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§ 80

Dnr 2017-000010 006

Val av justerare
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) utses jämte ordförande Lena Mahrle (L) att justera dagens
protokoll.
________________
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§ 81

Dnr 2017-000016 041

Tertialuppföljning I/30 april 2017
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med
ekonom Jeanette Mauritzon.
Sammanfattning
Resultatet för budget 2017 visar just nu på ett underskott om 1 009 tkr. Detta
beror på ökande kostnader för övertagande av skötsel av Jernvallen sedan
årsskiftet. Medel kommer att tilläggsäskas och en viss osäkerhetsfaktor
finns.
Hoby Sporthall har fått ökande städkostnader sedan vaktmästeriet har
övergått till tekniska förvaltningen.
De satsningar som skett på fritidsgårdsverksamheten har inledningsvis gett
ökade kostnader. Även uteblivet lönebidrag och kostnader för kulturtolkar
gör att verksamheten ligger över sin budget.
Pågående rekrytering på den centrala administrationen och sjukskrivningar
på biblioteket ger lägre personalkostnader, vilket hjälper upp resultatet
något.
Kvitterplatsen utnyttjas ej på grund av tillgänglighetsproblematik, därav få
intäkter.
Turistcampingar - Lokalkostnader: processen med ett långsiktigt
arrendeavtal med Ronneby handbollsklubb har komplicerats, ett intensivt
arbete pågår för att driva verksamheten 2017.
Föreningsstöd, skötselavtal anläggningar – Avtalssituationen kommer att ses
över vad gäller Jernvallen, Lugnevi, Listerby och Ekenäs camping. Detta
kommer förmodligen att leda till kostnadsökningar. Alternativt att
kommunen själva tar över driften av anläggningarna.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Kranislav Miletic (S), Peter Lindström (RP), tjänstgörande
ersättarna Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD).
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Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att tertialuppföljning och
investeringsuppföljning I/30 april 2017 samt redovisning av externa projekt
inom kulturverksamheten, godkänns.
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 tertialuppföljning och
investeringsuppföljning I/30 april 2017 samt redovisning av externa projekt
inom kulturverksamheten.
________________
Exp.
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen/budgetberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-18

Fritid- och kulturnämnden

§ 82

Dnr 2015-000195 880

Återremiss - Biblioteksplan - förslag till ny plan
Bibliotekschef Therese Emilsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-06 att återremittera
ärendet ”Förslag till biblioteksplan för Ronneby kommun” samt att uppdra
fritid- och kulturnämnden att ta fram mätbara mål och en definition av
begreppet skolbibliotek. I samråd mellan fritid- och kulturförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har förtydliganden och revideringar gjorts enligt
följande:
Under rubrik Övergripande och lagstadgade förutsättningar för folkbibliotek
och skolbibliotek på sid 3 har ett förtydligande gjorts kring innebörden av
begreppet skolbibliotek utifrån lagtexten i bibliotekslagen och utifrån
Skolinspektionens krav. I skollagen finns däremot ingen sådan definition,
vilket också beskrivs i texten.
Under respektive rubrik för inriktning och mål för folkbiblioteksverksamheten och skolbiblioteksverksamheten har förtydliganden gjorts av de
mål som är satta att gälla under perioden 2017-2019. Angivna
utvecklingsmål för folkbiblioteksverksamheten (Inriktning och mål för
folkbiblioteksverksamheten i Ronneby kommun fram till 2019, sidorna 6-9)
har gjorts tydligare och något mer distinkta och därmed lättare att utvärdera.
Målen för grundskolans skolbiblioteksverksamhet har också konkretiserats
och gjorts mer utvärderingsbara (Inriktning och mål för
skolbiblioteksverksamheten i Ronneby kommun fram till 2019, sidorna 1011). Framtagen handlingsplan för gymnasieskolans skolbiblioteksverksamhet
innehåller såväl mål som konkreta åtgärder. Handlingsplanen kommer även
att vara vägledande utifrån utveckling av skolbiblioteksverksamhet för
grundskolan.
Förslaget till biblioteksplan har även reviderats utifrån den period planen ska
omfatta, att efter revideringen gälla under tiden 2017-2019.
Bedömning
För att kunna erhålla medel från kulturrådet under 2017 för inköp av barnoch ungdomslitteratur måste kommunen kunna uppvisa en politiskt antagen
biblioteksplan. Det är därför av stor vikt att biblioteksplanen kan antas
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snarast och att verksamheten kan komma igång med arbetet utifrån
föreslagna mål. Ytterligare en återremiss är helt enkelt inte möjlig i nuläget.
Biblioteksplanen kommer att utvärderas i slutet av 2019. Arbetet med en ny
biblioteksplan som kommer att gälla från och med 2020 påbörjas under
2019.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta och beslutar föreslå
kommunstyrelsen anta reviderat förslag till Biblioteksplan för Ronneby
kommun 2017-2019. Att i övrigt arbeta med antagna nämnds specifika mål.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Peter
Lindström (RP).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att biblioteksplanen godkänns.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta det reviderade förslaget till
Biblioteksplan för Ronneby kommun 2017-2019 och översända ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Att i övrigt arbeta med antagna nämndsspecifika mål.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningen
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§ 83

