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§ 163 Dnr 2017-000010 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

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

protokoll. 

Tre övriga frågor har anmälts till dagens sammanträde: 

Ordförande Lena Mahrle (L) – Beläggning i Ronneby och Kallinge 

simhallar. 

Peter Lindström (RP) - Biblioteksfilial Eringsboda på Björklidens 

trygghetsboende. 

Christer Leksell (SD) – Skyltning av fisket i längs Ronneby ån. 

Ordförande Lena Mahrle (L) meddelar att informationsärende gällande 

Brunnsvallen utgår.    

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till att ovanstående övriga frågor tas 

upp på dagens sammanträde.        

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

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

dagens protokoll jämte ordförande Lena Mahrle (L).n. 

Att anmälda frågor tas upp under paragrafen övriga frågor. 

________________ 
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§ 164 Dnr 2017-000533 820 

Soft Center Arena - utformning av utbyggnad och 
ombyggnad 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson, arkitekt Zijad Bico och projektledare 

Unni Johannesson fördrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen 

fått i uppdrag att presentera ett förslag till om- och tillbyggnad av Soft 

Center Arena. 

Samtliga föreningar som bedriver verksamhet i arenan har fått möjlighet att 

komma med förslag. Det förslag som presenteras ligger i linje med de krav 

som ställs för verksamheten samt de förslag som inkommit från 

föreningarna.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen är 

överens om att det presenterade förslaget enligt bilaga, ligger i linje med de 

krav som ställs på en modern isarena samt inom ramen för avsatta medel.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna presenterade förslag på 

planlösning för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena enligt bilaga och 

att ärendet hänskjuts för vidare hantering till Kommunstyrelsen.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V), Rose-Marie Leksell (SD), Christer Stenström (M), Kranislav 

Miletic (S), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Thomas 

Svensson (S), Benny Athle (S) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

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

tillägg: att upphandlingen kompletteras med löst golv för andra 

verksamheter.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag på 

planlösning för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena, enligt bilaga och 

hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Att upphandlingen kompletteras med löst golv för andra verksamheter. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 165 Dnr 2017-000173 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Resultatet för budget 2017 visar just nu på ett underskott motsvarande 703 

tkr på drift. Prognos för kapitalkostnader kommer att visa på ett preliminärt 

överskott på 1 199tkr. Sammantaget ger det ett preliminärt överskott på  

496 tkr. 

 

Större investeringskostnader kompletteringsäskas till 2018. Ex Motocross, 

Ekenäs, Brunnsbadet, Folkteatern, Kulturcentrum. 

 

Ökade kostnader för övertagande av skötsel av Jernvallen sedan årsskiftet. 

Kostnaden kommer att belasta fritid- och kulturnämnden 2017.  

 

Hoby Sporthall har fått ökade städkostnader sedan vaktmästeriet har övergått 

till tekniska förvaltningen. Reserven på 200 tkr täcker detta. 

 

De satsningar som skett på fritidsgårdsverksamheten har gett ökade 

kostnader. Även uteblivet lönebidrag pga ändrade regler och kostnader för 

nystartsjobbare gör att verksamheten ligger över sin budget. Underskottet är 

till viss del reglerat med kostnader för sommarens aktiviteter överförda till 

Mucf. 

 

Ökade kostnader för driften av it-system och licenskostnader på biblioteket. 

 

Resten av året kommer förvaltningen att vara restriktiva vad gäller inköp och 

vikarieanskaffning. Jämför sparförslag med korrigeringar presenterat på 

kommunstyrelsen som resultat av prognos vid T2.      

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till att den ekonomiska 

uppföljningen notaras till dagens protokoll.  

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 notera den ekonomiska uppföljningen/ 

anslagsförbrukningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 166 Dnr 2016-000536 800 

Revidering av mål för fritid- och kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till revidering av fritid- och kulturnämnden mål presenteras för 

ledamöterna. Revidering gäller turistverksamheten. 

 

Efter en omorganisation så är turistverksamheten överflyttad till 

kommunikationsenheten.       

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att målen revideras och att det som rör 

turistverksamheten utgår.       

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att revidera i måldokumentet och att det 

som rör turistverksamheten utgår. 

