

skulle innebära att ca 15 ungdomar utses att delta i detta råd. Åldern, enligt 

förslaget föreslås ligga från åk 7 till åk 3 på gymnasiet. Möten föreslås ske 

en gång i månaden på fritiden. En ordförande och en vice ordförande 

föreslås utses.  

Bedömning 

Om ett demokratiskt forum av detta slag ska skapas är det viktigt att 

ungdomarna själva bestämmer form och innehåll. Redan nu finns ett 

Ungdomsfullmäktige, som har i uppdrag att arbeta fram förslag till 

aktiviteter och motioner i syfte att förbättra för ungdomar i kommunen. Detta 

är ett utmärkt forum att lyfta frågan tillsammans med de klassråd som sker 

regelbundet på skolorna. Fritidsledarna ställer sig positiva till inrättande av 

någon form av ungdomsråd. Det är viktigt att ungdomarna själva kan 

påverka sin vardag och fritid i Ronneby. Viktigt är dock att ungdomarna 

själva får komma med idéer om utformning och innehåll 

Förslaget bör behandlas vidare ute i skolornas klassråd samt som ett ärende i 

ungdomsfullmäktige för utformning syfte och innehåll. Ansvaret för 

ungdomsfullmäktige ligger under förvaltningens fritidsgårdsverksamhet.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

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

Svedberg (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att bifall till tjänsteförslaget.    
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Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.         

Beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar att som yttrande föreslå att   

kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 70 Dnr 2017-000211 109 

Begäran om remissyttrande över medborgaförslag från 
Amanda Hansson - Måla hela Brunnsvallen röd för att 
visa stolthet över stadens idrottsklubbar 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Amanda Hansson har inkommit med ett medborgarförslag om att byta färg 

på samtliga byggnader inom Brunnsvallen till röda och anger ett antal 

argument för detta.  

Bedömning 

Det är för närvarande inte aktuellt med byte av färg på byggnaderna. Fritid-

och kulturförvaltningen prioriterar att iordningställa omklädningsbyggnaden 

efter branden. Det ingår inte i projektet att ändra färgsättning.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar förslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

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

Svedberg (S), tjänstgörande ersättarna Rickard Evaldsson (M) och Christer 

Leksell (SD). 

Yrkanden 

Christer Leksell (SD) yrkar med instämmande av Rickard Evaldsson (M) 

bifall till tjänsteförslaget om att avslå medborgarförslaget. 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till Christer Leksell (SD) yrkande 

med följande tillägg: då Ronneby kommun har en färgprofil.    

Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller desamma.   
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande föreslå att   

kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, då Ronneby 

kommun har en färgprofil. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 71 Dnr 2017-000190 109 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag om 
klättervägg i Brunnsparken 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit från Anette Thiger gällande inrättande 

av en klättervägg i Brunnsparken. Detta genom att på en befintlig vägg 

montera bultar för ändamålet.  

Bedömning 

Om det är tillåtet utifrån de regler för säkerhet, miljö och annat för själva 

aktiviteten samt om denna form av aktivitet kan tillåtas inom parkområdet 

ser fritid- och kulturförvaltningen positivt på förslaget. Detta kan vara en av 

många komponenter att utveckla Brunnparksområdet och skapa nya möjliga 

aktiviteter för att öka attraktionskraften. TF/ KL har fått i uppdrag att göra en 

utredning över Brunnsparkens framtida utveckling vad gäller olika 

aktiviteter. Inga åtgärder kommer att genomföras förrän denna utredning är 

klar.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge ovanstående bedömning som 

yttrande.  

Deltar i debatten 

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

tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar med instämmande av Thommy Persson (S) bifall 

till tjänsteförslaget att utveckla Brunnsparksområdet i samråd med 

kommunlednings/- tekniska förvaltningen och länsstyrelsen och skapa nya 

möjliga aktiviteter för att öka attraktionskraften.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller desamma.       
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande föreslå att   

kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och att utveckla 

Brunnsparksområdet i samråd med kommunlednings/- tekniska 

förvaltningen och länsstyrelsen och skapa nya möjliga aktiviteter för att öka 

attraktionskraften.   

