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Parentation
Ordförande Lena Mahrle (L) inleder sammanträdet med en parentation för
Thomas Lähdet (MP).
Thomas Lähdet är en saknad ersättare som var mycket engagerad i de frågor
som rör fritid- och kulturnämnden. Jazzlåten Blue and Sentimental spelades.
________________
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§ 98

Dnr 2018-000013 006

Val av justerare
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) utses tillsammans med ordförande Lena Mahrle (L) att
justera dagens protokoll.
Teo Zickbauer (S) och Fredrik Jacobsen (M) tar upp en övrig fråga: Istider
och bokning av Soft Center Arena.
Christer Leksell (SD) tar upp en övrig fråga: Ansökan och beslut om bidrag
till Dance Atletics.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att Teo Zickbauer (S) utses att justera
dagens protokoll, samt att övriga frågor tas upp under ärende nr 19: Övriga
frågor/ärenden.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framför yrkande och
finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) att justera
dagens protokoll.
Att ta upp frågorna gällande istider i Soft Center Arena och Dance Atletic
under ärende 19: Övriga frågor/ärenden.
________________
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§ 99

Dnr 2016-000538 875

Information - Etablering av Stadsmuseum i Ronneby
Kommunstrateg Anders Engblom föredrar ärendet.
Sammanfattning
Arbetet med att etablera ett stadsmuseum innehåller många aspekter. Frågan
är komplex där olika steg förutsätter nya överväganden för att nå målet.
Målet är att i Ronneby stadskärna eller dess omedelbara närhet etablera ett
museum som utgör ett internationellt gångbart besöksmål och som stärker
invånarnas identitet.
En väsentlig fråga är på vilka villkor och under vilka former samarbetet med
exempelvis Blekingemuseum utformas för att gemensamt exponera och
presentera forskningen och fynden i och kring Vång och Gribshunden.
Ett initiativ har tagits för att utforma en gemensam vision som kan tjäna till
vägledning för alla intressenter i projektet. En sådan vision ska naturligtvis
även omfatta kommunens särskilda intresse av att berätta historien om
stadens utveckling och dess invånare. Visionen kommer att utveckla
parternas gemensamma målbild.
Att etablera museet kommer att ta tid och under arbetes fortskridande finns
det skäl att beskriva arbetet med själva etableringen av museet och om hur
forskningen kring Gribshunden och Västra Vång fortskrider. Besökare bör
ges en möjlighet att medverka i arbetet att utveckla visionens realisering.
Bedömningen är att det är av särskild betydelse att visionen presenteras i
Ronneby och att arbete till ett museum ”växer” fram i Ronneby.
Med tanke på de ambitioner som ofta framkommer kring ett museums
utformning kommer det med stor sannolikhet finnas anledning att söka
externa finansiärer. I det sammanhanget är det särskilt betydelsefullt att på
plats i Ronneby kunna föra diskussioner och ge en presentation om aktuellt
arbetsläge och projektets vision om ett museum. Förslaget är att inrätta ett
temporärt besöksmål (Infocenter Ronneby) som blir det nav där de som har
ett gemensamt intresse av projektets framskridande kan samlas.
En möjlighet är att ta Kallvattenkuren i anspråk för att under en
övergångsperiod, i dessa lokaler, presentera arbetet med projektet
”museum”. Även en tillfällig lösning kräver mer detaljerade utredningar.
Exempelvis kommer även ett tillfälligt Infocenter behöva bemannas,
utställningar utformas och berättelser berättas. Allt detta synes vara möjligt
att på ett förhållandevis enkelt sätt uppnås genom att använda sig av
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Kallvattenkuren i sin helhet eller till del.
Naturrums framgångsrika utveckling kan tas som förebild vad gäller
verksamhetens skala och omfattning. Arbetet med besökscentret bör gärna
genomföras i ett fördjupat samarbete med Naturrum.
Att säkerställa kommunens rådighet över byggnaden (Kallvattenkuren) och
dess användning i alla delar underlättar en etablering i dessa lokaler.
I Budget för år 2018 har ett äskande gjorts för att fördjupa utredningsarbetet
kring ett museum och dess föregångare ”Infocenter Ronneby”. Intill dess
denna utredning kommit fram till ett komplett förslag bör kommunen i första
hand disponera lokalerna för egen verksamhet. I ljuset av den lokalbrist som
råder för de verksamheter som är lokaliserade till Stadshuset kan
uppskattningsvis 15 arbetsplatser på kort varsel kunna inrymmas i
Kallvattenkuren och där upprätthålla sin verksamhet intill dess lokalerna
behöver omdisponeras för ett framtida Infocenter eller intill dess andra
prioriteringar görs.
Alternativ i det fall extern hyresgäst ska beredas tillträde till lokalerna bör
avtalet utformas på så sätt att södra skeppet ska kunna disponeras som
utställningslokal för ”Infocenter Ronneby”. Exempel på frågor som behöver
belysas med en eventuell extern hyresgäst är dispositionsrätt över olika
entréer, toaletter och lås-och larmsystem mm.
En Power Point presentation och en trailer visades för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Ronny
Pettersson (V), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Thommy
Persson (S) och ersättare Åke Tärntoft (C).
Ordförande Lena Mahrle (L) framför sitt och övriga ledamöters tack för en
mycket intressant och givande information.
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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§ 100

Dnr 2018-000130 800

Utbildning i Barnkonventionen
Ordförande Lena Mahrle (L) redovisar att ärendet, utbildning i
Barnkonventionen, utgår och återkommer om eventuella nya ledamöter/
ersättare tillkommer. I så fall under första delen av verksamhetsåret 2019.
________________
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§ 101

Dnr 2018-000165 800

Målarbetet fritid- och kulturnämnden
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Enligt tidsplanen för målarbetet är planen att mål ska beslutas i respektive
nämnd på junimötena och läggas in i Stratsys. Fritid- och kulturnämnden
ligger något sent i processen. Det finns mål beslutade för 2018. De mål som
ska beslutas ska gälla för 2019-2020. Förfarandet i de stora nämnderna går
till så att man avsätter en halvdag för diskussioner i tvärgrupper och ger
förslag till mål. Dessa ses över formuleringsmässigt av tjänstemän som ger
förslag till indikatorer.
Ledningsgruppen föreslår att ett mål för varje verksamhetsområde
formuleras och att målen är kopplade till framtagna styrdokument eller
viktiga processer som pågå. Det bör finnas en koppling till fullmäktigemål,
budgetmål samt regionala mål
Under § 82/2018 beslutade fritid- och kulturnämnden att ärendet skulle
återaktualiseras på sammanträdet den 16 augusti 2018.
Ronneby kommuns vision
 Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och
ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna och miljön står i
fokus.

Justerandes sign



Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje
enskild individ ska bemötas av respekt och erbjudas god kommunal
service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid.



Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den
enskilde.



Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn
för framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser.



Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi
och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktig i
samhällsutvecklingen.



Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så
att vi bevarar dess värden till efterkommande generationer.



Ronneby kommun behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för
att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun.
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Kommunfullmäktiges mål för budgetår 2018-2019


Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet
som ska attrahera olika människors intressen och bidra till att
människor med olika bakgrund kan mötas.



