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§ 181

Dnr 2017-000010 006

Val av justerare
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) föreslås jämte ordförande Lena Mahrle (L) att justera
dagens protokoll.
Christer Leksell (SD) anmäler en övrig fråga: Konsekvensbeskrivning på
taxeändring, skrivelse från Peter Nilsson.
Amani El Ali Mazloum (S) anmäler genom Teo Zickbauer en övrig fråga:
Vad händer med Grupp 39 i Massmanska kvarnen.
Teo Zickbauer (S) anmäler att hon under paragrafen information & rapporter
lämnar en redovisning från en lektion om MVP.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till ovanstående
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) jämte
ordförande Lena Mahrle (L) att justera dagens protokoll.
Att under övriga frågor ta upp: Konsekvensbeskrivning på taxeändring,
skrivelse från Peter Nilsson.
Att under information och rapporter ta upp - Vad händer med Grupp 39 i
Massmanska kvarnen och en redovisning från en lektion om MVP.
________________
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§ 182

Dnr 2017-000590 864

Presentation/lägesrapport - Ronneby Folkteater
Sammanfattning
Arkitekt Zijad Bico lämnar en lägesinformation gällande ombyggnaden av
Folkteatern, Ronneby. Ritningar visades för ledamöterna.
En skrivelse från fastighetsingenjör Martin Lindström delades ut där han
beskriver vad som pågår i byggnaden.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Ronneby Pettersson (V), Christer Stenström (M), Peter
Lindström RP), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S), ersättarna
Thomas Lähdet (MP) och Carina Aulin (SD).
Ordförande Lena Mahrle (L) framför sitt och övriga ledamöters tack till
Zijad Bico för redovisningen.
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 redovisningen till dagens
protokoll.
________________
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§ 183

Dnr 2017-000173 041

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Jeanette Mauritzon
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Resultatet för budget 2017 visar just nu på ett underskott motsvarande
1 053 tkr på drift. Prognos för kapitalkostnader kommer att visa på ett
preliminärt överskott på 1 199 tkr. Sammantaget ger det ett preliminärt
överskott på 146 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.
Minskade intäkter och ökade personalkostnader på Brunnsbadet 190 tkr
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.
Ökade kostnader regionalt uppdrag Konst i Blekinge 50 tkr. Delfinansiering.
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.
En uppdaterad redovisning av budget för föreningsbidrag lämnas ut till
ledamöterna.

Justerandes sign
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Ronny
Pettersson (V) och ersättare Thommy Persson (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att den ekonomiska redovisningen
noteras till dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera den ekonomiska
uppföljningen/anslagsförbrukningen till dagens protokoll.
________________
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§ 184

Dnr 2017-000580 805

Sammanställning av lov- och aktivitetsbidraget 2017
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt bidragsbestämmelserna kan föreningar erhålla bidrag för endagsrespektive veckoaktiviteter. Med veckoaktivitet avses aktivitet som ska ha en
längd av minst tre dagar. Vid veckoaktivitet har föreningarna erhållit 300kr/
deltagare och för dagsaktiviteterna ersättning mot uppvisande av kvitto.
I år har hittills 12 föreningar sökt lov- och aktivitetsbidrag 2017 och 732
barn har varit med i sammanlagt 15 aktiviteter. Det är 132 barn fler än 2016.
Summan som utbetalas är 172 000 kr
Såsom bidrag är konstruerat idag får föreningarna bidrag i efterhand, utefter
hur många barn som deltagit.
I år går även 150 000 kronor från bidragsposten till att täcka del av
förvaltningens underskott i budgeten.
Bedömning
 Konsekvensen av att föreningarna får bidraget i efterhand blir att
anmälningsavgifterna fortfarande är så höga att många barn stängs ute
pga. att föräldrarna inte har råd. Idag går en del föreningar till och med
stor vinst för lovaktiviteterna.


Långt fler än 857 barn borde få nytta av bidraget.



Hela bidragspotten på 600 tkr går inte åt och skälen är att:

a) föreningarna inte i tillräcklig omfattning söker bidraget
b) jullovet kommer utanför ramen för ansökningstiden, då sista
ansökningsdag är den 15/11
c) kulturföreningar har inte sökt bidraget, då man tolkat regelverket som
att de inte varit berättigade till att söka.


Justerandes sign

Att använda bidrag för barn och ungdomar till att täcka
budgetunderskott i andra delar av förvaltningen kan på sikt urholka
bidragens syfte och betydelse.
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Åtgärder:


Hitta ett nytt regelsystem för bidraget så att aktiviteterna antingen är
gratis eller så billiga att fler barn kan delta i lovaktiviteter.