Dnr 2017-000293 805

MUCF medel - sammanställning av sökta bidrag
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar.
Sammanfattning
Ronneby kommun har beviljats 931 tkr 2017 av Myndigheten för Ungdomsoch Civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna ska användas för gratis
sommarlovsaktiviteter för ungdomar enligt ett antal uppsatta kriterier som är
redovisade på kommunens hemsida i ansökningsformuläret. Totalt har vi 14
inlämnade ansökningar varav sex kan härledas till kommunala verksamhet
och 8 åtta är ansökningar från föreningar/organisationer. Förvaltningschefen
har tillsammans med projektanställd handläggare gjort en bedömning av
ansökningarna och förslår beviljande av nedanstående ansökningar enligt
bilaga, till handlingarna.
Bedömning
Kommunala aktiviteter:
Dagläger film tema; Vång arkeologi, konst landskap: Sökande
Kulturcentrum i samarbete med Bruket: 58 tkr. Beviljas
Sommargrafik för barn 6-15 år. Sökande Kulturcentrum 26 tkr. Beviljas.
Sommarlovs Kul. Söks av Bruket. 198 tkr. Beviljas
Sommarsimskola för barn. Vecka 24-26 samt vecka 30-32. 100 tkr. Beviljas
Temakvällar på Brunnsbadet. 5,12, 19 & 26 juli 18-21. 23 tkr. Beviljas
Gratis badbiljetter för skolungdomar upptill 15 år. Politiskt beslut finns ej för
2017. 75 tkr. Beviljas
Föreningar/ organisationer:
Ronneby skolorkester: Ansökan till orkesterfestival i Spanien. Beviljat
genom KS. 90 tkr. Avslag
Handbollsskola Sommarläger. Ronneby handbollsklubb: 90 tkr. Beviljas.
Sommarverksamhet ungdomsmusik i Ronneby. Rekrytering av ungdomar till
musikverksamhet genom samtal och information. ABF Blekinge. Tveksamt
med tanke på dålig förankring i kommunen och stor del som går till
lönekostnader för person i Karlskrona. 55 tkr. Avslag.
Kids Camp. Sökande Paving Paths International. Florence Obison. Diverse
olika aktiviteter. 90 tkr. Beviljas
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Sommarlovsslöjd: Blekinge Läns hemslöjd. Dagläger 19-21 juni. 28 tkr.
Beviljas
Sommarlovs- Acro. Expandio Ledarskap AB. Vecka 30-33. Väldigt
omfattande. Tveksamt om tiden. Privat företag. Stor del av budget till löner.
134 tkr. Avslag
Musikgala på Brunnskvittret under Tosia Bonnadan. Tallets musikförening.
20 tkr beviljas.
Hoby Gif Cup äventyr gemensamt för pojkar och flickor 10-14 år vecka 29.
10 tkr Beviljas
Lönekostnad för projektanställd är satt till 145 tkr.
Enligt förslaget är 863 tkr beviljade inklusive lönekostnader.
Övrig summa förslås gå till inköp av utrustning av bestående karaktär för
framtida bruk, men även kopplat till sommarens aktiviteter
En ny ansökan presenteras för ledamöterna – Folkteatern, Cirkus Cirkör
inbjuder till workshops den 10-14 juli 2017 och ansöker om 40 150 kr för
genomförandet.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar fördela beviljade MUCF- medel enligt
ovanstående förslag.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD),
tjänstgörande ersättarna Catharina Christensson (S) och Thommy Persson
(S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att
Cirkus Cirkör/folkteatern beviljas ett bidrag om 40 tkr, för barn upp till
15 år.
Samt att en redovisning för samtliga projekt ska lämnas in efter
genomförandet.
Peter Lindström (RP) yrkar att ABF Blekinge beviljas ett bidrag om 55 tkr.
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 godkänna fördelning av medel enligt
ovan med följande revidering, att Cirkus Cirkör/Folkteatern beviljas ett
bidrag om 40 tkr, för barn upp till 15 år, att ABF Blekinge beviljas ett bidrag
om 55 tkr.
Att en redovisning av samtliga projekt ska lämnas in efter genomförandet.
________________
Exp.
Berina Zahirovic
Thomas Andersson, förvaltningschef
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 84