Kultur- och fritidsutbudet ska vara tillgängligt i hela kommunen och
medborgarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och
motionsanläggningar.



Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt
kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.

Kopplat till Kommunfullmäktiges mål finns det två uppdrag….


Presentera ett förslag på museum för Ronnebys historia inkluderat
”Guldgubbarna” och Gripshunden. Förslaget ska inkludera samarbete
med Blekinge Museum.



Undersöka möjligheten att skapa ett ”Ronnebykort” för tillträde till
Fritidsanläggningar i Ronneby kommun samt koppla detta till
kommunens taxor & avgifter.

Målen:
•

Indikatorn som är kopplad till KF´s mål 1 och 2 är
medborgarenkäten. Medborgarenkäten ger inte ett faktavärde, utan
resultatet är ett tyckande. Till exempel kan det vara en 89–årig
pensionär som ska tycka till om förskolan. Medborgarenkäten
genomförs vartannat år. Medborgarenkäten ställer inte
kvalitetsgrundande frågor.

•

För mål 2 äger vi enbart första delen, eftersom driften av
anläggningar ligger på Tekniska enheten. Förvaltningens uppdrag är
verksamheten i anläggningarna.

•

För mål 3 har nämnden skrivit under den Regionala Kulturplanen och
fullmäktige har skrivit under en avsiktsförklaring om att skapa ett
regionalt konstresurscentrum i Ronneby. I den påbörjade
kulturstrategin kommer kreativa näringar att finns med som ett
samarbets- och utvecklingsområde med Kommunikations- samt
Näringslivsenheten.

Uppdragen:
•

Justerandes sign

Arbetet med att ta fram ett förslag till museum leds av
kommunstrategen och kommer att delrapporteras i KS i juni 2018
och på FoK-nämndens augustimöte.
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•

Genom kommunens taxor & avgifter så subventioneras tillträdet till
fritidsanläggningar. Ronnebykortet skulle i praktiken innebära att
man visar upp ett kort på att man är kommunmedborgare.

Förslag på fyra målområden för fritid- och kulturnämnden:
1. Formulerade mål kopplade till biblioteksplanen.
2. Formulerade mål till Kulturcentrums uppdrag och till den regionala
Kulturplanen.
3. Formulerade mål kopplade till fritidsgård/ mötesplatsverksamheten.
4. Formulerade mål kopplade till förvaltningens arbete med föreningar
och bidragsystemet.
Ledamöterna delas upp i tre tvärgruppen för att arbeta med målen, därefter
återsamling för genomgång.
Socialdemokraternas förslag på nya förvaltningsmål:
 Kulturcentrum ska under 2019 genomföra minst 2 utställningar per år
med lokal anknytning.
 Fritidsgårdsverksamheten ska, som mötesplatsverksamhet, bidra till
att minska skillnaderna mellan landsbygd och centralorten.
 Förvaltningen ska under 2019 återkomma med förslag i
bidragssystemet som underlättar/tillmötesgår föreningarnas behov av
tidigare beslut om beviljande av föreningsbidrag.
 Våra anläggningar ska hålla en hög kvalitet och vara välskötta av en
väl fungerande vaktmästarorganisation.
Förslag på mål ska skickas till nämndsekreteraren för att distribueras ut i
samband med utskick av kallelsen till sammanträdet den 16 augusti 2018.
Alliansen har genom Fredrik Jacobsen (M) översänt följande förslag på nya
förvaltningsmål:
 Bredda idrotten - öka antalet unika utövare bland ungdomar i
föreningslivet.
 Säkerställ jämställdheten mellan pojkar och flickor gällande
totalkostnaderna för idrottsaktiviteter.
 Öka antalet besök på alla våra fritidsgårdar med 10 % årligen.
Ronny Pettersson (V) har översänt följande förslag till övergripande mål för
Kulturcentrum:
 Regionalt centrum för samtidskonst

Justerandes sign
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I sin strävan att utgöra Regionens konstresurscentrum ska
Kulturcentrum, i samverkan med Region Blekinge, stimulera till att
konstnärer, med olika konstinriktningar, förlägger en del av sin
skaparverksamhet till Ronneby.


Under den tid vistelsen pågår eller som ett resultat av vistelsen ska
berörda konstnär uppmuntras att bjuda in regionens invånare, främst
barn och ungdom, att delta i skapandet.



Utställningsverksamhet
Kulturcentrum ska årligen presentera minst två internationella, två
nationella samt två regionala/lokala utställningar med olika
konstriktningar. Utställningarna ska ha hög kvalité och med fördel
involvera besökarna i ett skapande.



Lokal resurs
Kulturcentrum ska aktivt bidra till att stimulera det lokala kulturlivet
genom att bidra med såväl sin kompetens som med sina fysiska
resurser.

Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Peter Lindström (RP), Ronny Pettersson (V), tjänstgörande
ersättare Thommy Persson (S) och ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar om en justering i texten på deras andra
mål: I nuläget mäta jämställdheten mellan pojkar och flickor gällande
totalkostnaden för idrottsaktiviteter. Bifall till Ronny Petterssons (V) mål
med ändringen under mål Utställningsverksamheten, Kulturcentrum ska
ändras till Kulturverksamheten.
Teo Zickbauer (S) yrkar att deras första mål stryks, om en justering i texten i
deras andra mål, skillnaderna ska bytas ut mot ojämlikheten. Bifall till övriga
presenterade mål.
Ronny Pettersson (V) yrkar bifall till ovanstående yrkanden.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.

Justerandes sign
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta följande mål för fritid- och
kulturnämnden:
 Bredda idrotten - öka antalet unika utövare bland ungdomar i
föreningslivet.
 I nuläget mäta jämställdheten mellan pojkar och flickor gällande
totalkostnaden för idrottsaktiviteter.
 Öka antalet besök på alla våra fritidsgårdar med 10 % årligen.
 Fritidsgårdsverksamheten ska, som mötesplatsverksamhet, bidra till att
minska ojämlikheterna mellan landsbygd och centralorten.
 Förvaltningen ska under 2019 återkomma med förslag i bidragssystemet
som underlättar/tillmötesgår föreningarnas behov av tidigare beslut om
beviljande av föreningsbidrag.
 Våra anläggningar ska hålla en hög kvalitet och vara välskötta av en väl
fungerande vaktmästarorganisation.
 Regionalt centrum för samtidskonst
I sin strävan att utgöra Regionens konstresurscentrum ska Kulturcentrum,
i samverkan med Region Blekinge, stimulera till att konstnärer, med olika
konstinriktningar, förlägger en del av sin skaparverksamhet till Ronneby.
 Under den tid vistelsen pågår eller som ett resultat av vistelsen ska
berörda konstnär uppmuntras att bjuda in regionens invånare, främst barn
och ungdom, att delta i skapandet.
 Utställningsverksamhet
Kulturverksamheten ska årligen presentera minst två internationella, två
nationella samt två regionala/lokala utställningar med olika
konstriktningar. Utställningarna ska ha hög kvalité och med fördel
involvera besökarna i ett skapande.
 Lokal resurs
Kulturcentrum ska aktivt bidra till att stimulera det lokala kulturlivet
genom att bidra med såväl sin kompetens som med sina fysiska resurser.
Förklara paragrafen för omedelbart justerad.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 102

