Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(45)

Sammanträdesdatum

2016-02-18

Fritid- och kulturnämnden
Plats och tid

Hobysalen, kl. 13 00 -17 00, ajournering kl 14 40 – 14 55

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Teo Zickbauer

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen Stadshuset, 2016-02-25

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ann Hermansson
Ordförande

Lena Mahrle

Claes Diurhuus-Gundersen

§§ 19-25, 27-37

§§ 26, 38-41

Justerare

Teo Zickbauer

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Fritid- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2016-02-18

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-26

Datum då anslaget tas ned

2016-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Underskrift

Ann Hermansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 19-41

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-18

Fritid- och kulturnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lena Mahrle (L), Ordförande §§ 19-25, 27-37
Claes Diurhuus-Gundersen (M), ordförande §§ 26, 38-41
Claes Diurhuus-Gundersen (M), 1:e vice ordförande §§ 19-25, 27-37
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Amani El-Ali (S) §§ 19-25, 27--37
Kranislav Miletic (S)
Mikael Karlsson (S)
Johan Svedberg (S)
Tomas Lund (SD)
Rose-Marie Leksell (SD)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Svensson (S)
Thomas Lähdet (MP) §§ 26, 38-41
Christer Leksell (SD) §§ 26, 38-41

Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Gustafsson (C) §§ 19-25, 27
Thomas Lähdet (MP) §§ 19-25, 27-37
Christer Leksell (SD) §§ 19-25, 27-37
Carina Karlsson (SD)

Tjänstemän

Susanne Öström, tf förvaltningschef
Kirsti Emaus, enhetschef, §§ 19-20
Per Engkvist, konsult, § 28
Jeanette Rosander, turist och evenemangsansvarig § 26
Ola Liljerum, fastighetschef, §§ 19-20

Övriga

Ivar Wenster, ordf i kultur- och fritidsnämnden, Region Blekinge §§ 19-20
Malena Sandgren, chef verksamhetsområde kultur- och fritid, §§ 19-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-18

3(45)

Fritid- och kulturnämnden

Ärendelista
§ 19

Dnr 2016-000007 000

5

Val av justerare .................................................................................. 5
§ 20

Dnr 6390

6

Ivar Wenster, ordförande kultur- och fritidsnämnden Region Blekinge
- Intresse om att utveckla Kulturcentrum ............................................ 6
§ 21

Dnr 2016-000070 866

7

Flödet - Gatukonst festivalen i Ronneby. ............................................ 7
§ 22

Dnr 2016-000080 860

10

Kallinge Museum - samarbetsavtal .................................................. 10
§ 23

Dnr 2016-000009 042

12

Bokslut 2015 .................................................................................... 12
§ 24

Dnr 6409

14

Anhållan om tilläggsäskande i kompletteringsbudget 2016 .............. 14
§ 25

Dnr 2016-000008 041

15

Internbudget 2016 ............................................................................ 15
§ 26

Dnr 2015-000200 841

16

Tosia Bonnadan - framtidsutveckling ............................................... 16
§ 27

Dnr 2015-000211 806

17

Taxor och regelöversyn inom Fritid- och kulturnämnden .................. 17
§ 28

Dnr 2015-000199 841

19

Turisttåget - Ronneby expressen ..................................................... 19
§ 29

Dnr 2016-000054 800

23

Nystartsjobb - Förslag till insatser tillfälligt statsbidrag för
flyktingmottagande. .......................................................................... 23
§ 30

Dnr 2016-000084 040

25

Taltidningen - äskande om medel .................................................... 25
§ 31

Dnr 2015-000339 800

27

Intern kontrollplan 2016.................................................................... 27
§ 32

Dnr 2016-000037 800

28

Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2018 ................... 28
§ 33

Dnr 2016-000019 805

30

Svenskt mästerskap i sprinterorientering - Ansökan om bidrag ........ 30
§ 34

Dnr 2015-000353 816

33

Begäran om remissyttrande gällande motion från kf-ledamoten Roger
Gardell (FP) angående mobil fritidsgård ........................................... 33
§ 35

Dnr 2015-000358 140

35

Begäran om remissyttrande ang motion från Christer Stenström (M)
om hemvändarhelg i Ronneby. ........................................................ 35
§ 36

Dnr 2015-000131 841

38

Begäran om remissyttrande över Medborgarförslag från Ulf Ahlstedt
gällande sensommarfestival ............................................................. 38
§ 37