Dnr 2017-000294 805

Integrationsmedel - Sammanställning av sökta bidrag
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet
Sammanfattning
Fritid och kulturförvaltningen har fått uppdraget att fördela
Integrationsmedel på 1 miljon kronor i Ronneby. En arbetsgrupp med
representanter för fritid- och kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen
socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten samt folkhälsosamordnare har
gjort en gemensam bedömning av de ansökningar som inkommit och i
dagsläget fördelat 909 tkr, enligt nedan. Det är sammantaget 15 projekt som
bedömts. Sex av dessa har fått avslag med motivering från gruppen. Övriga
har beviljats enligt nedan. Se även bilaga (till handlingarna) för mer
detaljerad information.
Bedömning
Flyktingprojekt Ronneby. IOGT- NTO ansökan 80 tkr. Beviljas
Tosia Bonnadan Rådhusparken. Ronneby Folkteater. 100 tkr. Beviljas
E-sport Ronneby Integration. E-Sport Ronneby. 195 tkr. Beviljas
Mötesplats INTEGRA fortsättning. SV Blekinge 83 tkr. Avslag
Grupp 39 Integration för alla. Grupp 39, Folkuniversitetet. 228 675 kr.
Avslag.
Firande av FN-dagen 2017, FN-föreningen Karlskrona/ Ronneby 20 tkr.
Beviljas
Konsertverksamhet. Ronneby musikförening. 50 tkr. Beviljas
Empowerment for Active Citizents. Paving Path Academy. 159 434 kr.
Avslag
Sjung oss in! Folk Practice Academy 114 tkr. Beviljas
After school. Bräkne- Hoby Scoutkår 150 tkr. Avslag
Projekt framtiden. KRIF 230 tkr. Avslag
Föreläsningar för integration. Mångkulturellt Centrum, MKC 82 tkr.
Beviljas.
CHIPS:et/ CHIP- set. Föreningen Tivoli 15 464 kr. Avslag
En unik integrationsmodell. Bräkne Hoby Bygd i samverkan. 118 tkr.
Beviljas
Projekt med integration och elevinflytande Knut Hahn. 150 tkr. Beviljas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja fördelning av anslag enligt bilaga.
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Tre ytterligare ärenden som tillkommit, Saxemara IF, Hoby GIF och
Kallinge SK, presenteras för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M) Teo
Zickbauer (S), Mikael Karlsson (S), Amani El Ali (S), Kranislav Miletic (S),
Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Catharina Christensson (S),
Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Peter Lindström (RP) yrkar bifall till grundförslaget.
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att det tre tillkommande ärendena,
Saxemara, Hoby GIF och Kallinge SK, återremitteras för samordning,
tydligare integrationsfokus, kostnadsberäkning och utvärdering.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på återremiss av de tre
tillkommande ärendena Saxemara, Hoby GIF och Kallinge SK mot
avgörande på dagens sammanträde och finner att fritid- och kulturnämnden
beslutar att återremittera ärendena.
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Peter Lindströms (RP)
yrkande om bifall till grundförslaget gällande fördelning av bidrag och finner
att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja fördelning av bidrag för
integrationsmedel enligt ovanstående förslag.
Att återremittera de tre tillkommande ärenden Saxemara, Hoby GIF och
Kallinge SK, återremitteras för samordning, tydligare integrationsfokus,
kostnadsberäkning och utvärdering.
________________
Exp.
Berina Zahirovic
Thomas Andersson, förvaltningschef
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 85