Dnr 2018-000261 040

Budget 2019, plan 2020-2021
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Förslag till äskanden presenterades på nämndsmöte i juni. Ärendet
återremitterades med uppdraget att ta fram en ny budget och redovisa
tilläggsäskanden inför 2019 och framåt. I beslutet ingick att redovisa
problematik som uppkommit på fritid- och kulturförvaltningens
anläggningar i samband med den nya vaktmästarorganisationen.
Presentation av budget ska ske den 20 augusti kl 10 00 på kommunstyrelsen.
Bedömning
Vad gäller synpunkter på vaktmästarorganisationen har detta avlämnats till
tekniska förvaltningen som fått uppdraget att göra en utvärdering och
därmed be alla förvaltningar om synpunkter.
Budgeten är nu omarbetat enligt följande:
Äskanden från föregående år är borttagna.
Dokumentet är omarbetat så att äskanden presenteras enhetsvis.
Prioriteringsordningen är ändrad till tre nivåer.
Totalt äskar fritid- och kulturnämnden enligt detta förslag om en utökning av
ram gällande verksamhet på 4 840 000 kr med en ökning på 10 000 kr för
2020 och 2021.
Gällande investeringar tillkommer ett förslag på utökning av den totala
summan med 2 000 000 kr.
Ledbelysning i konsthallen är en del i ett nödvändigt teknikskifte som måste
göras.
Reningsanläggning Brunnsbadet är viktigt då nuvarande utrustning är sliten
och föråldrad.
Nytt kassasystem är ett led i teknikutvecklingen för att effektivisera och
uppdatera hanteringen.
Återlämningsapparat till biblioteket har en budgetpost som vid prisförfrågan
visade sig inte räcka, därav detta tilläggsäskande.
Fritidsgården Johannishus är en verksamhet övertagen av kommunen. Ur
likvärdighetsynpunkt finns behov att satsa på denna enhet.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förlaget som underlag för
vidare hantering i budgetberedning.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Ronny Pettersson (V), Rose-Mari Leksell (SD), tjänstgörande
ersättare Thommy Persson (S) och ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden 1
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Ronny Pettersson (V) att
under äskade 300, 822 kansli så ska posten visa att det gäller
föreningsbidrag, samt en ökning av äskande enligt följande: att plan 2019
ska höjas till 1 000 tkr, 2020 till 1 500 tkr, 2021 till 2 000 tkr.
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar avslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå en utökning av
föreningsbidragen.
Omröstning begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning
godkännes:
Ja-röst för bifall till liggande förslag.
Nej-röst för bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas fyra (4) ja-röster och nio (9) nej-röster
således godkännes Teo Zickbauers (S) yrkande. Hur ledamöterna röstat
redovisas nedan:
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Namn:

Ja

Lena Mahrle (L)
Fredrik Jacobsen (M)
Teo Zickbauer (S)
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Kranislav Miletic (S)
Mikael Karlsson (S)
Catharina Christensson (S)
Ronny Pettersson (V)
Tomas Lund (SD)
Rose-Mari Leksell (SD)
Thommy Persson (S) tj ers.
Summa:

X
X

Nej

X
X
X
X

4

Utdragsbestyrkande

X
X
X
X
X
X
X
9

16(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-16
Fritid- och kulturnämnden

Yrkanden 2
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Ronny Pettersson (V) att
under punkt 322 språkfrämjande för små barn ändras till prioritet 1 och att
samtliga poster som innehåller städning ska ändras till prioritet 1.
Propositionsordning 2
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Yrkanden 3
Rose-Mari Leksell (SD) yrkar att under äskande 320 göra ett tillägg: utökad
båttillsyn och skötsel av fiskeriverksamheten.
Propositionsordning 3
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Yrkanden 4
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Peter Lindström
(RP) att kostnader som avser anläggningen Brunnsbadet lyfts bort från fritidoch kulturnämnden.
Propositionsordning 4
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Yrkanden 5
Avslag på ökade driftskostnader på biblioteket.
Propositionsordning 5
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Yrkanden 6
Avslag på ökade äskande för taltidningen.
Propositionsordning 6
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Ett förslag till investeringsäskande presenteras för ledamöterna.
Yrkande
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget men att kostnader som
avser anläggningen Brunnsbadet lyfts bort från fritid- och kulturnämnden.
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 budget 2019, plan 20202021för fritid- och kulturnämnden, enligt bifogade bilagor.
Förklara paragrafen för omedelbart justerad.

_______________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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§ 103

Dnr 2018-000121 041

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Förvaltningschef Thomas Andersson och systemekonom Patrik Eberhagen
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Riktvärde ligger på en förbrukning om 58,33 % och fritid- och
kulturnämnden ligger något under detta, 54 %. Sommaren kommer ev att
generera högre kostnader.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Peter Lindström (RP), tjänstgörande
ersättare Thommy Persson (S) och ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att den ekonomiska uppföljningen/
anslagsförbrukningen 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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§ 104