På dialogmöten med föreningarna ta upp frågorna: hur skulle vi kunna
göra om bidraget så att det gynnar fler barn och vilka lovaktiviteter kan
man ha dvs. lyfta fram de goda exemplen.



Se över ramen för ansökningstiden och fundera på konsekvenserna för
budgetåret.



I år har förvaltningen gått ut med ett specialriktat mail till kultursamhälls- och handikappföreningar för att få dem att söka de
resterande bidragsmedlen innan den 18 december 2017, så att det
hinner betalas ut inom detta budgetår.

Förening

Aktivitet

Johannishus
Ryttarförening
Johannishus
Ryttarförening

2st ridläger

Belganet/Hallabro IF
Kallinge Sk
Listerby IK
Ronneby Bollklubb
Ronneby F17
Pistolskytteklubb
Ronneby
Simsällskap
Ronneby
Ryttarförening
Saxemara IF
Ronneby
Handbollsförening
Athletic Sport
Idrottsförening

2st ridläger+
Halloweenbus

Antal barn 1- Antal barn
dags
aktivitet
13

Flickor

Pojkar

13

0

18

18

0

Fotbollsskola

20

12

8

Fotbollsskola
Fotbollsskola
Fotbollsskola

45
78
83

16
24
36

29
54
47

47

84

Prova på
131
luftpistolskytte
Sim- och
lekdag
Ridläger

81

51

30

12

12

0

Fotbollsskola
Alligator CUP

74
158

17
74

57
84

Dansläger

125

124

1

Utlägg/kvitto 564

444

394

2 800kr

Justerandes sign

564x300kr=
169 200
Summa= 172 000kr
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen för lov- och
aktivitetsbidrag 2017.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Mikael
Karlsson (S), Catharina Christensson (S), ersättarna Thommy Persson (S)
och Thomas Lähdet (MP).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg:
Att förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att i den nuvarande
översynen av regelverket även göra en översyn av dessa regler för att uppnå
syftet med bidraget samt att man kan söka innan aktiviteterna startar.
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 redovisning för lov- och
aktivitetsbidrag för 2017.
Ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att i den nuvarande
översynen av regelverket även göra en översyn av dessa regler för att uppnå
syftet med bidraget samt att man kan söka bidrag innan aktiviteterna startar.
________________
Exp.
Förvaltningschef Thomas Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-07
Fritid- och kulturnämnden

§ 185

Dnr 2017-000582 805

Sammanställning av investeringsbidrag.
Sammanfattning
Budgeterade medel 2017 gällande investeringsbidrag är 600 000 kronor.
515 500 kronor har redan utnyttjats och kvar att fördela är 84 500 kr.
Om nämnden beslutar i enlighet med nedanstående förslag har budgeterade
medel utnyttjats till fullo. Det finns inga ytterligare obehandlade ansökningar
rörande investeringsbidrag gällande år 2017 än nedanstående vid dagens
datum.
Ronneby OK ansöker om investeringsbidrag med 30 000 kronor för inköp av
en kombiskurmaskin. Enligt förslaget beviljas föreningen bidrag med
25 000 kronor.
Bräkne-Hoby Folkets Husförening ansöker om investeringsbidrag med
3 000 kronor för komplettering av sin ljudanläggning. Förslaget är ett avslag
då föreningen kan utnyttja tidigare under året beviljat investeringsbidrag som
ännu inte utnyttjats, för detta ändamål.
Ronneby Musei- och hembygdsförening ansöker om investeringsbidrag med
20 000 kronor för indragning av fiber. Enligt förslaget beviljas föreningen
bidrag med 10 000 kronor.
Johannishus Ryttarförening ansöker om investeringsbidrag med 150 000 för
ny ridhus bädd. Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde 170824.
Eftersom ansökan inkom för sent beslutades att ärendet skulle
återaktualiseras på december sammanträdet. Förslaget är att bevilja
föreningen resterande belopp som finns kvar av investeringsbidraget på
49 500 kronor.
Ronneby Ryttarförening ansöker 20 november 2017 om investeringsbidrag
med 11 000 kronor för inköp av säkerhetsutrustning för personer med
funktionsnedsättning och inköp av vagn. Förslaget är ett avslag då
budgeterade medel gällande år 2017 saknas och att ansökan istället får
prövas på nytt på ordinarie sammanträde under år 2018.

