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§ 1 Dnr 2016-000007 000 

Val av justerare 

Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll. 

_______________ 
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§ 2 Dnr 2016-000019 805 

Per Engkvist, ordf. i Ronneby OK - Information om 
Svenskt mästerskap i sprinterorientering 

 

Sammanfattning  

Ordförande Per Engkvist lämnar information om svenskt mästerskap i 

sprinterorientering.  

Ronneby Orienteringsklubb har mångårig erfarenhet av att arrangera 

orienteringstävlingar. Sedan föreningen bildades har de i princip årligen 

arrangerat vanliga nationella tävlingar. 

2016 har föreningen fått den stora äran att arrangera SM i sprinter-

orientering, individuellt och i stafett. Sprinterorienteringen äger rum i urban 

miljö, det vill säga i bebyggelse, i parker och i stadsnära skogsområden. 

Distansen är kort och löptiderna ska ligga mellan 12-15 min.   

Underhandskontakter har tagits med tjänstemän i Ronneby kommun och 

föreningen har även genomfört preliminära bokningar av arenaplatser, 

Brunnsvallen och torget, förhandsbokat sporthallen i Ronneby och 

gymnastikbyggnaden Snäckebacksskolan för omklädnad och dusch mm. 

Viss trafikreglering erfordras då sprinterorienteringar även går i stadsmiljön.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Johan Svedberg (S). 

Ordförande Lena Mahrle (L) framför sitt och övriga ledamöters tack för en 

givande information. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 3 Dnr 2016-000009 042 

Information om preliminärt Bokslut 2015 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström och ekonom Elizabeth Olsson föredrar 

ärendet. Det preliminära bokslutet visar på ett överskott om ca 100 tkr i 

förhållande mot budget I samband med sammanträdet i februari kommer  

en grundlig genomgång av bokslutet genomföras. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M) 

samt Peter Lindström (RP). 

 

Ordförande Lena Mahrle (L) framför ett tack till ledningen för det goda 

arbete som genomförts för att få budget/bokslut i balans. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 4 Dnr 2016-000008 041 

Information om preliminär Internbudget 2016 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström och ekonom Elizabeth Olsson föredrar 

ärendet gällande internbudget 2016. Ett komplett material kommer att 

presenteras på sammanträdet i februari 2016.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) samt ledamot Claes Diurhuus- Gundersen (M). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 5 Dnr 2016-000018 040 

Revidering av investeringsbudget 2016-2019 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.  

Ekonomichefen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande framfört 

att nämnderna skall gå igenom den nyss beslutade investeringsbudgeten i 

budget 2016-2017. Nämnderna skall prioritera så att bara de investeringarna 

som bedöms tidsmässigt möjliga att genomföra finns kvar. Nämnden skall 

vidare ompröva nödvändigheten av investeringarna i budgeten. Om det är 

möjligt att flytta fram investeringar till kommande år om det bedöms 

realistiskt alternativt föreslå strykning, inga nya förslag får presenteras. 

Syftet är således inte bara att få en genomförbar investeringsplan utan även 

att minska mängden investeringar.  

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden har behov av en omfördelning av den 

investeringsbudget som är antagen av kommunfullmäktige.  

Kulturcentrums investeringar är skjutna framöver med start 2018. 190 tkr på 

Kulturcentrum var ämnade för utbyte av låssystem. Nuvarande låssystem går 

inte längre att uppdatera eller köpa nya ”låskort” till. Denna investering bör 

genomföras under 2016 av säkerhetsskäl.  

Biblioteket har investeringsposter under 2016, 2017 och 2018. Medel 

föreslås omfördelas mellan Kulturcentrum och biblioteket. Omfördelningen 

innebär följande 

  2016 2017 2018 

Kulturcentrum   190 tkr - - 

Biblioteket  1830 tkr 1540 tkr 1730 tkr 

Övriga investeringar bör ligga kvar då investeringsbehovet är stort på 

nämndens olika objekt.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden förslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att omfördela investeringskostnaderna mellan 

Kulturcentrum och biblioteket enligt ovanstående förslag. 
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Fritid- och kulturnämnden ser inga möjligheter till minskning av erhållna 

investeringsmedel.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden förslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att omfördela investeringskostnaderna mellan 

Kulturcentrum och biblioteket enligt ovanstående förslag. 