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 72 Dnr 2017-000188 808 

Begäran om remissyttrande - Region Blekinge - 
Idrottspolitiskt program Blekinge, 2018-2022 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett remissförslag, Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2022, ligger som 

underlag till beslut med en remisstid 15 februari- 15 maj. Förslaget är 

framtaget i samverkan med cheferna för fritidsverksamheterna i 

kommunerna i Blekinge och därefter bearbetat och reviderat inom Region 

Blekinge. Remissförslaget är kopplat till nationella mål inom 

Riksidrottsförbundet samt regionala strategiska mål.  

De utvecklingsområden som är framtagna är följande: 

Barn och ungdomsidrott 

Jämlik och jämställd idrott 

Folkhälsa 

Idrottsevenemang, besöksnäring och elitidrott.  

Bedömning 

Det idrottspoliska programmet är omfattande och tydligt. Inom varje 

områden finns ett antal punkter under rubriken ” I Blekinge vill vi” följd av 

föreslagna handlingar som beskrivs under rubriken ” Detta ska ske genom” 

och ett antal punkter. Detta ger en tydlighet.  

En synpunkt är att de handlingar som föreslås kan vara svåra att mäta eller 

utvärdera. Den uppföljning som ska ske riskerar att bli en beskrivning av vad 

som är gjord på bekostnad av en kvalitativ bedömning. Att en aktivitet är 

genomförd betyder inte per automatik att en förbättring skett. Det 

framkommer heller inte om något eller några områden ska ha högre prioritet 

än andra.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna remissförslaget 

Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018-2022 med de kommentarer som är 

framförda ovan under ”Bedömning”.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och Teo Zickbauer (S). 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(36) 
2017-04-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

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

tillägg: att Region Blekinge måste aktivt arbeta upp mot staten för att 

förenkla möjligheterna för kommunerna att ge ekonomiskt stöd för 

utövare/arrangörer/event som inte bedrivs i föreningsform eftersom då det 

redan nu ses flera exempel där sådan verksamhet exkluderas och det anses 

inte vara intentionen med det idrottspolitiska programmet.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller desamma.        

Beslut 
Fritid- oh kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunlednings-

förvaltningen ställa sig positiv till Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018-

2022 med de kommentarer som är framförda ovan under ”Bedömning”. 

Att Region Blekinge måste aktivt arbeta upp mot staten för att förenkla 

möjligheterna för kommunerna att ge ekonomiskt stöd för 

utövare/arrangörer/event som inte bedrivs i föreningsform eftersom då det 

redan nu ses flera exempel där sådan verksamhet exkluderas och det anses 

inte vara intentionen med det idrottspolitiska programmet. 

________________ 

Exp. 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 73 Dnr 2017-000172 860 

Ronneby Folkteater - Samarbetsplan 2017 

 

Sammanfattning  

För verksamhetsåret 2016 konstruerades en samarbetsplan mellan Fritid och 

Kulturförvaltningen och Ronneby Folkteater. Summan för 2016 fastställdes 

utifrån 2015 års kostnader och beviljade bidrag. Förslaget för 2017 ligger på 

samma kostnadsnivå som 2016 med tillägget att 100 tkr tillkommer på grund 

av sammangående med Teaterfixarna och deras tidigare beviljade bidrag. I 

detta uppdrag ingår de uppdrag som tidigare hanterades av Teaterfixarna, 

vilket innebär beställningar av teaterföreställningar av Riksteatern och 

Regionteatern Blekinge/Kronoberg bl.a. med inriktning på barn och vuxna i 

mindre samhällen i samarbete med Blekinge Bildningsförbund.  

Bedömning 

Avtalet underlättar samarbetet med kommunen genom att färre 

bidragshandlingar behöver hanteras. Samgåendet med Teaterfixarna höjer 

beloppet till 539 tkr.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna samarbetsplanen och bevilja ett 

bidrag på 539 tkr för verksamhetsåret 2017.  