Paving Paths International ansöker om investeringsbidrag med

Justerandes sign
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43 205 kronor för kontorsmöbler. Förslaget är et avslag då föreningen inte
uppfyller villkoren i bidragsbestämmelserna för en godkänd förening.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) och Anders L Petersson (C).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att sammanställningen av
investeringsbidragen 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 sammanställningen av
investeringsbidragen till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign
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§ 186

Dnr 2017-000035 805

Ansökan om investeringsbidrag 2017 Ronneby
Orienteringsklubb
Sammanfattning
Ronneby OK söker investeringsbidrag på 30 000 kronor för en
kombiskurmaskin. Utöver sin egen verksamhet så upplåter Ronneby OK
även omklädningsrummen till allmänheten för att öka tillgängligheten vid
Karlsnäs friluftscentrum. Detta medför dock stort behov av städning och
genom inköp av en kombiskurmaskin kan golven enklare och bättre hållas
rena.
Bedömning
Karlsnäs med omklädningsrum används med hög frekvens av allmänheten,
vilket motiverar att kommunen ger ett högt investeringsbidrag.
Ronneby OK har 2017 beviljats i bidrag:
Anläggningsbidrag (kartor)
13 500 kr
Anläggningsbidrag:
49 050 kr
Aktivitesbidrag:
25 065 kr
Investeringsbidrag:
30 000 kr
Verksamhetsbidrag:
2 500 kr
Summa:
120 115 kr
I nämndens budget för investeringsbidrag finns 84 500 kr kvar
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby OK 25 000 kronor i
investeringsbidrag till en kombiskurmaskin. Ekonomisk redovisning till
fritid- och kulturförvaltningen efter genomförande
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Ronny
Pettersson (V) och Anders L Pettersson (C).
Yrkanden
Ronny Pettersson (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget under förutsättning att
Ronneby Ryttarförening får 11 tkr i bidrag.

Justerandes sign
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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 Ronneby OK 25 000 kronor i
investeringsbidrag till en kombiskurmaskin. Ekonomisk redovisning till
fritid- och kulturförvaltningen efter genomförande.
________________
Exp.
Ronneby Orienteringsklubb
Fritid- och kulturförvaltningen

Justerandes sign
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§ 187

Dnr 2017-000128 805

Ansökan om investeringsbidrag 2017 Bräkne-Hoby
Folkets Husförening u.p.a.
Sammanfattning
Bräkne-Hoby Folkets Husförening söker investeringsbidrag för att
komplettera sin ljudanläggning (som har en hörslinga) med en trådlös
mikrofon exempelvis en ”mygga”, för att förbättra ljudmiljön för de som har
hörselproblem. Man har i ansökan angett att en ”mygga” med sändare kostar
3 000 kronor.
Bedömning
Föreningen har under år 2017 beviljats följande bidrag;
Gratis kopiering vid 2 arrangemang
Anläggningsbidrag
35 250 kr
Investeringsbidrag
14 000 kr
Arrangemangsbidrag
2 500 kr
Det framgår av inlämnad redovisning 171123 att hela investeringsbidraget
på 14 000 kronor inte utnyttjats. Det ännu inte utnyttjade beloppet kan då
användas till inköp av den så kallade ”myggan”.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om investeringsbidrag.
Ekonomisk redovisning till fritid- och kulturförvaltningen efter
genomförande.
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 avslå ansökan om investeringsbidrag.
Ekonomisk redovisning till fritid- och kulturförvaltningen efter
genomförande.
________________

Justerandes sign
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Exp.
Bräkne-Hoby Folkets Hus förening
Fritid- och kulturförvaltningen