Justerandes sign

Dnr 2015-000393 800

40

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-18

4(45)

Fritid- och kulturnämnden

Begäran om remissyttrande gällande försäljning av del av fastigheten
Ronneby 25:16, annex och lada till Fridhems gård ........................... 40
§ 38

Dnr 2016-000012 800

42

Information & rapporter .................................................................... 42
§ 39

Dnr 2016-000011 800

43

Delegationsärende ........................................................................... 43
§ 40

Dnr 2016-000010 800

44

Delgivningsärende mm .................................................................... 44
§ 41

Dnr 2016-000013 800

45

Övriga ärende .................................................................................. 45

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-18

Fritid- och kulturnämnden

§ 19

Dnr 2016-000007 000

Val av justerare
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 20

Dnr 6390

Ivar Wenster, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Region Blekinge - Intresse om att utveckla
Kulturcentrum
Sammanfattning
Ivar Wenster, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Region Blekinge
presenterar sig.
En Power Pointpresentation över ett tänkt samarbete med Ronneby kommun
redovisas.
Region Blekinge söker ett samarbete med Ronneby kommun som en
regional arena för samtida konst. Ett samverkansavtal med en gemensam
vision för att utveckla Kulturcentrum, för det första att under projekttiden
2016-2021 bör upprättas. Budget finns för en tjänst som konstkonsult.
Statliga medel kan sökas om en 1/3 av kostnaden. Ronneby kommun och
Region Blekinge bidrar med 1/3 vardera. När det gäller denna satsning
behöver kommunen uppgradera Kulturcentrum, t ex ny entré, fler toaletter,
tillgänglighetsanpassa.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Johan Svedberg (S) samt ersättare Thomas Lähdet
(MP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till att påbörja ett
samarbete med Region Blekinge i fråga om att utveckla Kulturcentrum till
en regional arena för samtida konst och i övrigt notera redovisningen
ärendet till protokollet
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen
Kirsti Emaus
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§ 21

Dnr 2016-000070 866

Flödet - Gatukonst festivalen i Ronneby
Sammanfattning
Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet.
Flödet, en fristående ideell organisation representerad av Pärra Andreasson
och Kim Demåne presenterar ett förslag för Gatukonstfestival i Ronneby
under vecka 16 – 18, 2016, i samband med 1 maj och Konstrundan i
Blekinge och därefter återkommande varje år. Enligt förslaget skall 5 stora
muralkonstverk målas under festivalen 2016 av 5 graffitikonstnärer från
Sydamerika. Temat 2016 föreslås bli folksagor och sägner. Initiativtagarna
menar att muralmålningar i stadsmiljön leder till att invånarna känner sig
tryggare. Arbetsgruppen, Pärra Andreasson och Kim Demåne, presenterar i
sitt förslag 8 fasader i Ronneby som lämpliga platser för fasadmålningar.
Föreslagna fastigheter ägs av privata fastighetsägare, Ronnebyhus AB och
Ronneby kommun. Organisationen Flödet söker stöd och samarbete med
bl.a. Ronneby kommun, bostadsbolag i Ronneby och Konstrundan. Flödet
söker även en lokal projektledare och deras föreslagna budget för 2016 är på
616 206 kronor.
Bedömning
Ronneby har i mer än ett decennium arrangerat Graffitiveckor där kända
professionella graffitimålare och amatörer har deltagit. 2 ytor har använts,
Sockerbrukets fasad och Biblioteksmuren. En fri yta i anslutning till
resecentrum har upplåtits för spontanmålning. Graffitiveckorna har
arrangerats av Kulturcentrum och belastat Kulturcentrums
utställningsbudget.
Ronneby var en av de första kommunerna i landet att tillhandahålla en öppen
vägg för Graffitimålning.
Under projektet Art Line där Ronneby var en av parterna diskuterades
muralmålning/graffiti i Ronnebys stadsmiljö. Tanken var att utveckla
Graffitiveckan genom att bjuda in muralmålare från Östersjöregionen.
Studiebesök gjordes i Gdansk, Gdynia och Lódz där graffiti/muralprojekt
med lyckat resultat har genomförts. De ekonomiska ramarna gjorde att
idéerna inte kunde förverkligas. I det nya projektet Kultur runt
Östersjön/Think Tank Transbaltic är målet att utveckla nya innovativa
metoder för stads– och samhällsutveckling med interdisciplinära och
konstnärliga praktiker. I detta sammanhang passar muralmålning/Graffiti väl
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in.
Enligt fritid- och kulturnämndens beslut 2014 § 104 ställde sig nämnden
positiv till att anta 1% regeln i samband med ny- och ombyggnation. I
samband med beslutet diskuterades också att offentlig utsmyckning skall
vara ett kontinuerligt uppdrag i den offentliga miljön. Nämnden ansåg också
att ett utsmyckningsråd med tjänstemän från Fritid- och kulturförvaltningen,
Miljö- och Byggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen skulle skapas.
Flödets förslag stämmer bra överens med Kulturcentrums tankar om mural/graffitimålning i Ronneby. För att projektet skall kunna genomföras måste
avtal med fastighetsägare finnas och bygglov vara beviljat; den presenterade
tidsplanen känns för knapp. Även den föreslagna budgeten förefaller inte
realistisk.
I Kulturcentrums budget och verksamhetsplan finns inget utrymme för
projektet. Finansiering måste ske med extra medel.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till en
Gatukonstfestival i Ronneby under förutsättning att finansiering kan lösas
och att en kontrakterad Curator/konstkonsulent anlitas som projektledare.
Projektledaren ansvarar för urvalet av konstnärer, budget, avtal med
fastighetsägare, ansökan om bygglov och säkerhet.
Fritid- och kulturnämnden anser att en till två fasader/år målas i samband
med den återkommande konstrundan med start 2016 eller 2017.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Tomas Lund (SD), Johan Svedberg (S), Mikael
Karlsson (S), Christer Stenström (M), Rose-Marie Leksell (SD) samt
ersättarna Thomas Lähdet (MP) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar bifall till beslutsförslaget med följande
tillägg: förslå att kommunstyrelsen ger ett ägardirektiv till bolagen att
upplåta två fastigheter för målning av två verk enligt 1 % regeln, utöver det
som fritid- och kulturförvaltningen genomför.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-18