Fritid- och kulturnämnden ser inga möjligheter till minskning av erhållna 

investeringsmedel. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 6 Dnr 2016-000016 002 

Revidering av attestantlista 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredra ärendet. 

Ett förslag till revidering av attestantlistan redovisas för ledamöterna.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) samt ledamot Peter Lindström (RP). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av attestantlistan 

enligt presenterat förslag. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 7 Dnr 2016-000015 820 

Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Finns tre olika budgetposter i Ronneby kommuns budget avseende 

Brunnsvallen: 

1 mkr ”Extra gräsyta inom Brunnsvallens område” ligger i budget under 

Tekniska förvaltningen (KS).  

2 mkr ”Omläggning av B-planen Brunnsvallen” Är ändrat beslut från KF 

under 2015 ligger i budget under Tekniska förvaltningen (KS). 

600 tkr ”Målning löparbanor”. Budgetposten har funnits sedan Budget 2011, 

hette då Lagning, målning löparbanor Brunnsvallen.  Budgetbeloppet är 

kompletterings äskat och ligger för nuvarande under Fritid- och 

kulturförvaltningen (FKN).  

 D.v.s. totalt finns 3,6 mkr avsatta för olika åtgärder inom Brunnsvalls-

området.  

Tekniska förvaltningen har fått in priser enligt nedan. 

Alt 1 Helrenovering B-planen kostnad 1,5 mkr (budget 2,0 mkr). 

 

Alt 2 Delrenovering B-planen kostnad 0,5 mkr (budget 2,0 mkr). 

Ny gräsyta Brunnsvallen 7-manna plan kostnad 1,4 mkr (budget 1,0 mkr) 

Övriga åtgärder på Brunnsvallen (pris 2013) 

Tvättning av löparbanor, 30 tkr 

Ny längdhoppsbana, 230 tkr 

Kompletterande arbete med höjdhopp 32 tkr  

Återställning efter gamla längdhopp, 62 tkr 

Ny toppbeläggning av löparbanor med 

tillhörande linjemålning, 680 tkr 

Injack för avbytarbås vid löparbanor, 55 tkr 

Ny kastring för kula, 20 tkr 

Övrigt, 100 tkr 

Summa ca 1 500 tkr 

 

Fritid- och kulturnämnden anser att nämnden är den som har kontakt med de 

olika berörda föreningarna och bör därför vara den nämnd som tar ett samlat 
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grepp kring utveckling av Brunnsvallen. 

 

Konstgräs 

För att kunna anlägga en konstgräsplan på B-planen krävs enligt vissa 

uppgifter ytterligare 3 000 tkr i investeringar för planen. Enligt bifogad 

kostnadskalkyl från WSP är summan cirka 8 000 tkr. 

Utöver detta behövs en ny traktor som arbetsredskap köpas in, 500 tkr. 

Dessutom krävs ett garage för traktorn beräknat till 1 500 tkr.  

Driftskostnaderna för konstgräs uppgår till ytterligare 300 tkr/år.  

Bedömning 

Enligt tidigare KF beslut så ska Tekniska förvaltningen vara ägare till mark, 

anläggningar och fastigheter. 2014 gjordes en budgetjustering mellan Fritids 

och kulturförvaltningen i samband med att bl.a. Brunnsvallens flyttades från 

Fritid och kulturförvaltningen till Tekniska förvaltningen. I samband med 

detta borde även investeringen gällande: lagning och målning av löparbanor 

flyttats. Förslaget innebär att det görs en teknisk justering och investeringen 

flyttas över till Tekniska förvaltningen. Samråd har skett med såväl Tekniska 

förvaltningen som med ekonomichef.  

Samtliga budgetposter som finns för Brunnsvallen slås ihop till ett projekt, 

”Utveckling Brunnsvallen”.  Dessutom krävs ytterligare cirka 9 500 tkr för 

anläggning av konstgräs på B-planen. En ny 7-mannaplan kan då också 

anläggas samt en nödvändig upprustning av löparbanor m.m.  

Enligt förvaltningen är det dock svårigheter att anlägga konstgräs på den 

befintliga B-planen. En konstgräsmatta kräver andra ytor runt planen för att 

kunna sköta den. Dessa ytor går inte att skapa på Brunnsvallen. 