Justerandes sign
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§ 188

Dnr 2017-000023 805

Ansökan om investeringsbidrag 2017 - Ronneby Museioch hembygdsförening
Sammanfattning
Ronneby Musei- och Hembygdsförening har inkommit med ansökan om
investeringsbidrag till fiberanslutning av fastigheten Möllebackagården.
Enligt bifogat avtalsformulär anges anslutningskostnaden till 20 tkr, vilket är
det belopp som föreningen söker i bidrag. Därutöver söker föreningen även
bidrag för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med anslutningen
in till fastigheten. Tiden för genomförandet har angetts till innevarande år,
dvs. 2017.
Bedömning
Föreningen Musei- och Hembygdsföreningen är registrerad i kommunens
föreningsregister och har under 2016 uppfyllt de allmänna bestämmelserna i
bidragsbestämmelserna för att vara bidragsberättigade.
Fastigheten Möllebackagården ägs av tekniska förvaltningen och därför har
fritid- och kulturförvaltningen haft kontakt med dem med anledning av
föreningens ansökan med önskemål om fiberanslutning. Tekniska
förvaltningen har enligt uppgift inte för avsikt att bekosta fiberanslutning till
Möllebackagården. Det finns i dagsläget inget behov för tekniska
förvaltningen att förse fastigheten med fiberanslutning av andra tekniska skäl
som t ex kommunikation som avser larm eller uppvärmning.
Det är inte aktuellt enligt uppgift från tekniska förvaltningen för dem att
svara för kostnaden gällande fiberanslutning, för att i förlängningen låta en
sådan investering leda till påslag av hyreskostnaden.
Fritid- och kulturförvaltningen har vid två tillfällen under år 2016 beviljat
föreningar ett bidrag på 10 000 kronor vardera för indragning av fiber.
Denna omständighet motiverar att kommunen gör desamma i detta fall.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Musei- och Hembygdsförening
investeringsbidrag med 10 000 kronor för indragning av fiber.
Samtliga abonnemangskostnader bekostas av föreningen.
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Ekonomisk redovisning till fritid- och kulturförvaltningen efter
genomförande.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Musei- och
Hembygdsförening investeringsbidrag med 10 000 kronor för indragning av
fiber.
Samtliga abonnemangskostnader bekostas av föreningen.
Ekonomisk redovisning till fritid- och kulturförvaltningen efter
genomförande.
________________
Exp.
Ronneby Musei- och Hembygdsförening
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 189

Dnr 2017-000122 805

Ansökan om investeringsbidrag 2017 Johannishus
Ryttarförening
Sammanfattning
Johannishus Ryttarförening har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag, 150 000 kr för en ny ridhusbädd.
Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde 170824. Fritid- och
kulturnämnden beslutade då att återaktualisera ärendet på sammanträdet i
december 2017.
Johannishus Ryttarförening driver i egen regi sedan 2012 en ridskola vid sin
egen anläggning i Johannishus. Till anläggningen hör stallbyggnad, paddock,
hästhagar och ett ridhus.
Föreningen har av fritid- och kulturnämnden, § 87/2017 beviljats bidrag,
25 000 kr för mtrl i samband med dränering av sjukhagar i anslutning till
ridanläggningen.
En akut situation har nu uppstått vad gäller ridhusunderlaget och föreningen
är för sin verksamhet i akut behov av att förbättra underlaget.
Föreningen anger att ridhusunderlaget var i så dåligt skick att föreningens
ridskolehästar inte får ridas inne i ridhuset. Underlaget var i så dåligt skick
att det inte gick att reparera d.v.s. tillsätta annat material. Föreningen har
vidare rådfrågat personer med mångårig erfarenhet av ridhusunderlag samt
tagit in information från Ridsportförbundet. Underlaget behövdes bytas u
Kostnadskalkyl:
Ta ut bef mtrl och jämna
underlaget
Stenmjöl 20*40 m
Transporter lastbil med släp
Köra in stenmjöl, kvistmassa
Virke/snickare
Ny kvistmassa/transport
Reserv

Justerandes sign

Kostnad Ant
21 200 kr Hjullastare 5 300/dag
38 500 kr
24 500 kr
26 500 kr Hjullastare 5 300/dag
ca 12 000 kr
12 000 kr Gratis, hämtas i
Mörrum
15 000 kr
ca150 000 kr
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Bedömning
Johannishus Ryttarförenings ridskoleverksamhet utgör en viktig verksamhet
för ungdomar och då främst flickor i den östra delen av kommunen.
Föreningen har i sommar inför höstens ridskolestart bytt ut ridhusbädden och
tagit ett banklån på 150 000 kr för att finansiera åtgärden.
Föreningen har valt det billigaste alternativet för att ersätta ridhusbädden,
hade man valt täckduk och ett topplager med sand eller konstfibermateriel så
skulle kostnaderna bli 300 000 – 600 000 kr
Föreningen beviljas det medel som återstår av årets budgeterade medel för
investeringsbidrag.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar ett investeringsbidrag på 49 500 kr
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Anders L Petersson (C), Fredrik
Jacobsen (M), Christer Stenström (M), Peter Lindström (RP) Ronny
Pettersson (V) och ersättare Thommy Persson (S).
Yrkanden
Anders L Petersson (C) yrkar, med instämmande av Fredrik Jacobsen (M),
Christer Stenström (M) och Peter Lindström (RP), att Johannishus
Ryttarförening får 75 tkr i investeringsbidrag.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Johannishus Ryttarförening ett
investeringsbidrag om 75 tkr.
________________
Exp.
Johannishus Ryttarförening
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 190