Fritid- och kulturnämnden

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till en
Gatukonstfestival i Ronneby under förutsättning att finansiering kan lösas
och att en kontrakterad curator/konstkonsulent anlitas som projektledare.
Projektledaren ansvarar för urvalet av konstnärer, budget, avtal med
fastighetsägare, ansökan om bygglov och säkerhet.
Fritid- och kulturnämnden anser att en till två fasader/år målas i samband
med den återkommande konstrundan med start 2016 eller 2017.
Förslå att kommunstyrelsen ger ett ägardirektiv till bolagen att upplåta två
fastigheter för målning av två verk enligt 1 % regeln, utöver de målningar
som fritid- och kulturförvaltningen genomför.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Kirsti Emaus
Pärra Andersson
Kim Demåne
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§ 22

Dnr 2016-000080 860

Kallinge Museum - samarbetsavtal
Sammanfattning
Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet.
Den nybildade föreningen Kallinge Museum önskar skriva ett samarbetsavtal
med fritid- och kulturförvaltningen. Föreningen Kallinge Museum är en
ideell och politisk obunden förening vars ändamål är att forska, dokumentera
och bevara Kallinge samhälles historia i nära samarbete med Kallinge
hembygdsförening. Föreningen Kallinge Museum vill vara en förening med
samma status som Ronneby musei- och hembygdsförening och ha
Gjuterihistoriska museet i Kallinge som sin föreningslokal.
Bedömning
Lena Mahrle, ordförande i fritid- och kulturnämnden och Kirsti Emaus,
enhetschef, Kulturcentrum har träffat Jan Olof Ahlström och Roddy Hägg,
representanter från föreningens styrelse som presenterade den nyblivna
föreningens visioner och planerade verksamhet. Föreningen har tidigare varit
en informell intressegrupp som i studiecirkelform har utnyttjat lokalerna i
Gjuteri- och emaljmuseet. Tidigare förvaltningschefer har känt till gruppens
verksamhet men något avtal mellan gruppen och förvaltningen har aldrig
slutits.
I samband med att Gjuteri- och emaljmuseet stängdes våren 2014 fick
Kulturcentrum i uppdrag att producera en emaljutställning på Massmanska
kvarnen i Ronneby. Därefter har Intressegruppen som nu har bildat
föreningen Kallinge museum fortsatt att själv disponera lokalerna utan att
avtal med förvaltningen har funnits.
Förslag till beslut
Fritid – och kulturnämnden beslutar att frågan om ett samarbetsavtal med
Kallinge Museum kan slutas först när nämnden beslutar om Gjuteri- och
emaljmuseet skall öppna igen. Nämnden ser positivt på föreningens
planerade verksamhet och uppmanar föreningen att söka ett administrativt
föreningsbidrag för 2016.
.
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Beslut
Fritid – och kulturnämnden beslutar att frågan om ett samarbetsavtal med
Kallinge Museum kan slutas först när nämnden beslutar om Gjuteri- och
emaljmuseet skall öppna igen. Nämnden ser positivt på föreningens
planerade verksamhet och uppmanar föreningen att söka ett administrativt
föreningsbidrag för 2016.
________________
Exp.
Kirsti Emaus
Kallinge Museum
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§ 23