Förvaltningen förordar renovering av B plan enligt alternativ 2, ny 7-

mannaplan samt en ordentlig upprustning av friidrottsytorna enligt förslag. 

Denna upprustning kan göras inom befintlig budget för upprustning av 

Brunnsvallen.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att 600 tkr överförs till kommunstyrelsen 

för ”Utveckling Brunnsvallen”. 

Fritid och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att de två övriga 

budgetposterna för Brunnsvallen överförs till ”Utveckling Brunnsvallen” för 

att nå en bättre helhetslösning.   
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Fritid- och kulturnämnden beslutar att begära hos kommunfullmäktige 9 500 

tkr i investeringsanslag för att anlägga konstgräs på Brunnsvallen på B-

planen samt ytterligare 300 tkr/år för drift. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M), 

Teo Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S), Åke Tärntoft (C), samt ersättaren Thomas 

Lähdet (MP) och Kerstin Johansson (L). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till de två första att-satserna samt att tredje att-

satsen ändras enligt följande: att fritid-och kulturnämnden ställer sig positiv 

till en fortsatt skyndsam utredning gällande centrala alternativa platser i 

närområdet för en konstgräsplan i anslutning till Brunnsvallen, samt att en 

återrapport ska lämnas till fritid- och kulturnämnden senast i mars 2016.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

 
Beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar att 600 tkr överförs till kommunstyrelsen 

för ”Utveckling Brunnsvallen”. 

Fritid och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att de två övriga 

budgetposterna för Brunnsvallen överförs till ”Utveckling Brunnsvallen” för 

att nå en bättre helhetslösning.   

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till en fortsatt 

skyndsam utredning gällande centrala alternativa platser i närområdet för en 

konstgräsplan i anslutning till Brunnsvallen, samt att en återrapport ska 

lämnas till fritid- och kulturnämnden senast i mars 2016. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2015-000218 805 

Ronneby ryttarförening - Investeringsbegäran för 
färdigställande av paddock 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Ronneby Ryttarförening har genom Magnus Gustavsson inkommit med en 

investeringsbegäran för färdigställande av paddock på Ronneby kommuns 

ridanläggning på Visängen 

Bedömning 

Blekinge Idrottsförbund har beviljat bidrag för paddocken men betalar inte ut 

hela det beviljade bidraget förrän paddocken är färdigställd. Förutom 

investeringskostnaderna för markberedning och stolpar tillkommer ideella 

arbetsinsatser utförda av klubbens medlemmar motsvarande cirka 200 

timmar. Klubben har inga egna möjligheter att klara färdigställandet. 

Ridklubben har dock påbörjat arbetet innan nämnden har tagit beslut kring 

finansiering. 

 

Ärendet prövades av fritid- och kulturnämnden i oktober 2015, § 158. 

Nämnden beslutade då att göra en framställan om tilläggsanslag för 

investeringen. När ärendet behandlades av i kommunstyrelsens arbetsutskott 

i november, § 465 avslogs ansökan och man återförvisade ärendet till fritid- 

och kulturnämnden för hantering av ärendet inom budgetram 2016.  

 

Behovet av investeringsmedel kvarstår hos ridklubben.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 65 tkr till ridklubben för 

färdigställande av paddocken.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 65 tkr till ridklubben för 

färdigställande av paddocken, kostnaden ska belasta konto A 413000  

B 0453111 C 0302 D 4871 E 30618. 

________________ 

Exp. 
Ronneby ryttarförening, Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 9 Dnr 2015-000223 864 

Ronneby folkteater - investeringsbegäran för köp av 
serveringsdisk i teaterentrén 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Ronneby Folkteater har inkommit med en investeringsbegäran för köp av 

serveringsdisk och skåp till entrén för att kunna genomföra 

operaföreställningar. Ärendet prövades hos fritid- och kulturnämnden i 

oktober, § 157. Nämnden beslutade då att göra en hemställan om 

tilläggsanslag för investeringen. När ärendet behandlades i 

kommunstyrelsens arbetsutskott i november, § 464 avslogs ansökan och man 

återförvisade ärendet till Fritid och kulturnämnden för hantering av ärendet 

inom budgetram 2016.  

Bedömning 

Rimliga kostnader har presenterats för väggskåp, bänkskåp, bänkskivor, kyl 

och arbetskostnader på sammanlagt 45 tkr.   

