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§ 27 Dnr 2018-000013 006 

Val av justerare 

 

Teo Zickbauer (S) utses jämte ordförande Fredrik Jacobsen (M) att justera 

dagens protokoll. 

Teo Zickbauer (S) ställer en fråga om ärendeloggen, många gamla ärenden 

ligger kvar, framför önskemål att den ska gås igenom.  

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till ovanstående.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      

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

dagens protokoll. 

Att under punkten övriga frågor gå igenom ärendeloggen. 

________________ 
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§ 28 Dnr 2018-000079 806 

Presentation av förslag till Taxor & Avgifter, fritid- och 
kulturnämnden 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck och anläggningsansvarige Peter Nilsson 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En presentation av förslag till ny layout, ny struktur och förenkling av 

dokumentet, taxor och avgifter för fritid- och kulturnämnden redovisas 

Förvaltningens önskemål är att fritid- och kulturnämnden ska komma med 

synpunkter på förslaget och om denna layout och struktur är något som det 

ska arbetas vidare med. 

Följande frågor ställs till ledamöterna: 

 Uppnår vi större rättvisa mellan olika idrotter för barn och 

ungdomar? 

 Är det tydligare regler för fakturabetalning kopplat till tillgång till 

anläggningarna? 

 Internhyra – idag är det nolltaxa – framtiden? 

Förslag på tidplan: 

Aprilmötet – förslaget klart (diskussion i partigrupperna).  

Majmötet beslut tas av fritid- och kulturnämnden och ärendet översänds till 

kommunfullmäktige. 

Under oktober genomförs förberedelse i nya boknings- och bidragssystemet 

och information går ut till föreningar och allmänhet. 

 

Synpunkter/diskussioner framförs om att tiden för bokning av lokaler ses 

över, att dialog förs med föreningarna och att en översyn av regelverket 

genomförs. 

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Anders L 

Petersson (C), Ronny Pettersson (V), Christer Stenström (M), Amani El Ali 

Mazloum (S), Kranislav Miletic (S), Tomas Lund (SD), tjänstgörande 

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

Thomas Lähdet (MP). 
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Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att presentationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera presentationen till dagens 

protokoll och att ärendet återaktualiseras på sammanträdet i april 2018. 

________________ 

Exp. 
Föreningskoordinator Cecilia Mörck 
Anläggningsansvarige Peter Nilsson 
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§ 29 Dnr 2018-000149 808 

Socialstyrelsen - Sammanställning av rekvirerade 
statsbidrag för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 6-15 
år, avgiftsfria lovaktiviteter 6- 5 år och avgiftsfri 
simskola för elever i förskoleklass  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

föreningskoordinator Cecilia Mörck.  

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden har beviljats statsbidrag 2018 från socialstyrelsen. 

Avgiftsfria lovaktiviteter för barn 6-15 år  1 160 781 kr 

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för bar 6-15 år     928 160 kr   

Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass     889 000 kr.  

En fördelning av medlen redovisades.   

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och 

Catharina Christensson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera information till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 30 Dnr 2017-000599 8051 

Ansökan om förskott på föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2018 Ronneby Musikförening 

 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby Musikförening ansöker om ett förskott på verksamhetsbidraget 

2018. Förskottet man ansöker om är på 42 225kr för 4 konserter som infaller 

innan kulturföreningarnas årliga verksamhetsbidrags ansökningstid utgått.  

Budget för 4 konserter 

Kostnader:  

Arvoden 62 225kr 

Intäkter 

Entré 20 000kr 

Bedömning 

Föreningen har sökt om ett verksamhetsbidrag på 150 000 kr för hela 2018.  

Det saknas en hel del i föreningens ekonomiska redogörelser för 2017 och 

åren bakåt. Till exempel så redovisas inte alla poster, avtalen som tecknats 

med Musik i Blekinge finns inte med och det är överlag svårt att få en 

överblick hur föreningens ekonomi ser ut. Något föreningen i dialog med 

förvaltningen nu försöker få ordning på, så att det i fortsättningen inte finns 

några frågetecken.  