Dnr 2016-000009 042

Bokslut 2015
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Vid sammanträdet i januari redovisades ett preliminärt bokslut. Nu är alla
poster inlagda och ett bokslut upprättat.
Resultatet för fritid- och kulturnämndens verksamheter för 2015 ger en
nettoavvikelse om 6 tkr mot budget. Förvaltningen fick i uppdrag att vara
återhållsamma under den sista tertialen. Alla verksamheter har bidragit till
återhållsamhet.
Vakanser som inte har besatts ger ett överskott på personalkostnaderna.
Bidragskontot har inte förbrukats fullt ut. Ett antal kostnadsposter har
uppkommit som inte har varit budgeterade från början. Reservkontot har
fördelats ut i förvaltningen.
Under året har förvaltningschefen slutat och en tf förvaltningschef har
rekryterats. En översyn av förvaltningens organisation och uppdrag har
genomförts under hösten. Uppdragen inom de olika tjänsterna har
tydliggjorts, uppdraget som chef och ledare har varit i fokus. Hantering av
det ekonomiska ansvaret och behov av utbildningsinsatser kommer
förvaltningen att arbeta vidare med under 2016.
Avtalen till olika föreningar har diskuterats och ett arbete med genomgång
och uppdatering av såväl avtal som riktlinjer för bidragen har startats.
Förvaltningen har en allt för låg personaldimensionering. Vilket har
inneburit svårigheter vid vakanser på en del tjänster. Förvaltningen har trots
detta gjort ett gott arbete under året och tillsammans har man lyckats att
balansera kostnaderna för ett i det närmaste 100 % utfall.
En verksamhetsberättelse redovisas där alla enheter/verksamheter har fått
tillfälle att ge information om sina uppdrag.
En målrapport om uppföljning av kommunfullmäktiges mål redovisas samt
de särskilda uppdrag som förvaltningen har, där vissa är klara och andra
pågående.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M) samt ersättare Thomas Lähdet (MP).
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna bokslut 2015,
målredovisning samt uppföljning av särskilda uppdrag.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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§ 24

Dnr 6409

Anhållan om tilläggsäskande i kompletteringsbudget
2016
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
En anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudgeten redovisas.
Anslag till investeringskostnader:
Lagning av löparbanor
600 tkr
Motocross
1 746 tkr
Skatepark
1 845 tkr
Utredning reinvestering inom FKN
200 tkr
RFID
500 tkr
Mindre åtg. i ishallen Kallinge
1 491 tkr
Summa:
6 382 tkr
Anslag till driftskostnader:
Utredning kulturlokaler

250 tkr

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anhålla om tilläggsanslag i
kompletteringsbudget enligt ovanstående förslag.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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§ 25

Dnr 2016-000008 041

Internbudget 2016
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström lämnar en redovisning gällande
internbudgeten 2016 för fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Peter Lindström (RP), Teo
Zickbauer (S) samt Christer Stenström (M).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll och återaktualisera ärendet på sammanträdet i mars.
________________
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§ 26

Dnr 2015-000200 841

Tosia Bonnadan - framtidsutveckling
Sammanfattning
Turist och evenemangsansvarige Jeanette Rosander lämnar en redovisning
och visar en Power Point presentation gällande uppdraget om att utveckla
Tosia Bonnadan inför kommande säsong. Presentationen kommer att sändas
ut via mail till ledamöter och ersättare.
Deltar i debatten
Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S),
Johan Svedberg (S) samt Christer Stenström (M).
Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) tackar för en intressant
information.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll.
________________
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§ 27