Dnr 2017-000118 805

Ansökan om investeringsbidrag 2017 Ronneby
Ryttarförening
Sammanfattning
Ronneby Ryttarförening har den 20 november 2017 inkommit med en
ansökan om investeringsbidrag med 11 000 kronor för utrustning gällande år
2017. Det handlar om säkerhetsutrustning för personer med
funktionsnedsättning och inköp av en vagn.
Bedömning
Budgeterade medel för investeringsbidrag gällande år 2017 är slut.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om avslag på ansökan och att ansökan
prövas på nytt på ordinarie sammanträde under år 2018.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredriks
Jacobsen (M) Mikael Karlsson (S), Anders L Petersson (C) och Ronneby
Pettersson (V).
Yrkanden
Ronny Pettersson (V) yrkar avslag på tjänsteförslaget och yrkar att Ronneby
Ryttarförening beviljas ett bidrag om 11 tkr för inköp av säkerhetsutrustning
för personer med funktionsnedsättning och inköp av vagn.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Ryttarförening ett
bidrag om 11 tkr för inköp av säkerhetsutrustning för personer med
funktionsnedsättning och inköp av vagn.
________________
Exp:
Ronneby Ryttarförening, Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 191

Dnr 2017-000542 8051

Ansökan om investeringsbidrag 2017 Paving Paths
International
Sammanfattning
Paving Paths International har ansökt om investeringsbidrag på
43 205 kronor för kontorsmöbler.
Budget/ kalkyl:
Kontorsbord x 2
Kontorsstol x 2
Projektor
Matta
Summa:

13 000 kr
13 906 kr
6 299 kr
10 000 kr
43 205 kr

Bedömning
Paving Paths International grundades 2016-07-01.
Föreningen har fått ett start bidrag på 1 500 kronor av fritid- och
kulturnämnden.
Paving Paths International har skickat in budget, balans- och resultatrapport,
revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse. Det framgår av dessa
handlingar att föreningen inte uppfyller Ronneby kommuns allmänna
bestämmelser för att vara en bidragsberättigad förening, då man inte har
några betalande medlemmar.
För nämndens kännedom så har en granskning av hur Paving Paths
International använt MUCF-bidraget på 90 000 kronor för 20 barn väckt en
del frågetecken.
Det som framkom var:
Deras resultatrapport stämmer inte överens med den redovisning de lämnade
in för MUCF- projektet.
Föreningen har använt projektmedel till sådant som är tvivelaktigt om det
kan ingå i syftet för MUCF- projektet och som inte skulle godkänts, om man
följt kommunens bidragsregler.
Föreningen kan inte redovisa för hur de använt stora delar av bidraget.
En del av aktiviteterna man redovisat för i projektet, som att vara i
Brunnsparken är gratis.
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Kortfattat så ser den ekonomiska redovisningen för MUCF- bidraget ut så
här:
Det finns kvitton på 45 876 kronor, men många poster är tveksamma som
inköp av 3-sitssoffa, målarfärg, revisortjänst etc.
Banktransaktioner utan kvitto på 29 355 kr.
Ospecificerade löneutbetalningar 17 965 kr.
Efter genomfört projekt hade föreningen överskridit budgeten och gjorde
ytterligare en ansökan om 13 000kronor, men fick avslag.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår Paving Paths International med hänvisning
till att föreningen inte uppfyller villkoren i bidragsbestämmelserna för en
godkänd förening.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Anders L Petersson (C), Ronny
Pettersson (V) Mikael Karlsson (S), Amani El Ali Mazloum (S), Catharina
Christensson (S), Peter Lindström (RP), ersättarna Thommy Persson (S) och
Thomas Lähdet (MP).
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 avslå Paving Paths International
ansökan med hänvisning till att föreningen inte uppfyller villkoren i
bidragsbestämmelserna för en godkänd förening.
________________
Exp.
Paving Paths International
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 192

Dnr 2017-000117 805

Ansökan om föreningsbidrag 2017 FC Iliria
Sammanfattning
Föreningen FC ILIRIA ansöker om arrangemangsbidrag på 11 200kr för en
fotbollsturnering
Budgeten:
Kostnader
Annonser
Övrigt
Summa kostnader:
Intäkter:
Entré:
Egna medel
Summa intäkter:

2 600 kr
2 000 kr
8 000 kr
12 600 kr
1 000 kr
1 400 kr
2 400 kr

Bedömning
Arrangemangsbidraget ska enligt bestämmelser gå till kulturarrangemang
och en fotbollsturnering räknas som ett idrottsarrangemang.
Enligt bidragsbestämmelserna ska ansökningar om bidrag inkomma senast
5 veckor innan evenemanget. Arrangemanget hölls 2017-11-11 och ansökan
kom in 2017-11-13.
Det finns inga uppgifter om hur många ungdomar som deltog.
Det finns ingenstans specificerat vad budgetposten ”övrigt” på 8 000 kr gick
till. Det har vid senare tillfälle inkommit en specifikation över dessa
kostnader.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar inte ansökan då den strider mot nämndens
bidragsregler.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Christer Stenström (M), Ronny Pettersson (V), Kranislav
Miletic (S), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP) Amani El Ali
Mazloum (S), Mikael Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Christer Leksell
(SD) och ersättare Thommy Persson (S).
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Yrkanden
Anders L Petersson (C) yrkar avslag på tjänsteförslaget och yrkar med
instämmande av Lena Mahrle (L), Fredrik Jacobsen (M), Christer Stenström
(M) och Kranislav Miletic (S) att föreningen beviljas ett bidrag om 6 000 kr.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja FC ILIRIA ett
arrangemansbidrag om 6 000 kr.
Amani El Ali Mazloum (S) deltar ej i beslutet.
Reservation
Tomas Lund (SD) reserverar sig mot beslutet.
Christer Leksell (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser
att före justeringen komma in med en skriftlig reservation.
________________
Exp.
FC ILIRIA
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 193

Dnr 2017-000202 805

Ansökan om föreningsbidrag 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 genomfördess 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 kulturnämnden 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) och ledamot Anders L Petersson (C).
Yrkanden
Anders L Petersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg:
att en stadgeändring sker inför nästa års bidragsansökan.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Föreningen kvinnor i
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samhället ett verksamhetsbidrag på 3 000 kr i bidrag för särskild social
verksamhet.
Att en stadgeändring sker inför nästa års bidragsansökan så föreningen blir
öppen för alla.
________________
Exp.
Kvinnor i Samhället
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 194

Dnr 2017-000108 805

Ansökan om föreningsbidrag 2017 Ronneby Folkteater
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 114/2017 att avslå Ronneby
Folkteaters ansökan om ett investeringsbidrag om 41 tkr för att bygga om
foajén med en mindre scen för barnteater och mindre evenemang.
Motiveringen var att Ronneby Folkteaters ansökan inte kunde beviljas med
hänvisning till den pågående renoverings- och ombyggnadsprocess av
fastighet Frida 4, Gamla Teatern samt med hänvisning till hyreskontrakt och
bidragsbestämmelserna (9.2- 9.4) för fritid- och kulturnämnden.
Ärendet återaktualiseras på dagens sammanträde då Ronneby Folkteater
fortfarande har behov och deras ansökan är om ett investeringsbidrag om
41 tkr kvarstår.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L), ledamöterna Ronny Pettersson (V), Peter
Lindström (RP), Amani El Ali Mazloum (S), Fredrik Jacobsen (M), Christer
Stenström (M), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S), Christer
Leksell (SD) och ersättare Thomas Lähdet (MP).
Yrkanden
Peter Lindström (RP) yrkar med instämmande av Christer Leksell (SD) att
då inget nytt framkommit i ärendet vidhålla redan fattat beslut om avslag och
notera ärendet 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 då inget nytt framkommit i ärendet
vidhålla redan fattat beslut om avslag och notera ärendet till dagens
protokoll.
________________
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§ 195