Innan verksamhetsbidraget för resten av 2018 handläggs och beslutas bör 

den ekonomiska redovisningen för 2017 vara godkänd.  

Förslag till beslut 

Ronneby Musikförening beviljas 40 000kr i förskott på verksamhetsbidraget 

2018.  Innan verksamhetsbidraget för resten av 2018 handläggs och beslutas 

måste den ekonomiska redovisningen för 2017 vara godkänd.  

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma      
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Musikförening ett 

förskott på verksamhetsbidraget 2018 om 40 000kr.  

Innan verksamhetsbidraget för resten av 2018 handläggs och beslutas måste 

den ekonomiska redovisningen för 2017 vara godkänd. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Musikförening 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 31 Dnr 2018-000120 805 

Ansökan om bidrag 2018 - särskild skrivelse 
Eringsboda/ Backaryd skytteförening 

 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Thomas Andersson. 

Sammanfattning  

Eringsboda/ Backaryds Skytteförening ansöker om särskilt bidrag för att 

kunna skicka två skyttar, Alva Johansson Hultgren och Inez Andersson till 

Skyttiadens riksfinal i Eskilstuna. Skyttiaden är en av Sveriges största 

luftgevärstävlingar där man tävlar i fyra steg och tävlingen går av stapeln 

13/3. 

Föreningen framhåller att Alva Johansson Hultgren rankas för närvarande 

som 23 bästa junior i Sverige. 

Kostnader: 

Milersättning: Ronneby – Eskilstuna 4x 47milx 18,50kr    3 478kr 

Hotellrum standard dubbelrum    2 400kr 

Startavgifter 2x 100        200kr

             Summa: 6 078kr 

Bedömning 

Föreningen har i en bifogad skrivelse framhållit att det är kostsamt att satsa 

på enskilda juniorer och man har inte samma möjlighet till sponsring som 

t.ex. KRIF. Som exempel lyfter föreningen Alva som satsar hårt på sin sport. 

Hon har kontaktat en av tränarna på Skyttegymnasiet i Sävsjö som hjälper 

henne att utvecklas ytterligare. Sen i höstas fram till nu har föreningen haft 

utgifter på 9 746kr för sex olika tävlingar som Alva har deltagit i. Under 

2018 väntar ytterligare 8 tävlingar, varav Skyttiadens Riksfinal är en av dem. 

Idag finns det inget bidrag att söka för framgångsrika juniorer att delta i 

tävlingar. På sikt skulle ett sådant bidrag bidra till att höja nivån och öka 

utvecklingsmöjligheterna för Ronnebys junioridrottare. SISU är tillfrågat 

som omvärlds expert, för att leta fram om ett bra exempel på ett sådant 

bidrag finns i andra kommuner.  

Förslagsvis skulle nämnden ta ett särskilt beslut att låta lovaktivitetsbidraget 

stå för den sökta summan.  
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Förslag till beslut 

Eringsboda/Backaryds Skytteförening beviljas 6 078kr från lovaktivitets-

bidraget för att täcka de två juniorernas deltagande i Skyttiadens Riksfinal.  

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Ronny Pettersson (V), Peter 

Lindström (RP) Amani El Ali Mazloum (S) och tjänstgörande ersättare 

Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Peter Lindström (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Christer Leksell (SD) - varför reseersättning 4x47 mil, vi anser att det är 

förkastligt ur både ekonomisk och miljöhänseende att köra två bilar t o r till 

Eskilstuna och yrkar därför på samåkning i en bil och reseersättningen därför 

ska sänkas till 2x47 mil.     

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framförda yrkande 

och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller tjänsteförslaget.  

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes:  

Ja-röst för bifall till tjänsteförslaget. 

Nej-röst för bifall till Christer Leksells (SD) yrkande.   