Dnr 2015-000211 806

Taxor och regelöversyn inom Fritid- och
kulturnämnden
Sammanfattning
Nu gällande Taxor och avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler
och anläggningar för Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde togs
fram under 2013, 2014 och började gälla från och med 2015-01-01. Nu finns
det behov av revidering och regelöversyn eftersom vissa taxor och avgifter
för verksamheter aldrig kom med och andra verksamheter har förändrats och
tillkommit.
Under 2015 har det inkommit förslag till ändring av taxor för Ronneby
Horse Center, för fasta båtplatser Karön/Ekenäs, för verkstäder på
Kulturcentrum, för uteserveringsytor i samband med Tosia Bonnada’n samt
förslag till införande av taxa för Turisttåget, införande av taxa för
repetitionslokaler i Sockerbruksbyggnaden och förslag att även bibliotekets
förseningsavgifter revideras och skrivs in i Fritid- och kulturförvaltningens
Taxor och avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och
anläggningar. Dessutom behövs en översyn göras huruvida en övergång ska
ske från uthyrning enligt periodtaxa (45 minuter) till timtaxa, av
anläggningar i kapitel 1.1 till och med 1.6, sporthallar och gymnastiksalar.
Bedömning
Ändringar, tillägg m.m. av taxor och avgifter som ingår i Ronneby kommuns
författningssamling ska beslutas av kommunfullmäktige. Det innebär en lång
beslutsprocess, till detta kommer handläggningstid och remissförfarande
inom Fritid- och kulturförvaltningen.
Föreningar och organisationer som hyr lokaler i sporthallar, hyr
gymnastiksalar och hyr planer m.m. har budgeterat enligt de taxor som gäller
i nuvarande taxebestämmelser för 2016. Föreningar och organisationer bör få
god tid på sig att planera om det blir taxe- och avgiftsförändringar.
Om en ändring av avgifterna för de fasta båtplatserna ska genomföras ska de
som hyr båtplats meddelas 60 dagar före säsongens början, säsongen börjar 1
april. Således ska de som hyr båtplats meddelas senast 1 februari, med den
beslutsprocess som beskrivs ovan skulle beslutet ha tagits senast på Fritidoch kulturnämnden oktobersammanträde 2015 om en förändring skulle
genomförts inför säsongen 2016.
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Med anledning av, att hyresgäster och nyttjare av kommunens lokaler bör får
rimlig tid på sig inför en taxe- och avgiftsförändring, vissa avtal reglerar
också detta samt att det är en lång handläggnings-/beslutsprocess föreslås att
taxe- och regelöversynen genomförs enligt bifogad handläggningsplan.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ger Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att
genomföra en översyn av Fritid- och kulturnämndens Taxor och avgifter
samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och anläggningar. Fritid- och
kulturförvaltningen ska till nämndens sammanträde 2016-08-25 inkomma
med ett förslag till Taxor och avgifter samt bestämmelser för uthyrning av
lokaler och anläggningar som ska börja gälla från och med 2017-01-01.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge fritid- och kulturförvaltningen i
uppdrag att genomföra en översyn av fritid- och kulturnämndens taxor och
avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och anläggningar.
Fritid- och kulturförvaltningen ska till nämndens sammanträde 2016-08-25
inkomma med ett förslag till Taxor och avgifter samt bestämmelser för
uthyrning av lokaler och anläggningar som ska börja gälla från och med
2017-01-01
________________
Exp.
Per Enkvist, fritid- och kulturförvaltningen
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§ 28