Dnr 2017-000295 809

Inriktning/principbeslut för ansökningar av
fiberanslutning till föreningar
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Det är många föreningar som vill ha fiberanslutning till fastigheter eller
anläggningar, där man bedriver sin verksamhet. Kostnaden för detta ligger
på 20 tkr eller mer beroende på var fastigheten ligger. Fritid- och
kulturförvaltningen har vid några tillfällen beviljat ett bidrag på 10 tkr för
indragning.
På förekommen anledning har ett inriktnings/principbeslut efterfrågats som
kan gälla övergripande. Det gäller att efterleva någon form av likvärdighet.
På vissa av kommunens anläggningar finns redan fiberkabel indraget, medan
det saknas på andra. Föreningarna befinner sig i olika situationer vad gäller
förutsättningar. Enklast för alla parter vore att kommunen bekostade
indragning av fiberkabel i samtliga av sina fastigheter. Tekniska
förvaltningen menar att indragning av fiberkabel ligger under
verksamhetsansvarig förvaltning samt att kostnaden är så låg att en
hyresjustering utifrån en indragning inte är aktuell.
Bedömning
Förvaltningen föreslår att ett bidrag om max 10 tkr beviljas för
fiberanslutning. Samtliga abonnemangskostnader bekostas av föreningen.
För likvärdighetens skull ska ingen förening kunna nyttja kommunens
abonnemang, där möjligheten finns.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar
Att bidrag om max 10 tkr beviljas för indragning av fiberkabel
Att samtliga abonnemangskostnader bekostas av föreningarna
Att ingen förening ska ha tillgång till kommunens abonnemang.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Mikael Karlsson (S), Anders L Petersson (C), Peter
Lindström (RP) Rose-Marie Leksell (SD) samt tjänstgörande ersätter
Christer Leksell (SD)
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Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar avslag på tjänsteförslaget och yrkar att fritid- och
kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i
uppdrag att teckna avtal och kostnadsfinansiera fiberanslutning i kommunala
fastigheter och göra en ev hyreshöjning för att täcka kostnaderna.
Fredrik Jacobsen (M) yrkar att fritid- och kulturnämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge ett ägardirektiv till Ronneby Miljö &
Teknik om att de ska behandla föreningar som om de vore privatpersoner när
det gäller tecknande av fiberanslutning till föreningslokaler, även retroaktivt.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå tjänsteförslaget.
Föreslå att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna
avtal och kostnadsfinansiera fiberanslutning i kommunala fastigheter och
göra en ev hyreshöjning för att täcka kostnaderna.
Föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge ett ägardirektiv till Ronneby
Miljö & Teknik om att de ska behandla föreningar som om de vore
privatpersoner när det gäller tecknande av fiberanslutning till
föreningslokaler, även retroaktivt.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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§ 86

Dnr 2017-000266 805

Sammanställning av verksamhets- och
arrangemansbidrag till kulturföreningar 2017
Per Engkvist föredrar ärendet.
Sammanfattning
Inför årets fördelning av verksamhets- respektive arrangemangsbidrag till
kulturföreningar har 30 föreningar inkommit med ansökningar som
sammanlagt uppgår till totalt 1 353 720 kr vilket framgår av bilagd
förteckning, se bilaga 1.
Bedömning
Enligt fastställda bidragsbestämmelser skall föreningarna utöver ansökningshandlingen lämna verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning,
revisionsberättelse för senaste verksamhetsåret samt verksamhetsplan och
budget för kommande år och ansökningshandlingarna skall ha inkommit
senast till den 31 mars.
I sammanställningen finns noterat om en ansökan har inkommit försent,
d.v.s. efter utsatt ansökningstid eller om handlingarna är ofullständiga och
därför behöver kompletteras.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja verksamhets- och
arrangemangsbidrag enligt bilaga 1.
Föreningar som inte inkommit med alla handlingar enligt
bidragsbestämmelserna skall inkomma med dessa innan utbetalning av
bidrag verkställs.
Föreningar som erhåller arrangemangsbidrag skall inkomma med en
redovisning när arrangemanget är genomfört.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Anders L
Petersson (C), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Thommy
Persson (S), Christer Leksell (SD) och Thomas Lähdet (MP).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat tjänsteförslag.
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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 bevilja verksamhets- och
arrangemangsbidrag enligt bilaga 1.
Föreningar som inte inkommit med alla handlingar enligt
bidragsbestämmelserna skall inkomma med dessa innan utbetalning av
bidrag verkställs.
Föreningar som erhåller arrangemangsbidrag skall inkomma med en
redovisning när arrangemanget är genomfört.
________________
Exp.
Thomas Andersson, förvaltningschef
Fritid- och kulturförvaltningen
Per Engkvist
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§ 87