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas tio (10) ja-röster, två (2) nej-röster, en 

ledamot avstår. Således bifalles tjänsteförslaget. Hur ledamöterna röstat 

redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej Avstår 

Fredrik Jacobsen (M) X   
Teo Zickbauer (S) X   
Christer Stenström (M) X   
Anders L Petersson (C) X   
Peter Lindström (RP) X   
Amani El Ali Mazloum (S) X   
Kranislav Miletic (S)   X 
Mikael Karlsson (S) X   
Catharina Christensson (S) X 

 
 

Ronny Pettersson (V) X   
Tomas Lund (SD) 

 
X  

Åke Tärntoft (C) tj ers X   
Christer Leksell (SD) tj. ers  X  

Summa: 10 2 1 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Eringsboda/Backaryds 

Skytteförening 6 078kr från lovaktivitetsbidraget för att täcka de två 

juniorernas deltagande i Skyttiadens Riksfinal. 

Reservation 
Tomas Lund (SD) och Christer Leksell (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp. 
Eringsboda/Backaryds skytteförening 
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§ 32 Dnr 2018-000074 800 

Samarbetsplan - Ronneby Folkteater 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

föreningskoordinator Cecilia Mörck.  

Sammanfattning  

Ett förslag till samarbetsplan mellan Ronneby Folkteater och fritid- och 

kulturnämnden har varit utsänd till nämndens ledamöter. 

Ronneby Folkteater och fritid- och kulturnämnden är överens om 

samarbetsplanen och den kompletterar kommunens riktlinjer och villkor för 

verksamhetsstöd och annat stöd till föreningar.      

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Kranislav 

Miletic (S), Anders L Petersson, (C), Ronny Pettersson (V), Peter Lindström 

(RP), Christer Stenström (M) och Mikael Karlsson (S).  

Yrkanden 

Ronny Pettersson (V) yrkar med instämmande av Peter Lindström (RP) att 

ärendet återremitteras för ett förtydligande av taxorna gällande hyressättning, 

teknisk utrustning mm gällande Ronneby Folkteater.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet med 

motiveringen att ett förtydligande av taxorna gällande hyressättning, teknisk 

utrustning mm gällande Ronneby Folkteater ska genomföras.  

________________ 

Exp. 
Ronneby Folkteater 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 33 Dnr 2017-000590 864 

Presentation/lägesrapport - Ronneby Folkteater 
Ombyggnad 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Renoveringsarbetet pågår för fullt på Ronneby Folkteater i samarbetet med 

fastighetsförvaltare på tekniska förvaltningen Martin Lindström och 

Margareta Janiak som styr projektet. I den presenterade strategiska planen 

anges i vilka steg renoveringen sker. Föreningen Ronneby Folkteater har 

inkommit med synpunkter under processen som varit värdefulla.  

I första steget säkras byggnaden upp gällande basfunktioner såsom 

brandskydd, tillgänglighet, ventilation samt toaletter.  

I det avslutande steget färdigställs teatersalongen.  

Det strategiska planen är uppdelad i byggnadens 4 plan och beskriver vad 

som är planerat att åtgärdas samt vilken verksamhet som kan bedrivas i 

framtiden.  

Bedömning 

Medlen för vidare arbete är kompletteringsäskade för 2018. Arbetet pågår 

enligt plan. Avstämning sker regelbundet.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna det strategiska planen 

verksamheten i Folkteatern och de föreslagna åtgärderna i planen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Ronny Pettersson (V), 

Christer Stenström (M) och Peter Lindström (RP).  

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att ärendet noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) 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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§ 34 Dnr 2018-000051 808 

Delrapport - Förslag till ny verksamhet i gamla 
Rådhuset, Ronneby 

 Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enhetschef Johan Gustavsson har lämnat följande delrapport gällande gamla 

Rådhuset:    

”Vi har nu varit och tittat på verksamhetslokalerna i Rådhuset och kan 

härmed presentera att de lokalerna i byggnaden finner vi verkligen lämpliga 

till vårt ändamål. 

 

Byggnaden innehåller både små och stora ytor som man kan nyttja till olika 

verksamheter inom vår tanke ”Mötesplats för gymnasiet och uppåt”. 