Dnr 2015-000199 841

Turisttåget - Ronneby expressen
Sammanfattning
Per Engkvist föredrar ärendet tillsammans med tf förvaltningschef Susanne
Öström.
Inför säsongen 2015 köptes ett turisttåg in av förvaltningen för att trafikera
Under 2015 köptes ett s.k. turisttåg in av Fritid- och kulturförvaltningen,
tåget kördes i trafik mellan Torget- Brunnsparken-Brunnsbadet- Ronneby
Brunnshotell- Ekenäs t.o.r ca 13,2 km, 4 - 5 turer om dagen mellan 20/7 till
den 31/8.
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2015-008-20 § 114 ge förvaltningen i
uppdrag inför säsong 2016 att schemalägga turer alla dagar i veckan under
säsong.
På takdelen av vagnarna ska det finnas möjlighet för annonsering.
Det ska vara möjligt för företag eller annan organisation att hyra tåget med
chaufför utanför turlistan under förutsättning att kostnadstäckning sker.
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för
turisttåget under planerade turer under säsongen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-21 § 359 att
återremittera ärendet till Fritid- och kulturnämnden för redovisning av
budget för turisttåget samt lämna förslag till taxa för turisttåget i nämndens
samlade taxedokument.
Bedömning
I förslaget till budget, bilaga 1 är det räknat med att säsongen 2016 börjar
efter skolavslutningarna, måndagen 06-13 och pågår t.o.m. 2016-08-31. Om
turisttåget ska gå alla dagar i veckan blir det summa 80 dagar. I förslaget till
budget finns även, som jämförelse räknat med turer, alternativt sex
respektive fem dagar i veckan. Turerna, fem st, fördelas över dagen vilket
innebär åtta timmars arbetsdag, med förberedelser och återställning samt
daglig tillsyn av fordonet, för chauffören. Arbetskostnad per timme är
beräknad till 265 kr. Turens längd om den ska gå till Ekenäs (bryggan till
Karön) är 13,2 km. I budgetförslaget är också upptaget en kostnad på 40 000
kr för ommålning av tåget.
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Om det ska vara möjligt för företag eller annan att hyra tåget med chaufför
och att kostnadstäckning ska ske bör kostnaden enligt bilaga 1 nedersta rad,
km kostnad tas ut plus ev administrativa kostnader ca 70 kr/km.
Kostnader för olika betalningssystem (kontant, kort, swish) redovisas i
bilaga 2. Framförallt med hänsyn tagen till rånrisk bör man noggrant
överväga om chauffören ska handha kontanter.
Tåget som är registrerat som traktor får f.n. ej framföras på s.k. sjuttio väg,
det kan innebära att rutten för tåget endast kan omfatta TorgetBrunnsområdet t.o.r. Detta utreds för närvarande av fritid- och
kulturförvaltningen samt tekniska förvaltningen. I bilaga 1 finns
budgetberäkningar även för detta alternativ.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över
möjligheterna till plats för reklamskyltar på vagnarnas tak samt föreslå taxa
för dessa platser till den kommande taxerevideringen.
Förvaltningen får också i uppdrag inför den kommande taxerevideringen
utreda, med budget- och utfallsunderlaget som grund, taxa för ev
beställningstrafik för företag och organisationer.
Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att till nämndsammanträdet
2016-03-17 komma med förslag till omfördelning av budgeten för täckande
av kostnaden för Turisttåget.
Fritid- och kulturnämnden översänder förslag till budget för turisttåget och
föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för säsongen 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Mikael Karlsson (S), Johan Svedberg (S),
Kranislav Miletic (S), Christer Stenström (M), Peter Lindström (RP), Tomas
Lund (SD), Rose-Marie Leksell (SD), tjänstgörande ersättare Thomas
Svensson (S) samt ersättarna Christer Leksell (SD) och Thomas Lähdet
(MP).
Yrkanden 1
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Claes Diurhuus-Gundersen
(M) och Kranislav Miletic (S) bifall till förslaget.
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Yrkanden 2
Thomas Lund (SD) yrkar bifall till förslaget utom 0-taxan utan yrkar att en
avgift/taxa ska tas ut om 20 kr/person.
Yrkanden 3
Christer Stenström (M) tilläggs yrkar att fritid- och kulturförvaltningen får i
uppdrag att undersöka möjligheten att utöka/köpa in ytterligare en vagn till
turisttåget, och bifoga en kostnadsredovisning.
Propositionsordning 1
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på de tre första
beslutsförslagen och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Teo Zickbauer (S) m fl
yrkande om 0-taxa för turisttåget 2016 mot Tomas Lund (SD) yrkande om en
avgift/taxa om 20 kr person 2016 och finner att fritid- och kulturnämnden
bifaller Teo Zickbauer (S) yrkande om 0-taxa för turisttåget 2016.
Propositionsordning 3
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Christer Stenström (M)
yrkande om att undersöka möjligheten till att utöka/köpa in ytterligare en
vagn till turisttåget, och bifoga en kostnadsredovisning och finner att fritidoch kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att fritid- och kulturförvaltningen får i
uppdrag att se över möjligheterna till plats för reklamskyltar på vagnarnas
tak samt föreslå taxa för dessa platser till den kommande taxerevideringen.
Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag inför den kommande
taxerevideringen utreda, med budget- och utfallsunderlaget som grund, taxa
för ev beställningstrafik för företag och organisationer.
Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att till nämndsammanträdet
2016-03-17 komma med förslag till omfördelning av budgeten för täckande
av kostnaden för Turisttåget.
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Fritid- och kulturnämnden översänder förslag till budget för turisttåget och
föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för säsongen 2016.
Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till att
utöka/köpa in ytterligare en vagn till turisttåget, samt bifoga en
kostnadsredovisning.
Föreslå att kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten på Reddvägen
till 50 km/h från sjuttiosträckans början vid golfklubben fram till Ronneby
hamn där femtiosträckan börjar, samma tid som turisttåget ska köras,
2016-06-13 – 2016-08-31.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen
Kommunstyrelsen
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§ 29