Dnr 2018-000288 869

Kulturhusgruppen - Slutrapport
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde, 2014-12- 04 § 132, gavs
förvaltningen i uppdrag att utse en planeringsgrupp/Kulturhusgrupp
bestående av nämndsledamöter och tjänstemän för att lämna förslag om
lämpligt användningsområde samt utvecklingsmöjligheter för de så kallade
Kulturhusen.
Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde, 2015-01-22 § 7, utsågs en
grupp bestående av presidiet, förvaltningschefen samt Kulturcentrums
enhetschef.
Planeringsgruppen har under perioden 2015-2018 diskuterat verksamhet
samt utvecklingsmöjligheter i följande hus:
Kulturcentrum, Sockerbruket, Massmanska kvarnen, Elverket, Ronneby
teater och Slöjdhuset. En delrapport har under denna period lämnats - FKN
869 2016.
Kulturcentrum/ett regionalt center för samtidskonst
Kulturcentrum i Ronneby har regionens största konsthall/hallar, och är en av
endast två kommuner med anställda som arbetar med konst. I huset finns
också verkstäder för konstnärlig verksamhet. Enligt ett önskemål/förfrågan
från Region Blekinge och ett beslut, FKN § 20 2016, skall Kulturcentrum
utvecklas till ett nytt regional centrum för samtidskonst.
En handlingsplan är framtagen och Konstresurscentret kommer i huvudsak
att arbeta med fyra huvudområden;
- stärka och initiera konstsamarbeten både lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt,
- höja kompetensen om konst i samtliga kommuner
- erbjuda tillfälligt boende för gästande konstnärer samt locka tillbaka
yrkesverksamma konstnärer som har rötter i Blekinge.
Region Blekinge önskar också i samband med uppdraget att placera två av
Region Blekinge anställda tjänstemän med konstuppdrag på Kulturcentrum
och att Ronneby kommun och Region Blekinge delar på arbetsmiljöansvaret.
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En avsiktsförklaring gällande från den 1 januari 2017 är signerad av
ordförande i fritid – och kulturnämnden samt kommunstyrelsens ordförande
i Ronneby kommun och ordförande i fritids- och kulturnämnden i Region
Blekinge, KS 2017-01-31 § 51. I avsiktsförklaringen ställer Ronneby
kommun sig positiv till att uppgradera Kulturcentrum enligt de krav som
ställs på ett väl fungerande och modernt regionalt centrum för samtida konst.
Regionen ställer krav uppgradering vad gäller tillgänglighet,
klimatanläggning och tekniska lösningar. Finansiering möjliggörs genom en
kombination av kommunala investeringar och externa sökbara projektmedel.
Utöver nämnda uppgradering finns skador och fuktproblem i
byggnadskonstruktioner som påverkar inomhusmiljön/arbetsmiljön negativt
samt påverkar konstruktioner negativt genom sättningar och rörelser.
Conservator AB har på uppdrag av Tekniska förvaltningen undersökt delar
av Kulturcentrum. En rapport bestående av sammanställning av skadebilden,
riskbedömning samt ett förslag till hur konstruktioner skall återställas efter
rivning har gjorts. Rapport C217296.
Den 2018 -02-22 beviljades Ronneby kommun bidrag från Boverket med
1 000 000 kronor för ombyggnad av huvud entré och hörsal,
tillgänglighetsanpassning, förstärkning och förbättring av värme – och
ventilationsanläggning samt förberedelse för solcellsmontage. Enligt
Boverket skall projektet vara utfört senast den 31 augusti 2019. Boverkets
dnr. 5040/2017 ärende nr 33-59 1060 8053.
För att uppfylla krav i samband med beviljade medel från Boverket har en
direktupphandling i form av en projekttävlan gått ut till tre arkitektkontor.
Sista datum för inlämning av skissuppdragen är satt till 2018 - 08 - 30.
Nuvarande verksamhet i byggnaden
Fritid och kulturförvaltningen
 3 konsthallar - Norra hallen, Södra hallen och Galleriet
 2 verkstäder – Verkstad för Grafik och verkstad för Textil/tryck
 Verkstad/utställningsverksamhet.
 Kommunens konstsamling och register samt en del av kommunens
emaljsamling
 Magasin för utställningsmaterial
 Hörsal
 Kontor
Utbildningsförvaltningen/Kulturskolan
 Bildsal
 Lokaler för mindre konserter och musikundervisning
 Magasin för Kulturskolans rekvisita och instrument
 Kontor
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Bergslagskrogen
 Restaurant
Förslag till utveckling och framtida verksamhet i Kulturcentrum i samband
med det nya regionala konstuppdraget
För att kunna utveckla det regionala och kommunala arbetet med ett
konstresurscentrum enligt avsiktsförklaring och kraven från Region Blekinge
måste Kulturcentrum uppgraderas enligt Kulturrådets krav på kulturutövare
som bedriver publik kulturverksamhet och får statlig finansiering från
Kulturrådet eller via sin region. www.kulturradet.se/Tillgangligt-kulturliv/
Inför en sådan satsning behöver kommunen:
 Renovera och anpassa lokalerna så att de uppfyller nutida krav på en
modern konsthall enligt beviljat ansökan från Boverket
 Åtgärda skador och fuktproblem i byggnadskonstruktioner som
påverkar arbetsmiljön och byggnadskonstruktioner negativt; i
enlighet med Conservator AB rapport och utlåtande. Dessa åtgärder
ryms inte i budgeten för renovering och anpassning då Boverkets
bidrag är villkorat
 Planera för en flexibel konserthall i den oinredda delen av huset som
nu används som magasin
Förslag på tidplan:
Hösten 2018
 En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Fritid och
kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Tekniska
förvaltningen tillsätts för att genomföra uppdatering av
Kulturcentrum i enlighet med beviljade medel från Boverket
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att åtgärda skador och fuktproblem
i enlighet med Conservators rapport och utlåtande
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna en ombyggnad
av den oinredda delen av huset till en flexibel konserthall