Dnr 2017-000264 805

Anläggnings-/lokal- och investeringsbidrag 2017
Per Engkvist föredrar ärendet och lämnar en redovisning av de kommunala
bidragsbestämmelserna.
Sammanfattning
Föreningslivet har per 2017-03-31 ansökt om anläggnings-/lokal- och
investeringsbidrag.
Bedömning
Anläggnings-/ lokalbidrag har baseras på antal m2 bruksyta, ej uthus
(motsvarande) och beräknat med 150 kr/m2 och år när det gäller föreningar
som har samlingslokaler. Samma princip har också tillämpats för
föreningslokaler vilket framgår av bilaga 1. För ridhus (motsv) är bidraget
beräknat med 33,33 kr/m2. Avvikelser från ovanstående princip eller annan
bedömning framgår av kommentarer i anmärkningskolumnen bilaga 1.
Fördelning av bidrag till föreningar med fotbollsplaner följer en
fördelningsnyckel som tidigare är beslutad av nämnden och framgår av
bilaga 2, Beräkning fotbollsplaner. I beräkningsmallen har bidrag till
grusplaner tagits bort, de bidragsmedlen har fördelats enligt den
procentfördelning som finns i mallen till övriga idrottsplatsobjekt,
totalsumman som fördelas till föreningar som har egna idrottsanläggningar
med fotbollsplaner är i likhet med tidigare 600 000 kr.
Bidrag till motionsspår har beräknats enligt följande:
Elljusspår öppna året runt*) per km 6 000 kr
Övriga spår öppna året runt*) per km 2 500 kr
Revidering av orienteringskarta per km2 3 000 kr
*) skidspår eller plogat vid snö
Vid förvaltningens bedömningar avseende investeringsbidrag har
verksamhet för ungdomar 7 -25 år varit vägledande. Materielinvesteringar
till verksamhet, maskinutrustning för anläggningsskötsel, åtgärder avseende
energibesparing och tillgänglighetsanpassning har prioriterats före
investeringar till sidoverksamheter. Bidragsansökningar för större
investeringar eller sammanlagda investeringar för objekt överstigande
100 000 kr föreslås att ansökan ställs till Kommunstyrelsen.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar:
a) Bevilja bidrag enligt bilaga 1 Anläggningsbidrag 2017.
b) Bevilja bidrag enligt bilaga 3 Investeringsbidrag 2017.
Föreningar som inte inkommit med alla handlingar enligt
bidragsbestämmelserna skall inkomma med dessa innan utbetalning av
bidrag verkställs.
Föreningar som erhåller investeringsbidrag enligt bilaga 3 skall komma in
med en redovisning hur bidraget använts.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Anders L Petersson (C), Peter
Lindström (RP) och tjänstgörande ersättare Åke Tärntoft (C).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat tjänsteförslag.
Thommy Persson (S) yrkar följande tillägg: att fritid- och
kulturförvaltningen får i uppdrag att se över och utreda bidragsnivåerna för
skötselavtal för gräsytor.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar:
a) Bevilja bidrag enligt bilaga 1 Anläggningsbidrag 2017.
b) Bevilja bidrag enligt bilaga 3 Investeringsbidrag 2017.
Föreningar som inte inkommit med alla handlingar enligt
bidragsbestämmelserna skall inkomma med dessa innan utbetalning av
bidrag verkställs.
Föreningar som erhåller investeringsbidrag enligt bilaga 3 skall komma in
med en redovisning hur bidraget använts.
Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över och utreda
bidragsnivåerna för skötselavtal för gräsytor.
________________
Exp. Thomas Andersson, förvaltningschef, Fritid- och kulturförvaltningen,
Per Engkvist
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§ 88