Dnr 2017-000584 800

Intern kontrollplan 2018
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska nämnderna varje år anta en intern
kontrollplan för verksamheten. Detta ska ske senast på decembermötet enligt
tidsplan. Kontrollplanen ska inkludera rutinbeskrivningar och visa hur
uppföljning av planen görs.
Den interna kontrollplanen och uppföljningen ska varje år rapporteras till
kommunstyrelsen.
Bedömning
Vid uppföljning av den interna kontrollplanen som har gällt 2017 konstateras
att vissa ändringar bör göras. Några punkter är inte längre aktuella som en
risk. Någon punkt föreslås korrigeras och en punkt föreslås läggas till:
Elektronisk fakturahantering under semesterperioden.
-Förslag att punkter stryks, då rutiner för detta finns och risken minimerad
Förvaltningens utlämnande av nycklar och taggar.
-Förslag att punkten stryks, då utarbetad rutin följs.
Ärendeuppföljning/ återrapportering gällande beslut som fattats av fritid och
kulturnämnden
Punkten föreslås ligga kvar med revidering av kontrollmoment samt metod:
Kontrollmoment: Kontroll av process och handläggning.
Metod: Kontrollera rutiner och handläggning i ciceron.
Avtal – gäller ej avtal som omfattas av LOU.
Punkten föreslås ligga kvar då processen inte är avslutad.
Förslag till ny punkt:
Rutiner och handläggning av bidragsansökningar.
Risk: Att bidragsreglerna inte följs. Att likvärdighetsprincipen inte tillämpas.
Risk: möjlig
Konsekvens: oförutsägbara bedömningar och beslut
Kontrollmoment: Urval av fattade beslut årligen samt analys av dessa.
Ansvarig: föreningskoordinator
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Metod: 5 slumpmässigt utvalda beslut inom idrott samt 5 slumpmässigt
utvalda beslut inom kultur/ övriga
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollplan enligt förslag
ovan.
Punkt 1: stryks:
Punkt 2: stryks
Punkt 3: kvarstår med tillägg under rubrikerna: Kontrollmoment och metod
Punkt 4: Kvarstår
Punkt 5: Ny punkt.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Christer Stenström (M) Ronny
Pettersson (V), Mikael Karlsson (S) och Peter Lindström (RP).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2018
enligt presenterat förslag.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson
Förvaltningschef Thomas Andersson
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 196

Dnr 2017-000583 822

Redovisning av beläggning i Ronneby och Kallinge
simhallar
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Fritid- och kulturförvaltningen har fått uppdraget att redovisa
beläggningsgraden i Ronneby sporthall och Kallinge sporthall gällande
simhallarna. I bägge hallarna förfogar utbildningsförvaltningen över
dagtiderna utifrån ett grundschema 08.00-16.00. Tiderna varierar något
beroende på skolornas behov och att avtal finns om bokning av dagtider för
t.ex. F17. Detta avtal är uppsagt för omförhandling.
Utbildningsförvaltningen ser ett ökat behov av simtider framöver med
anledning av ökat antal elever och ändringar i timplaner. Det ingår inga
planer på att bygga någon ny simhall i projektet med nybyggnation av
skolor.
Fler föreningar har visat intresse att boka simhallarna. Det gäller
kulturföreningar som önskar badtider för kvinnor respektive män. Idag finns
det tre sådana föreningar. Frågan om separerade badtider har lyfts i BRÅ
med en förfrågan om gällande praxis. Det finns inget i gällande regelsystem
som hindrar detta idag. Av praktiska skäl hänvisas dessa föreningar till
simhallen i Kallinge.
Bedömning
Bägge simhallarna har en hög nyttjandegrad. Behovet av tider har ökat de
senaste åren med ökat tryck från föreningar och skolor. Det finns stora behov
av renovering i bägge hallarna. Det ligger ett förslag att renovera bägge
simhallarna gällnade ytskikt, men att detta inte ska ske samtidigt. Under
renoveringsfasen kommer trycket att öka på den anläggning som inte
renoveras.
I Kallinge simhall har fritid och kulturförvaltningen två öppettider för
allmänheten. Detta är kostsamt med tanke på den låga nyttjandegraden och
kostnaden för bemanning. Idag är bägge simhallarna stängda under större
delen av helgerna. Detta beror på de personalresurser som står till
förfogande. Se bifogade bokningsschema.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen och lägga den
till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Mikael
Karlsson (S) Ronny Pettersson (V) och tjänstgörande ersättare Christer
Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisningen noteras till dagens
protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
________________
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§ 197

Dnr 2017-000566 800

Inbjudan till dialogmöte: nämnd och förvaltning.
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Fritid- och kulturförvaltningens ledningsgrupp vill gärna under 2018 ha två
halvdagars dialogmöten med fritid- och kulturnämnden. Ett dialogmöte per
halvår. Syftet med dialogmötena skulle vara att utifrån fokus på de olika
verksamheterna uppdatera information och ha en dialog om utmaningar,
möjligheter och målsättningar inför 2018- 2019.
Bedömning
Då fritid- och kulturnämndens mötesplan för 2018 redan är fastställd, så är
förslaget att två nämndsmöten utgår och istället ersätts av två halvdagar för
att hålla budget.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att under 2018 ersätta två nämndsmöten
med två halvdagar för dialogmöten med fritid- och kulturförvaltningens
ledningsgrupp.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Mikael Karlsson (S) och tjänstgörande
ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturnämnden ska ha elva
sammanträden 2018 men att i samband med två sammanträden komplettera
med ett förmiddagssammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att inför 2018 komplettera två
sammanträden med två förmiddagssammanträden för dialogmöten.
________________
Exp. Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 198