Uppdra åt tekniska förvaltningen att söka statliga medel för
installation av solcellspaneler på Kulturcentrums tak.
Sockerbruket
Byggnaden är den äldsta av Ronnebys industribyggnader. Den har rymliga
ljusa hallar med stora fönster. Sockerbruket består av 5 våningsplan
inklusive vinden med en totalyta på 4146 m2.
I samband med att Kulturcentrum har fått det regionalt konstuppdraget och
kommer att bli centrum för samtidskonst kommer kontorslokaler och andra
utrymmen i Kulturcentrum att behöva frigöras för denna verksamhet.
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Kulturhusgruppen föreslår därför att Kulturskolans verksamhet samt delar av
Kulturcentrums verksamhet flyttas till Sockerbruket.
Gårdsplanen som knyter samman Kulturcentrum och Sockerbruket bör
utvecklas till ett bilfritt och inbjudande grönområde och mötesplats.
Nuvarande verksamhet i byggnaden
Fritid och kulturförvaltningen
 Fritidsgården Bruket
 Emaljverkstad för konstnärer
 Skatehall
Utbildningsförvaltningen/Kulturskolan
 Undervisningslokaler för musik/ensembler
 Undervisningslokaler för drama/teater
Studieförbund
 Replokaler
Ronneby kommun
 Lagerlokaler kommunal verksamhet
 Förråd för uthyrning till privatpersoner
Förslag till framtida inriktning och användning av lokalerna: Sockerbruket,
ett Kulturhus för alla
Kulturhusgruppen föreslår att följande verksamheter skall flyttas till/
erbjudas plats i Sockerbruket:
 Kulturskolans verksamhet; kontor och undervisningslokaler för
musik, dans, bild, drama/teater och film
 Verkstäder. Textil/tryck, Grafik, Emalj, Snickeri för
utställningsverksamhet
 En föreningsdriven verkstad/multiverkstad/ mötesplats dit man kan
gå för att t.ex. reparera sin cykel
 Fritidslokaler/Ungdomsverksamhet/Föreningsverksamhet
 Konstnärsateljéer
 Repetitionslokaler för musikgrupper
 Öppen scen/spontanscen
 Café
 Lokaler för regionens hemslöjdskonsulenter (2 kontor + en större
lokal + 1 förråd)
Målet är att ge utrymme för en bred kulturverksamhet som gynnar
kommunens medborgare.
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Genom att flytta verksamhet till Sockerbruket kan lokalerna utnyttjas
effektivare och nå fler målgrupper. Ett utökat samarbete mellan Fritid och
kulturförvaltningen, Fritidsgård/Kulturenhet och Utbildningsförvaltningen,
Kulturskolan, kan bidra till en positiv utveckling av verksamheterna och öka
utbudet för olika ålders- och intressegrupper. Ungdomarna på fritidsgården
Bruket blir en självklar målgrupp för kulturverksamheten i huset.
Genom en ökad satsning på kulturverkstäder och konstnärsateljéer kan vi
erbjuda nationella och internationella konstnärer möjlighet till att verka i
Ronneby kommun.
Inför en sådan satsning behöver kommunen:
 Tömma befintliga förråd
 Renovera och verksamhetsanpassa byggnaden
 Ansöka om medel externa medel för ombyggnad av Sockerbruket.
Medel finns att söka för ombyggnad och renovering av icke statliga
fastigheter
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/lokal/kulturlokaler--icke-statliga/sjutton-kulturlokaler-far-bidrag-2016/
Förslag på tidsplan:
2018
 En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Fritid och
kulturförvaltningen Utbildningsförvaltningen och Tekniska
förvaltningen tillsätts för att ta fram ett underlag för
kostnadsberäkning
 Stänga Skatehallen och uppdra åt tekniska förvaltningen att
kostnadsberäkna en ombyggnad av rummet till en verkstad/
 multiverkstad/ mötesplats
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna en ombyggnad
av Sockerbruket.
 Utarbeta en plan för uppsägning och tömning av förråd
 En arbetsgrupp bestående tjänstemän från Fritid och
kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Miljö och
byggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen tillsätts för att
utarbeta en plan för förbättring av utomhusmiljön mellan
Sockerbruket och Kulturcentrum
2019
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Uppdra åt tekniska förvaltningen att ansöka om externa medel för
ombyggnad av Sockerbruket. Medel finns att söka för ombyggnad
och renovering av icke statliga fastigheter.
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Massmanska kvarnen
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2014 att stänga Gjuteri- och
emaljmuséet i Kallinge. Kulturcentrum fick i uppdrag att göra en tillfällig
emaljutställning i Massmanska kvarnen. En utställning med emaljföremål
har sedan dess visats under sommarhalvåret i husets mittenplan. Ronneby
hembygds- och museiförening ansvarar för öppethållande under
sommarmånaderna, enligt avtal.
En vattentub från det gamla kraftverket går inomhus genom delar av
bottenplanet och fortsätter längs med huset på utsidan. 2013 ansökte
lokalförsörjningsenheten hos Miljö – och byggnadsnämnden om att få riva
vattentuben på norra sidan. Ärendet remitterades till Blekinge museum som
ansåg att rivning inte borde tillstyrkas med hänsyn till lokalhistoriskt värde.
Blekinge museum ansåg att anläggningen borde restaureras och att bidrag
kunde sökas hos länsstyrelsen. Rivningslov beviljades dock, men under
förutsättning att en handlingsplan för återuppbyggnad lämnades in samt att
återuppbyggnad skulle ske inom ett år efter rivningen. Miljö- och
byggnadsnämnden § 204 2013/513.
2017 anlitade fritid- och kulturförvaltningen Industriminnesbyrån, på
rekommendation av Blekinge museum, för att göra en skadeundersökning av
vattentuben. Rapporten kan användas som underlag i samband med en
ansökan till Länsstyrelsen för bidrag till restaurering.
Nuvarande verksamhet i byggnaden
 Översta planet används, i samband med det regionala konstuppdraget
som arbetsplats/ateljé för gästande konstnärer, mötesplats för
regionala konstnärer och till mindre konferenser och föreläsningar
 På mittenplanet visas under sommarhalvåret en emaljutställning
 Nedre plan används av föreningen Grupp 39
 Bottenplan används av Round table
Förslag till framtida verksamhet i Massmanska kvarnen
I samband med satsningen och utvecklingen av Kulturcentrum till en
regional arena för samtida konst bör Ronneby kommun se till att det finns en
fungerande infrastruktur för konsten. Det ska finnas goda möjligheter för
konstnärer att bo och verka här, och för stadens invånare och besökare att ta
del av ett varierat konstnärligt utbud. Kulturhusgruppen föreslår att
Massmanska kvarnen skall vara basen för regionala och internationella
konstnärer och användas till:
 arbetsplats/ateljé för gästande konstnärer
 mötesplats för regionala och internationella konstnärer
 tillfällig utställningsplats för gästande konstnärer
 arbetsplats och arena för dans i Blekinge
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Förslag på tidsplan:
Hösten 2018:
 Föreningen Grupp 39 är uppsagd och flyttar till Slöjhuset
 Trådlöst nätverk installerats. Kostnaden tas inom FOK`s budgetram
2018
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna en enklare
renovering av övre och nedre plan
 En enklare renovering av översta våningsplan genomförs
 Öppna mittenplanet för spontana utställningar i samband med
gästutställare och/eller spontanscen
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att ansöka om medel hos
länsstyrelsen för en renovering av vattentuben
 Avtalet med Round Table sägs upp
Elverket
Nuvarande verksamhet i byggnaden
 Kontor för tekniska förvaltningens parkarbetare
 Förråd för redskap och maskiner som används i parken och andra
trädgårdsanläggningar
Förslag till framtida verksamhet i Elverket
Ett långsiktigt mål är att etablera ett Stadsmuseum i Elverket och en
delrapport presenterades för KS den 5 juni 2018 och kommer att presenteras
på fritid- och kulturnämndens augustimöte 2018. Arbetet leds av
kommunstrategen.
Under tiden som arbetet med att ta fram en plan för ett nytt museum i
Ronneby pågår föreslår Kulturhusgruppen att lägenheten på översta
våningen inreds till gästbostäder för konstnärer och kulturarbetare i samband
med nationella och internationella konstnärsbesök, utställningsverksamhet
samt andra kulturarrangemang.
Förslag på tidsplan:
2018
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna en enklare
renovering av lägenheten på översta våningen
 Inreda den befintliga lägenheten på översta våningen till gästbostad
för konstnärer
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Slöjdhuset
Nuvarande verksamhet i byggnaden
 Blekinge läns hemslöjd bedriver verksamhet i huset
Förslag till framtida verksamhet i Slöjdhuset
Kulturhusgruppen föreslår att huset utvecklas till ett föreningsdrivet hus med
fokus på slöjd, hantverk och konsthantverk och att den föreningsdrivna
verksamheten fortsätter så länge intresse finns.
Förslag på tidplan:
Hösten 2018:
 Föreningen Grupp 39 flyttar från Massmanska kvarnen till Slöjdhuset
 Ett nytt låssystem installeras. Kostnaden tas inom FOK`s budgetram
2018.
 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna installation av
handicaptoalett
Ronneby teater, ett hus för scenkonst
Planerna för Ronneby teater, ett hus för scenkonst är formulerade och klara
och är under verkställighet.
Tidplan:
Hösten: 2018 Säkerställs tillgänglighet, brandskydd, VVS samt el.
2019 Färdigställande av teatersalongen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med förslagen och utifrån slutrapporten skriva en plan som skickas ut
för remissyttring till tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och
miljö- och byggnadsförvaltningen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Ronny
Pettersson (V) samt tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S).
Yrkanden
Ronny Pettersson (V) yrkar med instämmande av Thommy Persson (S) att
fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom Kulturhusgruppens
slutrapport med förslag till lämpligt användningsområde för de så kallade
Kulturhusen, samt att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
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 bakom Kulturhusgruppens
slutrapport med förslag till lämpligt användningsområde för de så kallade
Kulturhusen, samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 105