Man kan tillsammans med en grupp drivna ungdomar utforma en helt ny 

arena med många olika möjligheter. 
 

När vi nu tillsatt en av de tjänster som vi fått budget för så är tanken att den 

personen ska sätta ihop en sådan grupp ungdomar som är framåtsträvande 

och kreativa och nyskapande. Personen som ska göra detta kommer att 

förlägga tid på gymnasieskolan samt skapa nätverk med andra aktörer t.ex. 

Arbetsförmedling, Socialen, Försäkringskassan, Landstinget, Navigator-

centrum och föreningar som kan tänka sig att samverka.  

 

Vi har en uppstart i byggnaden med start till hösten 2018. Lokalen innehåller 

en kafédel som kan efter lite uppfräschning öppnas med några veckors 

förberedelser. 
 

Lupp 

Man kan i den senaste två Lupp enkäterna som genomförts på gymnasiet 

årskurs läsa om vad Ronneby Kommuns ungdomar efterfrågar och det är en 

mötesplats som är centralt belägen. 

 

Man efterfrågar Café samt skapaverksamhet i någon form detta kan 

genomföras i en ny mötesplats.  
 

Studiebesök/förberedelse  

Vi kommer åka på studiebesök till Malmö den 15mars och få ta del av deras 

verksamhet ”Yallatrappan”.  

Vi har även talat om att ordna ett studiebesök hos Allaktivitetshusen i 

Malmö och få mer information på plats från deras verksamhet.  
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Har vid tidigare tillfällen lyssnat på verksamhetsansvariga från 

Allaktivitetshusen men på plats kan man omfattande information. 

 

Vi som var på studiebesöket på Rådhuset den 26 feb 2018  

Tommy Ahlqvist, Johan Gustavsson, Lotta Dahlin.”  

 

Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) ställer en fråga om 

möjligheterna att inhysa ett stadsmuseum i byggnaden? 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att när det gäller stadsmuseum 

så pågår diskussioner med olika aktörer och G:a Rådhuset är i dagsläget inte 

aktuellt som stadsmuseum.      

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Amani El Ali Mazloum (S), 

Peter Lindström (RP), Christer Stenström (M) och tjänstgörande ersättare 

Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delrapporten till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 35 Dnr 2018-000121 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt den redovisningsplan som fritid- och kulturnämnden antagit så görs 

det ingen prognos i mars månad.  En utförligare prognos kommer att 

redovisas i samband med tertialuppföljning I.      

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.           

Propositionsordning 

Ordförande Fredriks Jacobsen (M) 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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§ 36 Dnr 2016-000536 800 

Målarbete - fritid- och kulturnämnden 2017-2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

I den vy som nämndens ledamöter kan se framkommer de beslutade målen 

för fritid och kulturförvaltningen.  

Det övergripande målet från fullmäktige är ”Bra kultur och fritidsutbud.” 

Detta mål är sedan konkretiserat genom nämndens mål: 

 Idrotts- och kulturanläggningar ska vara välskötta, välutrustade, trygga och 

tillgängliga: Indikator är inte mätbara för 2017 då medborgarundersökningen 

inte genomförts. 

 Öka tillgängligheten för föreningar att boka lokaler och söka bidrag. Ny 

indikator för 2017 kan inte jämföras med 2016. 

 Nollvision mot utslagning inom barn- och ungdomsverksamhet upp till 13 

år. Indikator visar att inga föreningar har detta inskrivet i sina stadgar 

 Bredda idrotten öka antalet unika utövare bland ungdomar i föreningslivet. 

Indikatorn visar att medlemstalet ökat med 15 % mellan 2015 och 2017. 

Unika utövare kan inte identifieras i våra system.  

 Tillgänglighet inom biblioteken och filialerna, såväl fysiskt som digitalt ska 

utvecklas och bli en modern och digital mötesplats. Indikatorn visar genom 

en enkät att 90 % av de svarande var nöjda med öppettider på 

stadsbiblioteket medan 60 % vad nöjda med filialernas öppettider. Kan inte 

jämföras bakåt i tiden. 