 

Folkteatern har färdigställt arbetet innan nämnden har tagit beslut om 

finansiering. 

 

Behovet av investeringsmedel kvarstår hos Folkteatern.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 45 tkr i investeringsbidrag till 

Folkteatern 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 45 tkr i investeringsbidrag till 

Folkteatern, kostnaden ska belasta konto A 413000 B 0453111 C 0302 

 D 4871 E 30040. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Folkteater 
Fritid-och kulturförvaltningen 
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§ 10 Dnr 2015-000331 007 

Revisorerna - Granskning av den interna redovisningen 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Revisionsrapporten ”Granskning av den interna redovisningen” är 

överlämnad till Kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Revisionen vill att 

nämnden inkommer med besked om vilka åtgärder nämnden kommer att 

vidta med anledning av rapporten. Om nämnden anser att inga åtgärder 

behöver vidtas vill revisionen att det svaret motiveras.  

Revisionen vill att samtliga nämnder bör säkerställa att ansvar i samband 

med bokslut är tydliggjort på alla nivåer i verksamheten. 

Kommunstyrelsens bör vidare säkerställa att samtliga nämnder vidtar 

åtgärder alternativt motiverar varför åtgärder ej erfordras för att uppnå 

budget i balans.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen har under hösten gjort en genomlysning av 

förvaltningsorganisationen i syfte att tydliggöra roller och ansvar. Såväl 

delegations- som attesträtter har gåtts igenom och uppdaterats. Förvaltningen 

planerar för internutbildning inom de olika ansvarsområdena. 

I översynen har ledarrollen diskuterats. Det är angeläget att den som har ett 

budgetansvar får ta ansvar fullt ut och ges förutsättningar för att ta ansvaret 

också. Detta säkerställer nämndens ansvar för att budgeten hålls enligt 

uppdrag från kommunfullmäktige. 

Fritid- och kulturförvaltningens vidtagna åtgärder bör säkerställa att 

nämnden kan få den uppföljning av det delegerade ansvaret som Revisionen 

efterfrågar.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att översända ovanstående svar om 

vidtagna åtgärder till Revisionen.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att översända ovanstående svar om 

vidtagna åtgärder till Revisionen. 

________________ 
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Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
De förtroendevalda revisorerna 
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§ 11 Dnr 2015-000198 007 

KPMG - Revisionsrapport Fritid- och kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

KPMG har på kommundirektörens uppdrag, som ett led i kommunstyrelsens 

uppsyningsplikt över nämnderna, genomfört en granskning av Fritid- och 

kulturnämndens/-förvaltningens processer kring avtal 

 

Utredningen har genomförts genom granskning av tio slumpmässigt utvalda 

avtal mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda 

tjänstemän. 

 

Efter genomförd granskning konstaterar utredaren att det råder god ordning i 

avtalsregistret, men att det finns ett behov av att uppdatera hela registret då 

det idag innehåller inaktuella avtal. Utredaren rekommenderar att 

förvaltningen går igenom samtliga avtal med syftet att tillförsäkra att avtalen 

är rätt utformade och att föreningarna i största möjliga mån behandlas lika. 

Att avtal som inte längre är giltiga och inte ska förnyas, tas bort ur registret. 

Nya avtal tecknas med de föreningar där avtalstiden har utgått och där det 

inte finns någon klausul om förlängning. Att checklistor görs på vad avtalen 

bör innehålla avseende klausul om förlängning, uppsägningstider och 

eventuell indexuppräkning av belopp och utarbetar en avtalsmall där 

föregående punkt säkras samt övriga frågor som är viktiga att beakta i form 

av motprestationer för föreningarna, vem som står för drift etc. 

 

Revisionsrapporten har behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde 

2015-10-06, § 269, där det har beslutats att rapporten överlämnas till Fritid- 

och kulturnämnden för åtgärdande av påtalade brister samt att återkoppling 

skall ske till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i januari 2016.      