________________ 

Exp. 
Kvalitetsutvecklare Jonas Persson 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 167 Dnr 2017-000485 806 

Återremiss - Förslag till Taxor och avgifter för fritid- 
och kulturnämnden, Punkt 3, husvagnsuppställning 
och punkt 8 verkstäder, repetetionslokaler mm 

 

Sammanfattning  

Under § 150/2017 återremitterade fritid- och kulturnämnden två punkter i det 

presenterade taxeföreslaget. Det gällde ärende nr 3; husvagnsuppställning 

och ärende nr 8; verkstäder och repetetionslokaler mm.  

Ett reviderat taxeförslag presenteras för ledamöterna. 

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V), Fredrik Jacobsen (M), Christer Stenström (M), Peter 

Lindström (RP), Rose-Mari Leksell (SD), tjänstgörande ersättarna Thomas 

Svensson (S) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 1 

Teo Zickbauer (S) yrkar att husvagnsuppställningsplats på Aspan och i 

Saxemara ska ha en taxa om 5 000 kr exkl el enligt gällande beslut fattat av 

kommunfullmäktige samt med följande tillägg: för tilldelning av plats skall 

förannonsering för intresseanmälan göras. Om intresseanmälan överstiger 

antalet tillgängliga platser, ska fördelning ske via lottning. Bifall till punkt nr 

åtta.  

Yrkanden 2 

Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) yrkar om följande tillägg i punkt tolv 

Fiskekort och roddbåtar; Barn under 12 år fiskar kostnadsfritt på vuxens fiskekort i 

dennes sällskap.  Att texten längs ner på sidan 9; Barn 0-6 år gratis. 

Yrkanden 3 
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid och kulturförvaltningen får i 
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uppdrag att inför nästa års taxeförändring ser över möjligheten att frigöra en 

eller två repetetionslokaler för kortare hyresperiod tex dag hyra.  

Propositionsordning 1 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Teo Zickbauers (S) 

yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

Propositionsordning 2 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på tjänstgörande ersättare 

Christer Leksells (SD) yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden 

bifaller desamma.. 

Propositionsordning 3 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på eget yrkande och finner 

att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag till taxor 

för fritid- och kulturnämnden 2018 med följande revideringar: 

Punkt 3 Husvagnsuppställning; Aspan och Saxemara taxa 5 000 kr exkl el 

enligt gällande beslut fattat av kommunfullmäktige.  

För tilldelning av plats skall förannonsering för intresseanmälan göras. Om 

intresseanmälan överstiger antalet tillgängliga platser, ska fördelning ske via 

lottning. 

Punkt tolv Fiskekort och roddbåtar; Barn under 12 år fiskar kostnadsfritt på 

vuxens fiskekort i dennes sällskap. 

 

Punkt 1:14 Brunnsbadet och simhallar på sidan 9; Ta bort texten längts ner; 

Barn 0-6 år gratis. 

Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att inför nästa års 

taxeförändring se över möjligheten att frigöra en eller två repetetionslokaler 

för kortare hyresperiod, tex dag hyra.  

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 168 Dnr 2015-000339 800 

Uppföljning av Intern kontrollplan 2016 

 

Sammanfattning  

Enligt beslut av kommunfullmäktige ska nämnderna varje år anta en intern 

kontrollplan för verksamheten. Kontrollplanen ska inkludera 

rutinbeskrivningar och visa hur uppföljning av planen ska göras. Den interna 

kontrollplanen och uppföljningen ska varje år rapporteras till 

kommunstyrelsen. 

Det kan även tilläggas att det har påtalats i revisionens granskningsrapporter 

att avtalshantering/avtalsuppföljning bör ingå som ett kontrollmoment i den 

interna kontrollplanen, vilket kommer att beaktas när förslag till kontrollplan 

för 2017 arbetas fram. 

Den 18 februari 2016 fastställde fritid- och kulturnämnden den interna 

kontrollplanen som gäller för innevarande år. 

Samtliga processer och rutiner som angetts i kontrollplanen har kontrollerats 

enligt angivna kontrollmoment och metoder samt därefter rapporterats till 

förvaltningschefen. Därefter sker dokumenteringen genom registrering i 

Stratsys.  