Deltar i debatten 

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

Svedberg (S) och Amani El Ali (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att samarbetsavtalet godkänns under 

förutsättning att föreningen inkommer med en verksamhetsbeskrivning för 

2016 där ungdomsverksamheten ska vara preciserad.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller desamma. 

     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat samarbetsavtal 
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under förutsättning att föreningen inkommer med en verksamhets-

beskrivning för 2016, där ungdomsverksamheten ska vara preciserad. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Folkteater 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 74 Dnr 2017-000187 805 

Ansökan om medel ur ungdomspotten för arrangemang 
Poetry slam 2017 

 

Sammanfattning  

Biblioteksenheten, fritid- och kulturförvaltningen planerar i samverkan med 

skolbibliotekspersonal vid Knut Hahnskolan och Snäckebacksskolan att 

genomföra ett Poetry Slam på Ronneby bibliotek under hösten 2017 för 

ungdomar 13-19 år.  

Poetry Slam är en tävlingsform i estradpoesi. Dikten som framförs ska vara 

skriven av den som framför den. Diktens kvalitet och framförande bedöms 

av en jury som utser 1:a, 2:a och 3:e-pristagare. Under senvår och höst 

kommer personal från folkbibliotek och skolbibliotek att gå ut i klasser och 

samverka med lärare vid högstadie- och gymnasieskolorna samt 

Kulturskolan och inspirera ungdomarna att skriva egna dikter, antingen 

under skoltid eller på fritiden.  

Att arbeta med läsfrämjande och barns och ungdomars eget skrivande är ett 

av bibliotekens viktigaste uppdrag. Det finns ett stort intresse hos ungdomar 

att skriva och att uttrycka sig och det är viktigt att kunna erbjuda ett forum, 

en möjlighet till att framföra egna verk. Ett Poetry Slam på Ronneby 

bibliotek genomfördes även under 2016 med projektmedel från Region 

Blekinge där tre stipendier utdelades och en ung gästpoet deltog såväl i 

juryarbetet och som inspiratör. Målet är ett årligt återkommande Poetry Slam 

i Ronneby och en utveckling av tävlingen så att vinnaren så småningom ska 

kunna delta i den nationella SM-tävlingen.  

Bedömning 

Biblioteksenheten har inte ekonomiska möjligheter att finansiera ett Poetry 

Slam. 15 000 kronor är en rimlig summa att kunna genomföra 

arrangemanget inkluderat förberedelser, prisstipendier och en gästinspiratör. 

Inom fritid- och kulturförvaltningen finns en ungdomspott som ligger under 

C 300 d v s Föreningsbidrag, öronmärkt för ungdomsverksamhet i Ronneby 

kommun. Biblioteksenheten ansöker om medel ur ungdomspotten för att 

finansiera och genomföra ett Poetry Slam för ungdomar 13-19 år hösten 

2017.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 15 000 kronor ur 

ungdomspotten till att finansiera och genomföra ett Poetry Slam på Ronneby 

bibliotek hösten 2017. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M) och Johan 

Svedberg (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 15 000 kronor ur 

ungdomspotten till att finansiera och genomföra ett Poetry Slam på Ronneby 

bibliotek hösten 2017. 

________________ 

Exp. 
Bibliotekschef Therese Emilsson 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 75 Dnr 2017-000086 805 

Ansökan om bidrag 2017 FIF Gnistan -Kalvinknatet 

 

Sammanfattning  

Föreningen FIF Gnistan arrangerar ett lopp som kallas Kalvkinknatet där 2-

åringar och barn upp till årskurs 4 kan delta. Kalvinknatet har arrangerats i 

fem års tid och i år äger det rum den 13 maj mellan kl 12 – 16 och platsen är 

Silverbergsplanen. Ifjol deltog 1 000 barn och i år planerar man för att 1 100 

barn ska delta. 