Dnr 2018-000284 870

Flytt av minnessten över Pehr Thomasson
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden i Olofström beslutade under sitt maj möte § 31
att ställa sig positiv till flytt av minnesstenen av Pehr Thomasson, enligt ett
medborgarförslag. I beslutet ingår att ställa frågan till Ronneby Kommun om
vi kan tänka oss upplåta minnesstenen till Olofströms kommun. Frågan är
ställd till fritid- och kulturnämnden efter telefonkontakt med Olofströms
kommun.
Pehr Thomasson (1818- 1883) är en skald bördig från Jämshög. Till skillnad
från andra författare såsom Sven-Edvin Salje och Harry Martinsson är han
föga känd idag.
Minnesstenen var från början tänkt att placeras i Jämshög, men
jämshögsborna sade nej till detta. Stenen placerade i Ronneby i
Rådhusparken men en ståtlig invigning 1915. Efter omdisponering av
Rådhusparken förpassades minnessten till Snäckebacken, där den står idag.
Bedömning
Minnesstenen placerades i Ronneby ur ett Blekingeperspektiv som en plan B
eftersom jämshögsborna inte godkände en placering i Jämshög, vilket
egentligen var ursprungstanken. Förvaltningschefens bedömning är att
minnesstenen har sin rättmätiga plats i Jämshög i Olofströms kommun.
Ronneby kommun har inga egentliga relationer till Pehr Thomasson. Stenen
står idag på en plats som mer är en nödlösning eftersom den är flyttad från
Rådhusparken. Författaren Pehr Thomasson är idag en mer eller mindre
bortglömd författare. Det kan knappast finnas något intresse för författaren
ur ronnebybornas perspektiv.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att upplåta minnesstenen av Pehr
Thomasson till Olofströms kommun.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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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 upplåta minnesstenen av Pehr
Thomasson till Olofströms kommun.
________________
Exp.
Olofströms kommun, kultur- och fritidsnämnden
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§ 106

Dnr 2015-000198 007

KPMG - Revisionsrapport fritid- och kulturnämnden
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
KPMG har på kommundirektörens uppdrag genomfört en granskning av
fritid- och kulturnämndens/förvaltningens processer kring avtal. Rapporten
är daterad 2015-05-21. Metoden har varit att granska 10 slumpmässigt
utvalda avtal samt att intervjua berörda tjänstepersoner. Ärendet har
delrapporterats i nämnd och kommunstyrelse. En slutrapportering ska ske till
hösten 2018 till fritid- och kulturnämnd samt kommunstyrelsen.
De kritikpunkter som tidigare är redovisade och klara är:
Genomgång och katalogisering av avtalsregistret bör genomföras.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen har överblick och kontroll över processerna
kring avtalen. Det som komplicerar arbete har snarare varit
bemanningssituationer på förvaltningen, svårigheten att få juridisk stöd i de
mer komplicerade avtalsprocesserna, samt en delegationsordning som
medför en stor mängd ettåriga avtal, då detta är vad förvaltningschefen idag
får skriva under. Avtal som löper på längre tid skulle underlätta.
Positivt är att ett stort antal äldre avtal med bristfälligt innehåll har sagts upp
och uppdaterats enligt uppsatta mallar och med juridiskt stöd.
Revisionsrapporten har gjort analysen att senare daterade avtal är bättre
formulerade än äldre avtal.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna
denna skrivelse som slutrapport på KPMG:s revisionsrapport. Dnr: 198 007
2015.
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 föreslå kommunstyrelsen att godkänna
denna skrivelse som slutrapport på KPMG:s revisionsrapport.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 107

Dnr 2018-000275 80

Ronneby Kommun Revisionen Granskning av
upphandlingsprocessen i Ronneby Kommun
Förvaltningschef Thomas Andersson föredra ärendet.
Sammanfattning
Revisionen in Ronneby kommun har genom EY genomfört en granskning av
upphandlingsprocessen i kommunen. Ett utkast till Revisionsrapporten är nu
klar för yttrande. Datum för detta är satt till den 31 oktober. För att yttranden
från nämnder och styrelser ska kunna sammanställas behöver ett beslut om
yttrande fattas i fritid- och kulturnämnden under augustimötet.
Granskningsrapporten baserar sig på tre revisionsfrågor:
Bedömning
Revisionsrapporten överensstämmer i stort med de uppgifter som
förvaltningen lämnat och det som berör fritid- och kultur. Dock vill följande
synpunkter lämnas.
Under rubriken 3:2 ” Organisation och ansvarsfördelning.
Ur rapporten:” Förvaltningar som däremot gör upphandlingar som inte
samordnas centralt upplever ett behov av mer stöd från upphandlingsenheten. Behovet grundar sig på att arbetet…beskrivs vara tids- och
kompetenskrävande. När stöd ges upplevs det vara bra”.
Det bör tilläggas att denna typ av upphandling oftast är lågfrekvent, vilket
innebär att det är svårt att upprätthålla och bibehålla kompetens inom
området. Arbetet blir då tidskrävande och uppfattas som ineffektivt. Därför
upplevs stödet från upphandlingsenheten som större än det som erhålls idag.
Det finns en uppfattning att kompetensnivån gällande upphandling är högre
än den är ute på de mindre förvaltningarna. Få eller ingen är expert på
området eller arbetar regelbundet med dessa uppdrag.
Under punkt 5 ”Bedömning” finns ett antal rekommendationer:
En punkt handlar om att säkerställa att tillräcklig kompetens finns vid
nämndspecifika upphandlingar. Ett flertal punkter handlar om
avtalsuppföljningar.
Detta är viktigt, men förvaltningen ser det som viktigare att få stöd och hjälp
när det gäller själva upphandlingsprocesserna. Säkerställa att tillräckligt stöd
ges vid nämndspecifika och lågfrekventa upphandlingar.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ger i detta yttrande ett godkännande till
revisionsrapporten med följande förslag till korrigering:
Under rubriken 3:2:
Det bör framgå att mer stöd behövs vid nämndspecifika och lågfrekventa
upphandlingar.
Under punkt 5:
En punkt läggs till: Säkerställa att tillräckligt stöd ges vid nämndspecifika
och lågfrekventa upphandlingar.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Ronny
Pettersson (V).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturnämnden tagit del av
de beaktande som redovisats i revisionsrapporten med följande yttrande:
Under rubriken 3:2:
Det bör framgå att mer stöd behövs vid nämndspecifika och lågfrekventa
upphandlingar.
Under punkt 5:
En punkt läggs till: Säkerställa att tillräckligt stöd ges vid nämndspecifika
och lågfrekventa upphandlingar
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden tagit del av de beaktande som redovisats i
revisionsrapporten och beslutar att lämna följande yttrande:
Under rubriken 3:2:
Det bör framgå att mer stöd behövs vid nämndspecifika och lågfrekventa
upphandlingar.
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Under punkt 5:
En punkt läggs till: Säkerställa att tillräckligt stöd ges vid nämndspecifika
och lågfrekventa upphandlingar.
Teo Zickbauer (S) deltar inte i beslutet.
________________
Exp.
Revisorerna
Kommunstyrelsen
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§ 108