Bedömning 

Det kan konstateras att i samtliga av de sju angivna processerna/rutinerna 

finns inga väsentliga avvikelser att rapportera.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens redogörelse för 

uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2016.  

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 kulturförnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen för 2016. 

________________ 
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Exp. 
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 169 Dnr 2016-000697 800 

Uppföljning av Intern kontrollplan 2017  

 

Sammanfattning  

Enligt beslut av kommunfullmäktige ska nämnderna varje år anta en intern 

kontrollplan för verksamheten. Kontrollplanen ska inkludera 

rutinbeskrivningar och visa hur uppföljning av planen görs.  

Den interna kontrollplanen och uppföljningen ska varje år rapporteras till 

kommunstyrelsen 

Bedömning 

Uppföljning av samtliga processer/ rutiner: 

Elektronisk fakturahantering under semesterperioder. 

Riskanalys och rutiner är del av kansliets pågående utvecklingsarbete och 

attestantlistan är ändrad.  

Förvaltningens utlämnande av nycklar och taggar. 

Rutin utarbetad och följs.  

Ärendeuppföljning gällande beslut som fattas av fritid- och kulturnämnden.  

Uppföljnings görs både via ärendeblogg en gång i månaden samt via 

Stratsys.  

Avtal – gäller ej avtal som omfattas av LOU.  

Arbetet pågår sen i juni att följa upp samtliga avtal som att revidera, säga 

upp eller teckna nya.  

Uppföljning av samtliga punkter görs i Stratsys.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens redogörelse för 

uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2017.  

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 godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen för 2017. 

________________  

 
Exp. 
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 170 Dnr 2017-000202 805 

Ansökan om verksamhetsbidrag Kvinnor i samhället 

 

Sammanfattning  

Föreningen Kvinnor i samhället är en förening som har månadsmöten för 

sina medlemmar med olika teman/ inslag. Enligt föreningens stadgar är 

föreningens ändamål ”att verka för att främja medlemmarnas intresse för 

hem- och samhällsfrågor, att anordna sammankomster och samkväm, 

utflykter och resor, att verka för social gemenskap och god kamratanda.  

Man har en bokcirkel i ABF’s regi. En dagsresa genomförs i maj. 

Medlemsantalet är 76 stycken personer.  

Verksamhet i form av studiecirklar genom studieförbund är inte grund för att 

få kommunalt bidrag.  

Enligt föreningens stadgar står följande om medlemskap: ”rätt till 

medlemskap äger varje i vårt samhälle bosatt kvinna” vilket alltså innebär att 

föreningen inte är öppen för alla. 

Föreningen fick 3 000 kronor i verksamhetsbidrag 2016.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen beslutar att bevilja Föreningen kvinnor i 

samhället ett verksamhetsbidrag på 3 000 kr i bidrag för särskild social 

verksamhet.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S). Peter 

Lindström (RP) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ärendet bordläggs till december 

sammanträdet 2017.      

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 bordlägga ärendet till sammanträdet i 

december 2017. 

________________ 
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§ 171 Dnr 2017-000542 8051 

Ansökan om föreningsbidrag 2017 Paving Paths 
International 

 

Sammanfattning  

Paving Paths International ansöker om startbidrag för föreningar.  

Föreningen startade 2016-07-01. 

Föreningens syfte är att: 

”ge kraft åt människor att bli aktiva medborgare i sina samhällen. Det vi gör 

i vår organisation ökar kapaciteten i integration, aktivt medborgarskap och 

kommunikation i samhället.” 

Metod: 

”Vi ordnar olika kapacitetsbyggande insatser tex workshop och seminarier 

med individer och grupper för att öka deras kunskaper inom integration.”  

Bedömning 

Enligt nuvarande bidragsregler är föreningen berättigas till startbidrag, vilket 

är 1 500kronor.  

Fritids och kulturförvaltningen har inte delegation att ta beslut i ärendet.  

Förslag till beslut 

Fritids- och kulturnämnden beviljar Paving Paths International 1 500 kronor 

i startbidrag.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Peter Lindström (RP) och 

tjänstgörande ersättare 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 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att beviljar Paving Paths International 

1 500 kronor i startbidrag. 