Kalvinkatet är välbesökt och det ställer krav på anordnande av toaletter för 

deltagare såväl som för andra besökare. Förhyrning av toaletter är en stor 

kostnad för föreningen och därför avser ansökan bidrag till att täcka 

kostnaden för förhyrning av toaletter. Enligt inlämnade handlingar uppgick 

kostnaden för hyrtoaletter (2016) till drygt 7 000 kronor.  

Enligt inlämnade handlingar avseende 2016 redovisades ett överskott för 

arrangemanget som uppgick till över 5 000 kr.  

Bedömning 

Kalvinknatet är ett välbesökt och uppskattat arrangemang. Under fjolåret 

uppskattades att omkring 2 000 personer deltog/besökte arrangemanget. Som 

föreningen har skrivit i sin ansökan; ett arrangemang som stimulerar och 

aktiverar barn i unga år i en tid då dagens mobiltelefon-/IPAD-användande 

annars upptar en stor del av mångas vardag.   

Föreningen FIF Gnistan är registrerad i kommunens föreningsregister och 

uppfyller de allmänna bestämmelserna för att vara bidragsberättigad, enligt 

fastställda bidragsbestämmelser. Det finns ingen särskild bidragsform för 

den här formen av evenemang, men det finns särskilt avsatta medel som 

riktar sig till ungdomsverksamhet. Därför föreslås att medel anslås ur 

ungdomspotten till evenemanget.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar 8 000 kronor i bidrag för arrangerandet 

av Kalvinknatet.  

Beloppet belastar konto: A 413 200  B 453147  C 300  D 4874         
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Deltar i debatten 

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

Miletic (S), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Christer 

Leksell (SD). 

Yrkanden 

Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Rickard Evaldsson (M) bifall 

till tjänsteförslaget.  

Christer Leksell (SD) yrkar att ett bidrag om 7 000 kr beviljas till 

Kalvinknatet.   

Propositionsordning 

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

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

yrkande om bifall till tjänsteförslaget.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja FIF gnistan ett bidrag om  

8 000 kr för arrangemanget Kalvinknatet. 

Bidraget belastar kontot A 413 200  B 453147  C 300  D 4874.         

________________ 

Exp. 
FIF Gnistan 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 76 Dnr 2017-000013 809 

Information & Rapporter  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Rekrytering av ersättare för föreningskoordinator Ingela Matsson, (som 

slutat på förvaltningen) pågår. Det är ytterligare en handläggare som ska 

rekryteras. Intervjuer kommer att påbörjas nästa vecka och förhoppningen är 

att tjänsterna är tillsatta inom två månader. 

Per Engkvist kommer tillfälligt att ersätta föreningskoordinatorn när det 

gäller bidragshanteringen. 

Att Berina Zahirovic har anställts på en 60 % tjänst för att arbeta med de 

beviljade integrationsmedlen om 1 miljon kronor och bidraget från MUFC 

på ca 900 tkr. 

Information om digital ärendehantering utgår och presenteras på ett senare 

sammanträde.   

Ekenäs Camping – Ärendet var uppe på KS/AU den 10 april och blev 

återremitterat för att det skulle göras en komplettering av arrendeavtalet. Det 

är föreningens åtagande och kostnader som ska redovisas och som ska läggas 

till. Kommunjurist Sanja Gojkovic ska gör en komplettering i avtalet och 

ärendet ska tas upp på KS/AU den 24 april 2017 för behandling. Det är en 

komplex avtalssituation och intentionen är att gå vidare med förslaget, ev 

kan ärendet bromsas upp. 

Kranislav Miletic (S) redovisar att han deltagit på möte gällande 

Översiktsplanen, på Soft Center den 23 mars 2017. Där framfördes att fritid- 

och kulturnämnden bör var mer konkret vad nämnden vill att ha med i 

planen.  

Fredrik Jacobsen (M) lämnar tillsammans med Teo Zickbauer (S) och 

Anders L Petersson (C) information från ett möte med Listerby IK. Det 

gällde kostnader mm för föreningar har som äger sina anläggningar mot 

föreningar som hyr sina anläggningar. Det är stor skillnad på kostnaderna 

och föreningen har önskemål om att taxorna ses över så att de blir mer 

jämnfördelade. De har också önskemål om hjälp med vaktmästartjänster. 