Dnr 2017-000252 826

Begäran om remissyttrande över medborgaförslag Angående planering och anläggning av
spontanidrottsplatser
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har till fritid- och kulturnämnden översänt en
begäran om remissyttrande över ett medborgarförslag från Veronica Barbic
boende i Hallabro samt medlem i samhällsföreningens styrelse i Hallabro.
Med att antal argument pläderar hon för placering av en spontanidrottsplats i
närheten av skolan alternativt centralt i Hallabro. Hon menar att det finns ett
stort behov för föreningar och skola och att det idag saknas belyst yta för
åretruntaktiviteter utomhus. Antalet barn och elever ökar samt
inomhushallen är i minsta laget, enligt förslagsställaren
Bedömning
De spontanidrottplatser som idag är beslutade kommer att byggas under
2017 och 2018. Vi ligger lite efter i planeringen på grund av diskussioner om
definitiva placeringar. Dock gör vi inga avkall på platserna. Det handlar om
Backaryd, Älgbacken, Saxemara och Johannishus. Efter detta kommer an ny
diskussion att inledas om nästa omgång av spontanidrottplatser. Här kommer
förslag att läggas utifrån behov och prioriteringar. Vid beslut om placering
tas hänsyn till balans mellan landsbygd och de större orterna. Allt för att
skapa rättvisa och ta hänsyn till likvärdighetsprincipen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
förslaget tas med i nästa investeringsomgång av spontanidrottsplatser 2019
och framåt.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat tjänsteförslag.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-18

Fritid- och kulturnämnden

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar
att förslaget tas med i nästa investeringsomgång av spontanidrottsplatser
2019 och framåt.
________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen
Karin Lundberg, miljösamordnare
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§ 89

Dnr 2017-000290 816

Drogfri verksamhet - Mötesplats gymnasieungdomar
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
I den beslutade handlingsplanen för fritidgårdsverksamheten framgår det att
kvaliteten för verksamheten skulle kunna utvecklas positivt om
verksamheten gör en ändring i åldersfördelningen och tillskapar en separat
verksamhet för gymnasieungdomar. I åldern 16-19 år finns andra behov än
på högstadiet. Om de äldre blir i majoritet tenderar de yngre att trängas ut.
Vilket har varit fallet på Bruket. Enhetschef Johan Gustavsson har uppdraget
att hitta en lösning för gymnasieungdomarna på både kort och lång sikt.
Bedömning
Det finns ett konkret förslag idag. Att bedriva verksamheten för
gymnasieungdomar centralt i Ronneby i gamla JC:s lokaler. Kostnaden för
detta skulle ligga på en hyra på 15 tkr i månaden. Inköp av inventarier för
100 tkr samt en ökad bemanning på 1,5 tjänst till en kostnad av 750 tkr på
årsbasis.
Bygglov krävs för att lokalen ska kunna användas till ny verksamhet. Det
krävs även vissa tillgänglighetsanpassningar i lokalen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
-att ge fritid- och kulturförvaltningen uppdraget att starta verksamhet för
gymnasieungdomar i gamla JC:s lokaler Flamingos Fastigheter, som vid
godkännande begär bygglov för ny verksamhet.
-att bevilja ett tilläggsanslag om 75 tkr för hyra för 2017.
-att bevilja tilläggsanslag på 315 tkr för 1,5 tjänst.
-att begära tilläggsanslag för inventarier till en kostnad av 100 tkr.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L), ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Amani El Ali (S), Kranislav Miletic (S), Rose-Marie Leksell
(SD), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S),
Christer Leksell (SD) och Carina Karlsson (SD).
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Yrkanden
Peter Lindström (RP) yrkar bifall till presenterat tjänsteförslag.
Teo Zickbauer (S)) yrkar med instämmande av Amani El Ali (S) och
Kranislav Miletic (S) att ärendet återremitteras med motiveringen att
förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns andra mer lämpliga
lokaler för verksamheten, tex lokalen som ”skaten” använder uppe på
Bruket, att samordna tjänster för verksamheten och att redovisa detta på
sammanträdet i juni 2017 samt en tidplan för genomförandet.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på återremiss av ärendet mot
avgörande på dagens sammanträde och finner att fritid- och kulturnämnden
beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till fritid- och
kulturförvaltningen med motiveringen att förvaltningen får i uppdrag att
undersöka om det finns andra mer lämpliga lokaler för verksamheten, tex
lokalen som ”skaten” använder uppe på Bruket, att samordna tjänster för
verksamheten och att redovisa detta på sammanträdet i juni 2017 samt en
tidplan för genomförandet.
Reservation
Lena Mahrle (L), Fredrik Jacobsen (M) och Peter Lindström (RP) reserverar
sig mot beslutet.
________________
Exp.
Thomas Andersson, förvaltningschef
Johan Gustavsson, enhetschef
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§ 90