________________ 

Exp. 
Paving Paths International 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Cecilia Mörck, handläggare/föreningskoordinator 
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§ 172 Dnr 2017-000561 800 

Information - Föreningsträff/ dialogmöte  

 

Handläggare/föreningskoordinator Cecilia Mörck visa en Power 

Pointpresentation från föreningsträff/dialogmöte. 

Sammanfattning  

Det har avhållits två föreningsträffar/dialogmöten. Den 7 november 2017 var 

det träff med idrottsföreningar och den 9 november med kultur, och 

samhällslivet i Ronneby kommun. Power Pointpresentationen kommer att 

sändas ut till alla ledamöter och ersättare via e-post.      

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V), Christer Stenström (M), tjänstgörande 

ersättarna Thomas Svensson (S) och Christer Leksell (SD). 

 

Ordförande Lena Mahrle (L) framför en eloge till Cecilia Mörck för 

genomförandet av föreningsträffarna/dialogmötena. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisning 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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§ 173 Dnr 2017-000478 003 

Reglemente - Fritid- och kulturnämnden 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Som övergripande information hänvisar jag till nedanstående information 

från kommunjurist:  

”Till följd av senaste tidens arbetsanhopning och tillfälligt minskad 

juristresurs framöver måste planen för revideringen förskjutas. Beredningen 

har kommit en bra bit på väg men en del återstår att göra: 

Varje nämnd ska med utgångspunkt i nuvarande reglementen ta fram en 

översiktlig beskrivning av nämndens kompetensområde samt en uttömmande 

katalog eller lista över de uppgifter som faller inom nämndens kompetens. I 

den mån uppgiften utförs med stöd av författning ska författningshänvisning 

anges. Beskrivning och katalog ska i sak beskriva respektive nämnds 

nuvarande kompetens. Kompetensen ska således i sak vara oförändrad. 

 

Beskrivningen av nämndens kompetensområde ska utgöra reglementets 

inledande bestämmelse (1 kap. 1 §). Uppgiftskatalogen införs som en egen 

bestämmelse (1 kap. 4 §). Upplägget med en katalog tillämpas i olika 

omfattning i de nuvarande reglementena men uppgifterna är spridda mellan 

flera bestämmelser, är inte kompletta och ibland inaktuella. 

Dubbelregleringar förekommer. En samlad uttömmande katalog är en 

förutsättning för en tydlig beskrivning av respektive nämnds kompetens. På 

så vis minskar också risken för gränsdragningsproblem avseende 

ansvarsfördelningen mellan nämnderna. 

 

Exempel på beskrivning av kompetensområde och uppgiftskatalog (1 kap. 1 

och 4 §§) bifogas. 

Jag finns tillgänglig för råd när det gäller upplägget. För innehåll och 

utformning ansvarar nämnden. 

1 december - Förvaltningarnas slutliga förslag till nya reglementen lämnas 

till kommunjuristen för rättslig kvalitetssäkring och ensning av disposition 

och layout. Dialog med respektive FC. 

Januari 2018 - Förslag till reglementen behandlas av respektive nämnd. 

Förslaget ställs till kommunfullmäktige (inte KS!) 
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Februari-mars 2018 - Samtliga nämnders förslag bereds samlat av KS. KS 

yttrar sig över förslagen (Notera dock att KS inte kan besluta om ändringar!) 

Förslagen överlämnas till KF för beslut. 

April 2018 - Reglementena beslutas av KF 

1 juni 2018 - Nya reglementen träder ikraft.   

Bedömning 

Som bilaga till ärendet presenteras ett tjänstemannaförslag till nytt 

reglemente. Detta har skickats till presidiet och kommunjurist för 

synpunkter. Det är anpassat formatmässigt till det beslutade reglementet för 

kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar godkänna förslaget till nytt reglemente 

innehållsmässigt, som underlag för vidare hantering av kommunjurist.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V), Kranislav Miletic (S) Anders L 

Petersson (C) och tjänstgörande ersättarna Christer Leksell (SD) och Thomas 

Svensson (S). 

Yrkanden 1 

Teo Zickbauer (S) yrkar att under Information och samråd 2 kap 2 § ska 

följande strykas; och nämndens ordförande. Att under Kallelse § 10 ändras 

enligt följande. Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden 

bestämmer i vilken utsträckning handlingar som till hör ett ärende på 

föredragningslistan ska bifogas kallelsen, även elektroniska handlingar. 