 Öka jämställdheten mellan pojkar och flickor gällande lokalstödet för 

idrottsaktiviteter: Förvaltningen har inte funnit någon bra metod att göra 

denna jämförelse. 

 Tillgång till kultur och fritid. Snitt MNI idrott och kultur. Inget mätvärde.  

Se punkt 1.        

Bedömning 

2018 är ett mål år för Ronneby kommun vilket innebär intensifierat arbete 

med att skapa relevanta mätbara mål för 2018 och 2019. Arbetet leds av 

kvalitets-utvecklingsgruppen under ledning av kommundirektör Magnus 

Widén. Direktiv för detta arbete kommer. Målarbete och rapporteringen i 

Stratsys är under uppbyggnad och behöver utvecklas och förfinas. 
 

Det är tveksamt om en attitydundersökning, som genomförs vartannat år är 

en bra indikator. Vidare behöver vi utveckla hur mål formuleras så att de blir 
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mätbara. Vi behöver sprida målen så de täcker upp hela nämndens 

ansvarsområde      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna beskrivningen och analysen av 

2017 års mål.      

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Mikael 

Karlsson (S), Christer Stenström (M), Amani El Ali Mazloum (S), 

tjänstgörande ersättarna Åke Tärntoft (C), Christer Leksell (SD), ersättarna 

Eva-Britt Brunsmo (C) och Thomas Lähdet (MP). 

 

Önskemål framförs om att fritid- och kulturnämnden ska ha ett heldagsmöte 

den 12 april 2018 för att på förmiddagen ha målarbete/ diskussioner. 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredriks Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma      

Beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar godkänna beskrivningen och analysen av 

2017 års mål. 

________________ 

Exp. 
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson 
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§ 37 Dnr 2018-000124 882 

Bokstation trygghetsboende Björkliden - lägesrapport 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade vid nämndsmötet 2017-11-23 att ge 

förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att flytta befintlig bokstation 

i affären/bensinmacken i Eringsboda till trygghetsboendet Björkliden. 

 

Bibliotekschefen har varit i kontakt med ansvarig enhetschef inom 

Äldreförvaltningen. Ett möte har bokats in på Björkliden tisdagen den  

20 mars för att dels titta på lokalen, om den är tillgänglig för allmänheten 

och dels höra med ansvarig personal hur de ställer sig till att ha bokstationen 

i sina lokaler. Vi kommer även se över den mediedeposition som finns på 

trygghetsboendet om vi kan samordna dessa. 

 

Det verkar så långt finnas en positiv inställning hos ansvarig personal.      

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamot Peter Lindström (RP) och 

ersättare Eva-Britt Brunsmo (C). 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredriks Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 38 Dnr 2018-000016 009 

Information och rapporter 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Järnaviks camping – Försäljningen kommer att fördröjas på grund av att en 

ledamot överklagat kommunfullmäktiges beslut. 

Soft Center Arena – Förslag från KS/AU att kommunfullmäktige ska 

godkänna överföring av skötsel, drift, förvaltning och budgeterade medel för 

Soft Center Arena till tekniska förvaltningen från årsskiftet 2017/2018. 

Förfrågningsunderlag Soft Center Arena/Brunnsvallen – Upphandlingen av 

entreprenör med samverkansformen partnering, administrativa föreskrifter är 

godkända av KS/AU.  

Fredriksbergs Bollklubb – Kommunfullmäktige har godkänt uppsägning av 

avtalet. Upphandling gällande nytt avtal pågår. 

Motocrossbana – Processen pågår, stadsarkitekt Helena Revelj arbetar med 

tillståndsgivning, markundersökning mm,  

Kulturcentrum – Fritid- och kulturnämnden har beviljats 1 miljon kr från 

Boverket, för underhåll i byggnaden. Planeringsmöte tillsammans med 

tekniska förvaltningen har genomförts för översyn av bl a ventilation. En 

arkitekt kommer att se över entré, foajé och hörsal. 