Dnr 2018-000122 816

Kallinge Fritidsgård - utökad verksamhet
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ärendet om utökad verksamhet i Kallinge fritidsgård, vilket handlar om att
den yta på 100 m2 som finns i källarplan tillkommer till verksamheten,
återremitterades på fritid- och kulturnämndens möte i juni.( § 93) I uppdraget
ingick att omförhandla hyran, att utvärdera verksamheten samt att undersöka
hur närliggande boende har uppfattat verksamheten.
Under en öppetdag ligger besöksantalet på 40-50 barn. Maxantalet som får
vistas i lokalen är 48.
En omförhandling har skett med en ny hyra för hela byggnaden på
26 045kr/mån. Från förra förhandlingen har en handikapptoalett tillkommit
för att tillgodose lagkrav på tillgänglighet på källarplanet. Detta ger en ökad
kostnad för iordningställande.
Enligt Rickard Frostdal har inget negativt från närliggande boende hörts.
Överlag är man positiv till satsningen och att det görs saker för barn och
ungdomar.
Bedömning
Verksamheten fungerar mycket bra enligt fritidsledarna. Det går att utveckla
verksamheten ytterligare med den verksamhet som kan bedrivas på
källarplanet. Brandsynen och brandskyddsåtgärder gör att ytterligare 15 barn
kan vistas i på källarplanet samtidigt. Det ger en total på 63 barn/ungdomar.
Tittar förvaltningen på hyran kan den jämföras med Hjorthöjden som kostar
fritid- och kulturförvaltningen 48 000 kr i månaden. Där är standarden lägre
med ett betydligt mindre kök och ungefär samma yta. Idag betalar
förvaltningen 19 139 kr/mån för Kallinge fritidsgård. Den förslagna nya
hyran ligger på 26 045 kr vilket ger en kostnadsskillnad på 82 872 kr per år.
Förvaltningen kan enbart se positiva reaktioner från närliggande boende. De
negativa synpunkter som inkommit har handlat om vad som händer utanför
byggnaden när verksamheten är stängd.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
godkänna ett nytt hyresavtal för Kalleberga 18:12 gällande under 3 år med
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uppsägningstid på nio (9) månader och möjlighet till förlängning med ett år i
taget. Kostnadsökningen på 82 872 kr på årsbasis hanteras genom
tilläggsanslag för 2018 samt genom budgetberedningen för 2019 och framåt.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Ronny
Pettersson (V) Rose-Mari Leksell (SD), tjänstgörande ersättare Thommy
Persson (S), ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Rose-Marie Leksell (SD) yrkar med instämmande av Tomas Lund (SD) att
ärendet återremitteras då det inte utförts någon enkätundersökning bland
boende i närområdet.
Fredrik Jacobsen (M) yrkar avslag på Rose-Marie Leksells (SD) yrkande om
återremiss och yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Ronny Pettersson (V) yrkar återremiss med motivering att hyran bör
omförhandlas.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på om ärendet ska avgöras
på dagens sammanträde eller återremitteras enligt ovan och finner att ärendet
ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Fredrik Jacobsens (M)
yrkande om bifall till tjänsteförslaget och finner att fritid- och
kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
godkänna ett nytt hyresavtal för Kalleberga 18:12 gällande under tre (3) år
med uppsägningstid om nio (9) månader och möjlighet till förlängning med
ett år i taget.
Kostnadsökningen på 82 872 kr på årsbasis hanteras genom tilläggsanslag
för 2018 samt genom budgetberedningen för 2019 och framåt.
Ronny Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 109

Dnr 2018-000277 816

Begäran om yttrande - Motion från Folkpartiet
angående mobil fritidsgård
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
En motion inlämnades 2015 av Roger Gardell (L) angående en mobil
fritidsgård i Ronneby kommun. Fritid- och kulturnämnden har uppdraget att
avge ett yttrande gällande hur verksamheten ser ut idag i förhållande till
motionen samt en beskrivning av vad som krävs för att verksamheten ska bli
långsiktig i resursväg.
De senaste två åren har en mobil verksamhet pågått under rubriken
Sommarkul. Redan 2016 genomfördes verksamhet på sommaren i annan
omfattning än tidigare. Detta har finansierats med medel från MUCF 201617 samt Socialstyrelsen 2018. Material är inköpt samt ett tält. En större bil
har lånats av Knut Hahnskolan somrarna 2017 och 2018.
Budget för verksamheten låg 2017 på 160000 kr. Verksamheten har fallit bra
ut men är väderberoende. Vi kan se att sommaren 2018 har färre ungdomar
deltagit då behovet blir annorlunda när det är varmt och soligt.
Sölvesborg har haft en verksamhet med en inköpt husvagn, Denna är skrotad
i år och verksamheten nedlagt enligt Johan Gustavsson. Karlshamn har
skapat ett fritidscentrum på den stora utbyggda spontanidrottsplatsen vid
Österslättskolan. Man har valt att sätta dit en byggnad som fungerar som
central fem dagar i veckan med bemanning av fritidsledare.
Fritid och kulturnämnden avgav ett yttrande att bifalla verksamhet under
sommarlovet men avslå inköp av husvagn eller tält.
Bedömning
Vi har idag en bra verksamhet under sommaren, men den är externt
finansierad. Ska vi permanenta en mobil fritidsgård krävs en bemanning på
två fritidsledare under tio (10) veckor på sommaren med en förstärkning av
feriearbetare. Kostnaden ligger på runt 180 000 kr i löner. Mycket material
är redan inköpt, men det kommer att tillkomma driftskostnad på runt
20 000 kr per år.
Om fritid- och kulturnämnden ska investera i en husvagn/husbil tillkommer
en investering på runt 500 000 kr beroende på prestanda och om det är ett
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nytt fordon som inköps. Sammantaget kostar en långsiktig lösning som inte
finansieras externt uppskattningsvis 700 000 kr per år.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden har genomfört/verkställt mobil
fritidsgårdsverksamhet de senaste tre somrarna och vidhåller ett avslag på
inköp av husvagn, genom att ett transportfordon lånas av Knut Hahnskolan.
Tält är köpt. Genom denna skrivelse anser nämnden att motionen är
besvarad.
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 lämna följande yttrande till
kommunstyrelsen:
Fritid- och kulturnämnden har genomfört/verkställt mobil
fritidsgårdsverksamhet de senaste tre somrarna och vidhåller ett avslag på
inköp av husvagn, genom att ett transportfordon lånas av Knut Hahnskolan.
Tält är inköpt.
Genom detta yttrande anser nämnden att motionen är besvarad
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 110

Dnr 2018-000291 4230

Begäran om remissyttrande - Ny renhållningsordning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2018-06-11 att remittera
remissutgåvan för ny renhållningsordning till fritid- och kulturnämnden.
Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2018
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen har inga synpunkter på detta dokument mer
än att det är allomfattande och heltäckande. Dokumentet är juridiskt och kan
vara svårtolkat av en lekman. Förvaltningen antar att informationen till
medborgarna görs mer lättillgängligt
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att inte ha något att erinran mot förslaget
– Ny renhållningsordning.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Ronny Pettersson (V) och ersättare Eva-Britt Brunsmo (C).
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 i yttrande till kommunstyrelsen inte ha
något att erinran mot förslaget – Ny renhållningsordning.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 111

Dnr 2018-000302 800

Begäran om remissyttrande - Ronneby Brunnspark Kulturreservat & Byggnadsminne i Blekinge Län
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Det har inkommit en begäran om remissyttrande gällande skyltprogram för
Ronneby Brunnspark. Materialet är på 37 sidor och visar i detalj hur alla
typer av skyltar ska utformas. Dokumentet beskriver vilka förändringar som
bör ske och vilka skyltar som ska ersättas. I stort följer det nya förslaget det
befintliga skyltprogrammet, vilket gör att många skyltar kan vara kvar. Detta
är positivt ur kostnadssynpunkt.
Bedömning
Som förvaltningschef uppfattar jag materialet som väl genomarbetat. Viktigt
är tillgänglighetsanpassningen som sker. Det är bra att helheten ses över så
att hela skyltningsprogrammet innefattas, vilket det ser ut att göra i förslaget.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande att
skyltingsprogrammet i sin helhet kan godkännas. Inga förslag till
korrigeringar föreslås.
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 i yttrande till tekniska förvaltningen ej ha
något att erinra mot förslaget till skyltprogram för Ronneby Brunnspark.
________________
Exp.
Tekniska förvaltningen, Emelie Stenborg
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§ 112

Dnr 2018-000016 009

Information och rapporter
Sammanfattning
Anläggningsansvarige Peter Nilsson lämnar följande information:


Brunnsbadet ny attraktion, bilder visades. En bana med 4,8 m
fallhöjd som passar familjer, då man kan åka flera i bredd. Ligger
nära vattenrutschbanan.