Yrkanden 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar om följande ändring: § 19 Närvarorätt för 

tjänstemän, ändras till enbart Närvarorätt. 

Ny § 20 Allmänhetens närvaro: Vid nämndens sammanträden får i den 

mån inte nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda, allmänheten vara 

närvarande. Dessa har ingen yttranderätt.    

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

tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) yrka bifall till ordförande Lena 

Mahrles (L) förslag om ny § 20 Allmänhetens närvaro.   
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Propositionsordning 1 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Teo Zickbauer (S) 

yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på sina egna yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till reglemente för 

fritid- och kulturnämnden med följande revideringar: 

Att under Information och samråd 2 kap 2 § stryka; och nämndens 

ordförande. 

Att under Kallelse § 10 ändra enligt följande. Kallelsen ska åtföljas av en 

föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som till hör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen, även 

elektroniska handlingar. 

§ 16 Närvarorätt för tjänstemän, ändras till enbart Närvarorätt. 

Ny § 20 Allmänhetens närvaro: Vid nämndens sammanträden får i den 

mån inte nämnden för särskilt fall beslutat annorlunda, allmänheten vara 

närvarande. Dessa har ingen yttranderätt.    

Teo Zickbauer (S) och Kranislav Miletic (S) deltar inte i beslutet gällande 

närvarorätt för allmänheten. 

 

Justeringsanmärkning från Teo Zickbauer, Socialdemokraterna. 

Tilläggsyrkandet från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och 

Ronnebypartiet anses inte vara berett i laga ordning enligt Kommunallagen 

10:8.  

________________ 

Exp. 
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson 
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§ 174 Dnr 2017-000514 800 

Fredriksbergs BK - Förslag till överenskommelse med 
föreningen 2017-2018 

 

Förvaltningschef Thomas Anderson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade på oktobermötet 2017 § 155 att 

återremittera ärendet gällande Fredriksbergs BK:s drift av isarenan Lugnevi. 

En skyndsam översyn ska ske av det befintliga avtalet i dialog med 

kommunjuristen. Vid ett möte med ordföranden i föreningen den 26 oktober 

kom vi överens om att jag som förvaltningschef skriver en garanti att 

Fredriksbergs BK driver anläggningen under säsongen 2017-18. Annars kan 

de inte bemanna anläggningen och anställa någon. Denna garanti är skriven. 

Likaså har jag beviljat ett driftsbidrag på 200 tkr för 2017. Detta var sedan 

tidigare avsatt i budget.   

Vi är också överens om att en ömsesidig uppsägning av det befintliga avtalet 

ska ske till säsongen 2018-19. Eftersom nuvarande avtal är grundat på ett 

fullmäktigebeslut och underskrivet av Roger Fredriksson, kommunstyrelsens 

ordförande 2012. Det innebär att uppsägningen borde hanteras på samma 

nivå. 

Uppfattningen gällande avtal för 2018-19 och framåt från kommunjuristen är 

att det bör ske en upphandling eftersom det handlar om större belopp om 

detta ska hanteras juridiskt korrekt. Tidsmässigt går det inte att skyndsamt 

hantera detta, så det krävs en lösning för nuvarande säsong och under 

rådande avtal.  

Bedömning 

För att anläggningen ska driftas av föreningen hela vintersäsongen krävs en 

lösning för jan-mars 2018. Mitt förslag är att Fredriksbergs BK beviljas en 

garantisumma på 250 tkr. Då ingår även schemaläggningsansvar för hela 

säsongen, vilket inte tidigare ersatts, samt kompensation för 

kostnadsuppräkningar från 2012.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar 

-att föreslå fullmäktige att godkänna en ömsesidig uppsägning av befintligt 

avtal inför säsongen 2018-19. 
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-att  föreslå fullmäktige godkänna att förvaltningen får i uppdrag genomföra  

en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av drift inför säsongen 

2018-19 och framåt beroende på utlåtande och underlag från kommunjurist. 

Det kan komma att handla om upphandling.  

- att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under jan-mars 

2018.  