Bedömning 

Förvaltningen har tagit del av innehållet i revisionsrapporten och de 

rekommendationer, förslag och förbättringar som lämnats gällande 

förvaltningens avtal med föreningar. Förvaltningen delar uppfattningen om 

behovet av att föreningsavtalen gås igenom för att därefter påbörja arbetet 

med revidering av avtalen samt genomförandet av de rekommendationer och 

förbättringar som påtalats.  
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Utformning av checklista samt framtagning av avtalsmall ryms sedan 

tidigare i det uppdrag som kommunledningskontoret har fått gällande 

framtagning av avtalspolicy med fokus på avtalshantering, juridisk 

kvalitetssäkring, avtalsuppföljning samt intern kontroll och som kommer att 

ske under ledning av kommunjuristen.  

 

Fritid- och kulturförvaltningen kommer att följa den avtalspolicy som 

framarbetas av kommunledningskontoret och arbetet kommer att ske i 

samarbete med kommunjuristen. 

 

Enligt samma beslut, dvs. kommunfullmäktiges beslut (2014-10-30, § 287) 

kommer ett arbete att påbörjas för framtagning av en avtalsdatabas under 

ledning av upphandlingssamordnaren på kommunledningskontoret, vilket 

skulle underlätta i det dagliga arbetet och uppföljning av avtalen för samtliga 

förvaltningar.  

 

Beräknad tidplan  

Fritid- och kulturförvaltningen avser att gå igenom befintliga 

avtalshandlingar för att lokalisera behoven av revidering och det arbetet 

beräknas vara klart till halvårsskiftet 2016. Förnyelse av avtalshandlingar 

utifrån en framtagen checklista och avtalsmall förutsätter att dessa dokument 

har framarbetats av kommunledningskontoret. Med den förutsättningen 

beräknas arbetet fortlöpa under hösten 2016 och återrapportering/ 

redovisning till Fritid- och kulturnämnden bör kunna ske före årsskiftet 

2016/2017.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslås uppdra åt Fritid- och kulturförvaltningen 

att utföra de förbättringar och rekommendationer som påtalats i 

revisionsrapporten samt att arbetet kan ske i samarbete med kommunjuristen, 

kommunledningskontoret, enligt den tidplan som angetts med 

återrapportering/redovisning till nämnden före årsskiftet 2016/2017.  

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP) samt tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Åke 

Tärntoft (C).  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att  uppdra åt Fritid- och 
kulturförvaltningen att utföra de förbättringar och rekommendationer som 

påtalats i revisionsrapporten samt att arbetet kan ske i samarbete med 
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kommunjuristen, kommunledningskontoret, enligt den tidplan som angetts 

med återrapportering/redovisning till nämnden före årsskiftet 2016/2017. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 12 Dnr 2016-000014 011 

Ny översiktsplan för Ronneby kommun - Val av 
representanter gällande workshop om 
översiktsplanens målarbete 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny 

översiktsplan för kommunen. Arbetet med översiktsplanen har påbörjats 

genom framtagande av en projektplan samt en kommunikationsplan under 

2015. Arbetet med översiktsplanen utgår från den antagna visionen som 

finns för kommunen. Till denna krävs ett målarbete kring temaområdena 

boende & livsmiljö, sysselsättning & näringsliv samt infrastruktur & 

kommunikation.  

Bedömning 

Den 23/2 2016 planeras en workshop för att arbeta kring målen för 

kommunens strategiska planering. Till detta tillfälle önskas deltagande av 4-

sex politiska representanter från varje nämnd. Tiden är preliminär mellan 

kl 09 00 -15 00.  

Förslag till beslut 

Att fritid- och kulturnämnden utser politiska representanter som deltar vid 

workshop gällande översiktsplanens målarbete.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M), 

Teo Zickbauer (S), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättarna Catharina 

Christensson (S) Thommy Persson (S) samt ersättare Kerstin Johansson, (L). 

Yrkanden 1 

Ordförande Lena Mahrle (L) föreslår att fritid- och kulturnämnden utser fyra 

ledamöter till workshopen. 

Tomas Lund (SD) förslår att det ska vara fem ledamöter.  

Propositionsordning 1 

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

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att utse fyra ledamöter.   
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Yrkanden 2 

Teo Zickbauer (S) föreslår att Kranislav Miletic (S) och Teo Zickbauer (S). 

Claes Diurhuus-Gundersen (M) föreslår Christer Stenström (M) och Lena 

Mahrle (L).  

 

Tomas Lund (SD) föreslår Tomas Lund (SD). 

 

Åke Tärntoft (C) föreslår Anders L Petersson (C).   