Dnr 2017-000587 006

Omedelbart justerad / Öppna sammanträden Formalisering av beslut gällande närvarorätt för
allmänheten enligt beslut i KF § 53/2003
________________
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§ 199

Dnr 2017-000013 809

Information & Rapporter
Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information:
Sammanfattning
Oroligheter i centrum - En anställd inom fritid- och kulturförvaltningen blev
nedslagen i samband med oroligheterna. En anmälan i Kia systemet, till
Arbetsmiljöverket och polisen är upprättad. Det kommer inte att göras någon
uppföljning i ärendet då personen flyttar från kommunen.
Ett nytt avtal har upprättats med F 17 för användning av kommunens
sporthallar.
Grupp 39, Massmanska kvarnen – Det har cirkulerat olika påståenden om
Grupp 39 i massmedia. Tex gratis hyra i Massmanska kvarnen, Grupp 39
sitter i en källare, de har erbjudits lokaler i Slöjdhuset mm.
Fritid- och kulturförvaltningen vill att Grupp 39 ska fortsätta sin verksamhet.
Avtalet angående verksamheten i Massmanska kvarnen är uppsagt med
tanke på att förvaltningen inte kan ha en situation där en aktör inte betalar
hyra. Förlag till lösningar för Grupp 39 har presenterats för Folkuniversitet
som är huvudman för gruppen.
Slöjdhuset, med ett hyresavtal, skulle kunna vara en lösning för Grupp 39.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Amani El Ali Mazloum (S),
Fredrik Jacobsen (M), Peter Lindström (RP), Ronny Pettersson (V), Christer
Stenström (M), Anders L Petersson (C), tjänstgörande ersättarna Thommy
Persson (S) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L)M 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.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll.
________________
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§ 200

Dnr 2017-000012 002

Delegationsärende
Inga delegationsbeslut finns att rapportera till dagens sammanträde.
________________
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§ 201

Dnr 2017-000011 800

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under sammanträdet.
Skrivelse från förvaltningschef Thomas Andersson till Folkuniversitet ang
Grupp 39.
Skrivelse från Folkuniversitetet gällande lokaler för Grupp 39.
SKL – Cirkulär 17:57 En ny kommunallag.
Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 4298-17 gällande
överprövning av upphandling - Lokalbokningssystem och
föreningsbidragssystem.
Protokolls utdrag:
Kommunstyrelsen § 392/2017 – Dialog - Passersystem Stadshuset –
behörigheter.
Ärendelogg 2017-12-06.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Peter Lindström (RP) och
tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delgivningsärende mm 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 delgivningsärende mm till
dagens protokoll.
________________
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§ 202

Dnr 2017-000014 809

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) tar upp följande fråga: Enligt
uppgift har Peter Nilsson, fritids- och kulturförvaltningen lämnat en
konsekvensbeskrivning på taxeändringar, varför har inte den kommit
nämnden till del.
Ordförande Lena Mahrle (L) svarar att konsekvensbeskrivning kom efter att
taxorna gällande Brunnsbadet antagits av fritid- och kulturnämnden.
Skrivelsen kommer att skickas ut till ledamöterna via e-mail.
Ronneby Teaters lokaler diskuterades. Tekniska förvaltningen har fått i
uppdrag att bygga om i lokalerna. Ventilation, ny belysning, nytt undertak,
ommålning i vissa lokaler kommer att genomföras, byte av dörrar
installation av utrymnings- och nödbelysning, komplettering av brandlarm
mm kommer att genomföras. Samråd har skett med Håkan Robertsson,
Folkteatern.
Tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) efterlyste en behovsanalys
gällande teaterbyggnaden.
Ordförande Lena Mahrle (L) meddelar att Kulturhusgruppen kommer att
bevaka ärendet och återkomma med redovisning till fritid- och
kulturnämnden.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Ronny
Pettersson (V), Peter Lindström (RP) tjänstgörande ersättarna Christer
Leksell (SD) och Thommy Persson (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att övriga frågor noteras 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 övriga frågor/ärende till dagens
protokoll.
________________

Ordförande Lena Mahrle (L) tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för
ett bra engagemang och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År.
Ledamöter, ersättare och tjänstemän önskar ordföranden detsamma.
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