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 föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna en ömsesidig uppsägning av befintligt avtal inför säsongen  

2018-19. 

Föreslå att kommunfullmäktige godkänner att förvaltningen får i uppdrag 

genomföra en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av drift inför 

säsongen 2018-19 och framåt beroende på utlåtande och underlag från 

kommunjurist. Det kan handla om upphandling.  

Att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under jan-mars 

2018. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Fredriksbergs BK, Tommy Lindström 
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§ 175 Dnr 2017-000263 809 

Förslag till arbetssätt för att utveckla anläggningsdrift 
avseende driftsform/taxor/ersättning mm för ett 
transparant och rättvist system 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till arbetssätt för att utveckla anläggningsdrift avseende 

driftsform/taxor/ersättning mm för ett transparant och rättvist system håller 

på att arbetas fram. Förslaget kommer att presenteras på ett kommande 

sammanträde.      

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ärendet 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 ärendet till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 176 Dnr 2017-000293 805 

Information MUCF medel - sammanställning av 
sommarlovsaktiviteter 2017 

 

Förvaltningschef Thomas Anderson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

En slutrapport är inrapporterad till MUCF gällande beviljade aktiviteter 

under sommarlovet 2017. Slutrapporten granskas av MUCF som vid 

skrivande stund inte gett besked om godkännande. För 2016 beviljade 744tkr 

varav Ronneby kommun förbrukade knappt hälften av beviljade medel. 

Detta berodde på kort tid för planering och organisering. För 2017 beviljades 

931 tkr. Framförhållningen har varit betydligt bättre och nästan hela summan 

är förbrukad, förutom 11 600 kr. Pengarna är fördelade på sju kommunala 

aktiviteter och sju beviljade föreningsaktiviteter. Samtliga har inlämnad en 

redovisning enligt de krav som är ställda. En djupanalys kommer att ske 

inför 2018 föra att kunna förbättra hantering och kvalitet. 

Beviljade medel: 

Dagläger film, tema Vång arkeologi. Kommunalt 

Sommargrafik för barn.  Kommunalt 

Sommarkul. Mobil fritidsgård. Kommunalt 

Sommarläger för barn i Järnavik Kommunalt  

Sommarsimskola  Kommunalt 

Temakvällar Brunnsbadet  Kommunalt 

Gratis badbiljetter  Kommunalt 

Sommarläger handboll  Förening 

Ungdomsmusik sommarverksamhet Förening 

Kids Camp    Förening 

Sommarslöjd   Förening 

Musikgala på Brunnskvittret Förening 

Cupäventyr fotboll   Förening 

Workshop Circus Circör  Förening 

Bedömning 

Genomförande, planering och organisation har fungerat betydligt bättre 2017 

jämfört med föregående år. Vi kan dock fortfarande se brister i redovisning 

från vissa föreningar. En förening har vi gjort en djupare granskning av. 

Inför 2018 ser vi bl.a. över balansen mellan kommun- och föreningsdrivna 

aktiviteter. Under 2017 har vi haft en projektanställd person som skött 
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planering och administration av MUCF-medlen. Detta har fungerat utmärk. 

Under 2018 kommer hantering att ske inom befintlig personal.  

Förslag till beslut 

Fritid och kultur förvaltningen beslutar godkänna redovisningen och lägga 

den till handlingarna.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovingen godkänns och läggs till 

handlingarna. 

Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) yrkar att en redaktionell 

ändring sker i dokumentet, hela summan är förbrukad förutom 11 600 kr, 

ändras till nästan hela summan är förbrukad, förutom 11 600 kr.       

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen med 

ovanstående redaktionell ändring och lägga densamma till handlingarna.  

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 177 Dnr 2017-000013 809 

Information & Rapporter  

 

Sammanfattning  

Till dagens sammanträde finns inga informations- och rapporteringspunkter 

att redovisa.      

________________ 
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§ 178 Dnr 2017-000012 002 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.      

Delegationsbeslut 2017-10-19 – Skottårsorkestern beviljas ett 

arrangemangbidrag om 10 000 kr för blåsorkesterkonsert med Johan 

Åkervall. Ronneby kommuns logga ska finnas med i allt 

marknadsföreningsmaterial. 