Propositionsordning 2 

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

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Kranislav Miletic (S), 

Teo Zickbauer (S), Christer Stenström (M) och Lena Mahrle (L) att ingå i 

workshop den 23 februari 2016.    

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Kranislav Miletic (S), Teo 

Zickbauer (S), Christer Stenström (M) och Lena Mahrle (L) att ingå i 

workshop den 23 februari 2016. 

Reservation 
Tomas Lund (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp. 
Kranislav Miletic 
Teo Zickbauer 
Christer Stenström  
Lena Mahrle  
Miljö och byggnadsförvaltningen 
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§ 13 Dnr 2015-000193 808 

Ekonomiskt anspråk från tekniska förvaltningen, 
Lugnevi 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Tekniska förvaltningen har ett anspråk på Fritid- och kultur med anledning 

av den förändrade uppgörelsen med Fredriksbergs BK. FKN har tidigare haft 

100 tkr extra som ett ”gummiband” kopplat till elförbrukningen. Detta 

försvann när klubben fick hela summan utbetald för denna säsong. 

Anspråken från tekniska förvaltningen är 118 600 kronor.  

Nedan finns en redovisning från Tekniska förvaltningen: 

Lugnevi kostnader enligt nedan: 

 

Tekniska förvaltningen har gått över med 17 332,04 

Ej debiterad El för december 116 000:- 

Detta är utan nätavgifter för december (44 800:-), de har släpat även tidigare.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att överföra 118 600 kronor till Tekniska 

förvaltningen för elförbrukning 2015.  
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Deltar i debatten 

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

Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP) samt tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S) och Åke Tärntoft (C).  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till beslutsförslaget med tillägg att 

en redovisning av fakturaunderlaget ska ske på sammanträdet i februari 

2016.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att överföra 118 600 kronor till Tekniska 

förvaltningen för elförbrukning 2015 samt att en redovisning  av 

fakturaunderlaget ska göras på sammanträder i februari 2016. 

________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen  
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 14 Dnr 2015-000162 829 

Motocrossbana 

 

Sammanfattning  

Kvalificerad utredare Tommy Johansson föredrar ärendet.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen var att under förutsättning att 

fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom förslaget, besluta att en 

etablering av motocross ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22 under 

förutsättning att ev. markköp, tillstånd, regler, undersökningar och övriga 

förutsättningar tillåter en etablering. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-07 att utreda 

lokaliseringen av motocrossverksamhet i enlighet med den arbetsplan som 

presenterats. Uppdraget har som grundstomme att hitta en plats i kommunen 

där förutsättningar finns för att kunna etablera en bra anläggning som 

uppfyller önskemål från förening och kommun samt att krav från 

myndigheter och andra intressenter uppfylls. 

 

Motocross har tidigare bedrivits på Heabybanan. Banan var välkänd i 

motocrossverige och hade hög status. Heabybanan lades ned vid 

halvårsskiftet -84. SMK Ronneby bedriver sedan år 2000 

motocrossverksamhet på Sörbybanan i Ronneby. På grund av ökad satsning, 

fler åkare och därtill höjd bullerpåverkan till grannbebyggelse önskar man att 

flytta verksamheten till ett område längre ifrån bebyggda områden. När 

ungdomarna går upp till klass MX2 och högre måste de söka sig utanför 

kommunens och länets gränser då den befintliga banan inte är tillräcklig och 

begränsad till 80 cc. 

Två platser/fastigheter är uttalade som möjliga etableringsplatser nämligen 

Karlsnäs 3:2 och Sörby 5:17. Då Karlsnäs 3:2 ligger i ett vattentäktsområde 

är bedömningen att nämnda plats inte kan komma ifråga för en 

motoranläggning.  