Spontanidrottsplatser - Backaryds spontanidrottsplats kommer att ligga på 

befintlig gräsyta, på skolgården. Älgbacken kommer att byggas i steg två, 

Saxemara steg tre och Johannishus steg fyra.      

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Christer Stenström (M) och 

ersättare Thomas Lähdet (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredriks Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma      
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 39 Dnr 2018-000014 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.      

Delegationsbeslut 2018-02-33 – Belganets Samhällsföreningen beviljas 

2 000 kr till teaterföreställningen ”Föregångerskan”. 

Delegationsbeslut 2018-02-22 – Sångkören Decibellerna beviljas 9 000 kr 

för konsert ”Du ska inte tro det blir sommar”. 

Delegationsbeslut 2018-03-01 – Bräkne-Hoby Folkets Hus föreningen upa 

beviljas ett arrangemangbidrag om 2 000 kr till fotoutställning. 

Delegationsbeslut 2018-03-07 – Folk Practice Academy beviljas 5 500 kr till 

workshop med två teman. Föreningen uppmanas skyndsamt lämna in sin 

årshandlingar. 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att delegationsbesluten noteras till 

dagens protokoll      

Propositionsordning 

Ordförande Fredriks Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.           

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsärendena till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 40 Dnr 2018-000015 009 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet. 

Ny attraktion på Brunnsbadet.  

Redovisning av ansökningar för aktivitetsstöd hösten 2017 års aktiviteter. 

Protokollsutdrag: 

KF § 36/2018 – Försäljning av Järnaviks camping (del av Järnavik 1:1 och 

3:1). 

KF § 40/2017 – Fredriksbergs BK – Förslag till överenskommelse med 

föreningen 2017-2018. 

KS/AU § 55/2018 - Ishallen Kallinge och Brunnsvallen – nya 

omklädningsrum, entré förråd mm. 

KS/AU § 72/2018 – Soft Center Arena – Överlämning till tekniska 

förvaltningen. 

KS/AU § 76/2018 – Besvarande av medborgaförslag angående Millegarne 

och Gökalvs badplatser.    

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att delgivningsärenden mm noteras 

till dagens protokoll.       

Propositionsordning 

Ordförande Fredriks Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärende mm till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 41 Dnr 2018-000017 009 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) redovisar att det inkommit en inbjudan till 

Dialogmöten - Bisfärsområde Blekinge Arkipelag. För Ronnebys del är det 

på Äggaboden i Gärestad den 5 april 2018 mellan kl 18 00 – 20 00. Inbjudan 

kommer att sändas ut via e-post. Det utgår inget arvode. 

Teo Zickbauer (S) har synpunkter på ärendeloggen. Det ligger kvar ärenden 

från 2015. Vad händer med dessa ärenden? En rensning i loggen bör göras 

där gamla ärende ses över och besvaras. 

Amani El Ali Mazloum (S) ställer en fråga om ett ärende i ärendeloggen, 

fiskekort, Hur går det med information till nyanlända och är arbetsgruppen 

bildad? 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att han går igenom ärendeloggen 

inför varje nämndsmöte. När det gäller fisket så är en arbetsgrupp bildad 

med följande medlemmar: Lena Mahrle (L), Kranislav Miletic (S), Christer 

Leksell (SD) och anläggningsansvarige Peter Nilsson. 

 

Anläggningsansvarige Peter Nilsson är tillsammans med samhälls-

kommunikatörerna ute och informerar nyanlända 2 ggr/vecka. När det gäller 

skyltar, byggnation av nya bryggor och båtar så pågår detta arbete. 

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Amani El 

Ali Mazloum (S) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att en genomgång och rensning i ärendeloggen ska 

genomföras och de ärende som ej är avslutade ska besvaras av förvaltningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschef Thomas 

Andersson i uppdrag att rensa i ärendeloggen och återkomma med svar om 

de ärenden som rensas bort. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 

 