Dnr 2017-000287 800

Önskemål om ställplatser för husbil och husvagn vid
Åsjövallen i Eringsboda
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet
Sammanfattning
Det har inkommit en skrivelse med förslag om upprättande av ställplatser vid
Åsjövallen i Eringsboda. Skrivelse är inlämnad av Eringsboda
Centeravdelning. Eringsboda sportklubb ställer, enligt förslagsställaren, sig
positiv till att fortlöpande sköta uppställningsplatsen samt till upptagande av
avgift av användare. Flera husvagns- och husbilsägare har frågat efter en
lösning enligt skrivelsen.
Bedömning
Behovet av uppställningsplatser kommer att öka med tiden i hela kommunen
vilket man redan kan konstatera i Eringsboda. Det pågår för närvarande inga
konkreta planer att skapa nya uppställningsplatser i Eringsboda. I en mer
långsiktig strategi är det intressant att hitta lösningar för husbilar och
husvagnar både i Eringsboda och på andra platser. Detta är något för en
framtida långsiktig strategi samt för budgetprocessen inför 2018.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till förslaget genom
-att undersöka om det är praktiskt genomförbart och se detaljplanen över
området.
- att göra en kostnadskalkyl för genomförande.
- att äska medel för genomförande under budgetår 2018.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat tjänsteförslag.
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 ställa sig positiv till förslaget genom
att undersöka om det är praktiskt genomförbart och se detaljplanen över
området.
Göra en kostnadskalkyl för genomförande och att äska medel för ett
genomförande under budgetår 2018.
________________
Exp.
Eringsboda Centeravdelning
Thomas Andersson, förvaltningschef
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 91

Dnr 2017-000013 809

Information & Rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar information om följande:
Rekrytering och tjänster inom förvaltningen
Ekenäs Camping – Avtalsdiskussioner mm.
Brunnsvallens omklädningsrum – möte med föreningarna har avhållits
gällande ombyggnadsförslag och nuvarande omklädningsrum.
Flödet – Målning av fasader – får lösas genom befintlig ram inom fritid- och
kulturnämnden.
KRIF:s skuld till Ronneby kommun.
Thommy Persson (S) framför önskemål om svar på, Brunnsvallen prioritering/jämförande av verksamhet gentemot Hejan/ Listerby/Jernvallens
planer m fl.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Kranislav
Miletic (S) tjänstgörande ersättare 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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§ 92

Dnr 2017-000011 800

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.
Redovisning - Utbetalning av grundbidrag till föreningar.
Fördelning av bidrag till studieorganisationer 2017.
Omfördelning av totalen av bidrag till studieorganisationer 2017.
Procentuell fördelning för studieorganisationerna beräknad på antalet
deltagartimmar verksamhetsåret 2016.
Protokollsutdrag:
KF § 126/2017 – Årsredovisning 2016 för Ronneby kommun, samt fråga om
ansvarsfrihet.
KF § 131/2017 – Taxa uppställningsplats Aspan.
KS/AU § 159/2017 Information gällande spontanidrottsplats samt
paviljonger i Backaryd.
KS/AU § 160/2017 – Eknäs Camping – Avtalsförslag mm.
KS/AU § 162/2017 – Revisionsrapport fritid- och kulturnämnden.
KS/AU § 163/2017 – Jernvallen Kallinge - Överföring av medel för skötsel
till tekniska förvaltningen
Ärendelogg 2017-05-17.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till
dagens protokoll.
________________
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§ 93

Dnr 2017-000012 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Till dagens sammanträde finns inga delegationsärende att redovisa.
________________
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§ 94

Dnr 2017-000014 809

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Inga övriga frågor/ärende är anmälda till dagens sammanträde.
________________
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