Utredningen har således pekat ut Sörby 5:17 som lämpligast som 

etableringsplats för motocross. Fastigheten ägs av en privatperson och är till 

salu. Närliggande grannar på södra sidan har motsatt sig en etablering där 

men varit positiva till en etablering på norra sidan medan fastighetsägaren 

och grannar på norra sidan av E 22:an motsatt sig detta, och ställt som krav, 

att en etablering sker av motocross söder om E 22:an. Detta krav är en 

förutsättning för att fastighetsägaren ska sälja. 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(30) 
2016-01-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Efter ett beslut kring placering skall en anmälan om anläggning av 

motorbana göras till kommunens miljönämnd enligt 30 kap 3 § 

Miljöprövnings- förordningen. Nämnden ska i ärendet bl. a. beakta 

innehållet i terrängkörningslagen och de allmänna hänsynsreglerna i 

miljöbalken. Beroende på vad anmälan innehåller kan det finnas större eller 

mindre möjligheter för nämnden att godkänna den. Nämnden kan besluta om 

att anläggningen kan innebära betydande miljöpåverkan och förelägga om 

upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning.  Denna anmälan kommer 

med största sannolikhet att remitteras till länsstyrelsen som kan ha 

synpunkter på enskilda detaljer. Kan banan med tillfartsvägar och andra 

nödvändiga anordningar utformas så att den inte skadar några naturvärden 

eller ev. andra intressen så har Länsstyrelsen sannolikt inte anledning att 

motsätta sig att den anläggs. Utgångspunkten bör vara att tillfartsväg m.m. 

dras på sådant sätt att det inte berör Natura 2000-området. 

Gällande tillämpning av plan- och bygglagen kan man välja att göra en 

detaljplan för området eller ett bygglovsförfarande. Båda alternativen 

innehåller en utökad förfrågan till närliggande fastigheter.   

Deltar i debatten 

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

Diurhuus-Gundersen (M), Kranislav Miletic (S), Johan Svedberg (S), 

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

Tärntoft (C), Thommy Persson (S), samt ersättarna Thomas Svensson (S) 

och Carina Karlsson (SD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att fritid- och kulturnämnden tillstyrker ärendet 

under förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker erforderliga medel till 

framtida driftskostnader och investeringsbehov för motocrossbanan och för 

övrig infrastruktur i närområdet.    

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden tillstyrker ärendet under förutsättning att 

kommunstyrelsen tillstyrker erforderliga medel till framtida driftskostnader 

och investeringsbehov för motocrossbanan och för övrig infrastruktur  i 

närområdet.    

________________ 

Exp. Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr 2016-000012 800 

Information & rapporter 

 

Sammanfattning  

Nya bibliotekschef Therese Emilsson lämnar en kort presentation av sig själv 

och sitt kommande uppdrag. 

Tf förvaltningschef Susanne Öström lämnar ut en broschyr om 

fritidsaktiviteter för funktionshindrade. Enheterna inom förvaltningen ska 

komma till nämnden och informera om sina avdelningar. 

Kvalificerad utredare Tommy Johansson lämnar information om ärendena 

gällande Brunnsvallen och Skatepark. 

Ordförande Lena Mahrle (L) informerar att fritid- och kulturnämndens 

presidie och tf förvaltningschef Susanne Öström ska delta på ett möte 

tillsamman med socialnämndens presidie, förvaltningschef Birgitta 

Ratcovich samt personal från socialförvaltningen den 22 januari kl 13 00.       

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 16 Dnr 2016-000011 800 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.    

Tf förvaltningschef Susanne Öström: 

Delegationsbeslut gällande vidaredelegering inom fritid- och 

kulturförvaltningen.  

Ordförandebeslut: 

Delegationsbeslut gällande beviljande av bidragsförskott till Saxemara IF.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsärende till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 17 Dnr 2016-000010 800 

Delgivningsärende mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.  

Ronneby Orienteringsklubb: Redovisning investeringsbidrag 

orienteringskarta, Järnavik.  

Bygd i Samverkan, Bräkne-Hoby: God Jul och Gott Nytt År - Händelser 

inom föreningen 2016  

FLÖDET – Gatukonstfestivalen i Ronneby. 

Protokollsutdrag: 

KS § 15/2016 – Ansökan om kommunal medfinansiering vid 

standardförbättrande renovering av fastigheten Kalleberg 8:21 i Ronneby 

kommun.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 18 Dnr 2016-000013 800 

Övriga frågor/ärende  

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) ställer fråga om vem som beställ och ska betala den 

skulptur, kopia av Gribshunden, som ska ställa upp på Viggen rastplatsen i 

Ronneby. 

Ordförande Lena Mahrle (L) svarar att detta är en fråga för 

kommunstyrelsen.   

Att fritid- och kulturförvaltningen blivit inbjudan till Idrottsgalan.    

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till 

protokollet. 

________________ 

 