Öppettider när vädret tillåter tex i maj och september. En redovisning
om hur öppnandet och stängning av Brunnsbadet redovisade. Det
krävs förberedelser och personal för att ha ytterligare öppet. Detta
finns inte i dagsläget. Sista veckorna i augusti, när skolorna börjar
och semestrarna är slut går besöksantalet ner.



Badstatistik redovisades, i år har det varit 76 285 besökande, då är
inte skolor och hotellets gäster medräknade. Under semesterperioden
har badet varit fullbelagt.



Fiskepooler – Ronneby kommun har träffat länsstyrelsen för
framtagande av en biotopvårdplan. Förhoppningsvis besked om detta
nästa vecka. Fisket har tagit stryk när det gäller värmen och
vattennivåerna.



Två nya bryggor finns i Skärsjön, tekniska förvaltningen har varit
behjälpliga med bryggan för funktionsnedsatta. Det skulle behövas
en vägbom/avspärrning vid Skärsjön, då husbilar ställer upp sig på
parkeringen nere vid sjön.

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information:
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Konsekvensanalys av nya vaktmästarorganisationen kommer att
kompletteras med en belysning av Ronneby kommuns organisation.
Konsekvensanalysen skickades ut tillsammans med kallelsen.



Upphandlingen av Brunnsvallen och Soft Center Arena är
överklagad. Ingen ny information då tekniska förvaltningens
handläggare är på semester.



MUCF har beviljat 220 000 kr bidrag till utveckling av fritidsgårdsverksamheten.
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Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för flytbryggor enligt Ark 56 i
Risanäs, Saxemara, Harön och St Ekön. Flytbryggor är inköpta.



Upphandling av motocrossbanan pågår.



Handläggare Cecilia Mörck är sjukskriven, vikarie kommer att sökas
året ut.

Ny handläggare, Shirin Sahebjamee, presenterar sig.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Christer
Stenström (M), Ronny Pettersson (V), Peter Lindström (RP), tjänstgörande
ersättare Thommy Persson (S), ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C) och
Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att förvaltningschef Thomas Andersson
får i uppdrag att utreda öppettiderna på Brunnsbadet, tex ha öppet fredag –
söndag vid varm årstid, i övrigt notera informationen 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 ge förvaltningschef Thomas
Andersson i uppdrag att utreda öppettiderna på Brunnsbadet, tex ha öppet
fredag – söndag vid varm årstid.
Notera övrig information till dagens protokoll
________________
Exp.
Förvaltningschef Thomas Andersson
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§ 113

Dnr 2018-000014 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut 2018-08-09 - FiF Gnistan ansökan om bidrag för toaletter
till Kalvinknatet 2018-05-26. Ansökan avslås.
Delegationsbeslut 2018-08-09 – Bräkne- Hoby Folket Hus ansökan om
bidrag för framställande av affischer till årlig konstutställning. Ansökan
avslås.
Delegationsbeslut 2018-08-09 - Johannishus samhällsförening ansökan om
bidrag till sommar/höstfest 2018-09-15. Ansökan beviljas med ett bidrag om
2 000 kr.
Delegationsbeslut 2018-08-09 – Skottårsorkestern ansökan om bidrag till
konsert i Heliga Kors Kyrka. Ansökan beviljas med ett bidrag om 5 000 kr.
Delegationsbeslut 2018-08-09 – Folk Practice Academy ansökan om bidrag
för Sommer Camp. Ansökan beviljas med ett bidrag om 3 000 kr.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Ronny
Pettersson (V), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S), ersättarna EvaBritt Brunsmo (C) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisade delegationsärenden 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 redovisade delegationsärende
till dagens protokoll.
________________
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§ 114

Dnr 2018-000015 009

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen § 159/2018 – Tertialrapport 2018-04-30.
Kommunfullmäktige § 140/2018 – Tertialrapport 2018-04-30.
Kommunfullmäktige § 159/2018 – Hemställan om undantag från
valbarhetskravet, Christer Leksell (SD).
Kommunfullmäktige § 160/2018 – Hemställan om undantag från
valbarhetskravet, Rose-Marie Leksell (SD).
Skrivelse från bibliotekschef Therese Emilsson-Persson – Riskbedömning
verksamhetsförändring, Hjorthöjdens bibliotek och fritidsgård.
Ärendelogg 2018-08-14.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisade delgivningsärenden 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 redovisade delgivningsärenden
mm till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

45(48)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-16
Fritid- och kulturnämnden

§ 115

Dnr 2018-000299 800

Kurser & Konferenser
Sammanfattning
Samverkansgruppen mot doping i Blekinge - Konferensen: Maskulint,
doping, relationsvåld tisdagen den 25 september 2018, på Ronneby Brunn.
________________
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§ 116

Dnr 2018-000017 009

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Fredrik Jacobsen (M) och Teo Zickbauer (S) ställer en fråga om hur Krif:s
istidshandläggning har handlagts.
Förvaltningschef Thomas Andersson redogör för processen om hur
schemaläggningen på Soft Center Arena ska skötas under kommande säsong.
Uppdraget har gått till Roger Valdemar mot en summa om 20 000 kr.
Redogjorde även för den mailkontakt och konversation som skett med Krif
som var en av intressenten för uppdraget.
Christer Leksell (SD) ställer en fråga om ansökan från Dance Atletic. 201805-22, § 67 behandlades en ansökan från Dance Atletic om bidrag till Leia
Larsson och Ella Olsson för deltagande i EM i discodans. Förvaltningens
bedömning var att Dance Atletic inte är bidragsberättigad till bidrag, men att
medel från ungdomsprojektet kan ges till enskilda ungdomar utan att de är
anslutna till en förening. Nämnden godkände ett bidrag på 8 950 kr. Men
Leia Larsson bor inte i Ronneby utan i Karlskrona kommun! Ska verkligen
Ronneby kommun ge bidrag till en person som ej är folkbokförd i
kommunen? Borde det inte ligga på förvaltningen att de som ges bidrag
uppfyller kraven.
Ordförande Lena Mahrle (L) svarar att nämnden beslutade om ett bidrag för
att det var av särskilt intresse för kommunen. Deltagande i EM var ett
uppdrag av särskilt intresse.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Kranislav Miletic (S), tjänstgörande
ersättarna Thommy Persson (S) och Thomas Svenson (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att övrig frågor/ärenden 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/ärenden till
dagens protokoll.
________________
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