Gamla trotjänare inom klubbarna lägger ner mycket ideellt arbete, vad 

händer när dessa försvinner. Önskemål om att en helhetslösning för 

föreningarna bör tas fram så att alla får lika villkor.    
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Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M) Kranislav Miletic (S) samt tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 77 Dnr 2017-000011 800 

Delgivningsärende mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.  

Verksamhetsberättelse Ronneby bibliotek 2016.  

Avsiktsförklaring: Att skapa ett regionalt centrum för samtida konst, 

Ronneby kommun och Region Blekinge. 

Boverket - beslut 2017-02-23 om bidrag enligt förordningen (1990:573) om 

stöd till vissa ickestatliga kulturlokaler, fastigheten Ronneby 25:5. Boverket 

avslår ansökan. 

Protokollsutdrag; 

Kommunstyrelsen § 98/2017 – Ansökan om föreningsbidrag 

Orkesterfestival, Spanien 2017. 

Kommunstyrelsen § 114/2107 – Ansökan om medfinansiering Kallinge 

Folkets Hus. 

Kommunstyrelsen § 117/2017 – Ansökan om bidrag för färdigställande av 

Ronneby Horse Center.   

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 78 Dnr 2017-000012 002 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut 2017-03-22 - Bräkne-Hoby Folketshusföreningen ansöker 

om arrangemangsbidrag avseende kostnader för framställning av 

marknadsföringsmaterial för fotoutställning den 8-9 april 2017. Föreningen 

beviljas ett arrangemansbidrag om 2 500 kr för framtagande av affischer  

(A-3 och A-4 format) kompletterande utställningsskärmar i papp samt en så 

kallad ”Gatupratare”. Kommunens kopieringscentral för nyttjas till detta. 

Delegationsbeslut 2017-03-23 – Johannishus Samhällsförening ansöker om 

ett arrangemangsbidrag avseende Valborgsmässofirande, i huvudsak 

underhållning för barn och vuxna. Johannishus samhällsförening beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 1 500 kr. 

Delegationsbeslut 2017-04-04 – Ronneby musikförening ansöker om bidrag 

om 10 000 kr till en mobil scen på Möllebackagården. Ärendet är löst genom 

avtal om skötsel och bemanning av muséer med Ronneby musei- och 

hembygdsförening inkluderar ansvar för byggande av en scen. Föreningens 

ansökan om bidrag om 10 000 kr för byggande av mobil scen avslås med 

hänvisning till att medel är avsatta till Ronneby musei-och 

hembygdsförening som i samråd med Ronneby musikförening verkställer 

byggandet av scen.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 79 Dnr 2017-000014 809 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) har anmält en övrig fråga gällande förslag om 

anläggningsdrift för att utveckla arbetssättet gällande drift/taxor/ersättning/ 

bidrag mm. 

Amani El Ali (S) och Catharina Christensson (S) ställer en fråga om nästa 

möte ska vara en ett heldagssammanträde.     

Ordförande Lena Mahrle (L) svarar att nästa möte är ett halvdags-

sammanträde men återkommer i ärendet med anordnande av en ev workshop 

eller studiebesök, då ev i samband med junisammanträdet 2017.     

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Amani El Ali (S), tjänstgörande 

ersättarna Catharina Christensson (S) och Thommy Persson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att förvaltningschef Tomas Andersson får 

i uppdrag att till sammanträdet i juni 2017 återkomma med ett förslag om ett 

arbetssätt för att utveckla anläggningsdrift avseende  driftsform/ taxor/ 

ersättning mm för ett mer transparant och rättvist system.  

     

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 förvaltningschef Thomas 

Andersson i uppdrag att till sammanträdet i juni 2017 återkomma med ett 

förslag om ett arbetssätt för att utveckla anläggningsdrift avseende  

driftsform/taxor/ersättning mm för ett mer transparant och rättvist system.  

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 

 