Delegationsbeslut 2017-10-19 – Tilldelningsbeslut Smart Visitor System – 

tillhandahållande av IT-tjänst för lokalbokning och föreningsbidrag inom 

Ronneby kommun. 

Delegationsbeslut 2017-10-19 – Uppsägning av avtal om skötsel av 

Järnaviks hamnplats. 

Delegationsbeslut 2017-19 – Uppsägning av avtal om nyttjanderätt Kallinge 

simhall, Ronneby simhall, Kockumhallen och Ronneby Brunnsbad, 

Försvarsmakten.  

Delegationsbeslut 2017-10-24 – Slättagårdsskolan beviljas integrationsmedel 

om 5 400 kr för aktiviteter efter skoltid. 

Delegationsbeslut 2017-10-25 – Överlåtelse av flytbryggor till Saxemara 

båtklubb. 

Delegationsbeslut 2017-11-03 – Ronneby Bollklubb beviljas 7 600 kr till 

utbildning. 

Delegationsbeslut 2017-11-09 Uppsägning av avtal – Järnaviks 

segelsällskap. 

Delegationsbeslut 2017-11-22 – Eringsboda samhällsföreningen beviljas  

1400 kr i arrangemangsbidrag för kulturkväll. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsbesluten noters till dagens 

protokoll.  

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 notera delegationsbesluten till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 179 Dnr 2017-000011 800 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet. 

Protokollsutdrag: 

KS/AU § 506/2017 – Kallinge Sporthall/badavdelningen, 

anpassningsåtgärder. 

KS/AU § 573/2017- Regelverk för bidrag, fritid- och kulturnämnden. 

KS/AU § 574/2017 – Samlingslokaler i Ronneby kommun – åtgärdspunkter 

och strategiförslag. 

KF § 344/2017 – Delårsrapport 2017-08-31 för Ronneby kommun. 

KF § 352/2017 – Förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun 2016-

2019. 

Miljö och byggnadsförvaltningen - Remiss – Planbesked för Karossen 5, 

Ronneby kommun. 

Miljö och byggnadsförvaltningen – Remiss förslag till ny detaljplan för 

Hoby 1:73 m fl. 

Fritid- och kulturförvaltningen – Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 

4298-17.  

Skrivelse från Cirkus Olympia – En utrotningshotad konstform hotas av 

Sveriges kommuner. 

Kommunkompassen – Analys av Ronneby kommun, september 2017.     

Yrkanden 

 Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsbesluten noters 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 delgivningsärende mm till 

dagens protokoll 

________________ 
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§ 180 Dnr 2017-000014 809 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) tar upp, att till nästa sammanträde ska en 

redovisning av beläggningsgraden i Ronneby och Kallinge simhallar, 

gällande utbildningsförvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen 

genomföras.   

Christer Leksell (SD) tar upp en fråga om skyltning gällande ”Fiske 

förbjudet” utefter Ronnebyån. Det borde finnas fler skyltar som informerar 

om detta. 

Peter Lindström (RP) tar upp en fråga gällande biblioteksfilial i Eringsboda,. 

Framför önskemål om att en utredning genomförs för att inrätta en 

biblioteksfilial på Björklidens trygghetsboende, även ur kostnadshänseende. 

Trygghetboendet är positiva till förslaget och affären har behov av att frigöra 

ytan.    

Deltar i debatten 

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

Petersson (C), Peter Lindström (RP), Ronny Pettersson (V), tjänstgörande 

ersättare Christer Leksell (SD) och ersättare Eva-Britt Brunsmo (C). 

Yrkanden 
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till ovanstående övriga frågor:  

Redovisa beläggningsgraden i Ronneby och Kallinge simhallar på 

sammanträdet i december 2017. 

Se över skyltningen gällande fisket. 

Att utreda möjligheten och kostnaderna för att inrätta en biblioteksfilial på 

Björklidens trygghetsboende.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge fritid- och kulturförvaltningen i 

uppdrag att:  

Redovisa beläggningsgraden i Ronneby och Kallinge simhallar på 

sammanträdet i december 2017. 

Se över skyltningen gällande fisket. 

Att utreda möjligheten och kostnaderna för att inrätta en biblioteksfilial på 

Björklidens trygghetsboende.  

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 

 