Dnr 2016-000054 800

Nystartsjobb - Förslag till insatser tillfälligt statsbidrag
för flyktingmottagande
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med arbetsmarknadsenheten
planerat för att ta emot ett antal personer i Nystartsjobb. Planeringen gäller
följande verksamheter:
Biblioteket, en ”sagotant” arabisktalande och en kultur tolk som skall bistå
det stora antal besökande som finns på biblioteket och som behöver hjälp
med bland annat användning av internet, fylla i blanketter och annan
samhällsinformation.
Kulturcentrum kan ta emot 1-2 personer med konstnärlig utbildning som
skulle kunna använda Kulturcentrums verkstäder och handleda olika
gruppaktiviteter. Även ekonomiska resurser för material behöver tillskjutas.
Vid våra fritidsanläggningar har besöksfrekvensen ökat markant. Nyanlända
personer som behöver information kring vad som gäller vid besök i t.ex.
Badhuset. Antalet besökare i framförallt simhallen är väldigt stort.
Fritidsenheten kan ta emot 2-3 personer som stöd i hallarna. Dessa personer
får gärna vara simkunniga och kanske även livräddningskunniga.
Brukets antal besökare har också ökat markant. Det kan vara upp till 70-80
besökare en kväll. Förvaltningen har utökat bemanningen med timanställd
personal då två ordinarie anställda är alldeles för lite. Förvaltningen bedömer
att 2-3 ungdomsledare kan rekryteras för att stärka upp verksamheten. Då
kan verksamheten ha möjligheter till öppethållande hela sommaren.
Enligt tidigare beslut har tekniska förvaltningen erhållit personal i s.k.
röjarlag. Några ekonomiska resurser för material vid underhållsarbete inom
fritid- och kulturförvaltningens ansvarsområde (badplatser, spår och leder,
fritidsanläggningar m.m.) finns inte avsatta. Material i form av maskinhyra,
virke, färg mm. behöver tillskjutas.
Arbetsmarknadsenheten har fått uppdrag att starta med rekrytering till
ovannämnda nystartsjobb i avvaktan på beslut om arbetsledare.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen är en liten organisation. Förvaltningen
beräknar att kunna sysselsätta cirka 10 personer i nystartsjobb. Förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-18

Fritid- och kulturnämnden

behöver förstärkas med en arbetsledare som kan vägleda och fördela
resurserna dit de bäst behövs för stunden. Tanken att någon av dessa under
sommaren kan omfördelas till ett ökat stöd inom turistnäringen finns också
med i planeringen.
Om det inte finns resurser i form av arbetsledare så ser förvaltningen stora
svårigheter att ta emot så många nystartsjobb.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen begära 450 tkr
för en arbetsledare
samt 500 tkr till materialkostnader för såväl röjarlagets insatser till fritid- och
kulturförvaltningens verksamhet som till Kulturcentrums verkstäder.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Johan
Svedberg (S), Kranislav Miletic (S), Peter Lindström (RP) Tomas Lund (SD)
samt ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Tomas Lund (SD) tilläggs yrkar att de 2-3 personer som anställs i simhallen
och brunnsbadet ska vara simkunniga.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden avslår yrkandet.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 450 tkr
för en arbetsledare
samt 500 tkr till materialkostnader för såväl röjarlagets insatser till fritid- och
kulturförvaltningens verksamhet som till Kulturcentrums verkstäder.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Tomas Lunds (SD)
yrkande.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 30

Dnr 2016-000084 040

Taltidningen - äskande om medel
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Arbetet med Taltidningen överfördes till fritid- och kulturnämnden utan
medföljande budgetmedel inför 2016 års verksamhet. Kommunstyrelsen
gjorde en besparing på 200 tkr som skulle möjliggöras genom integration
med annan tjänst inom fritid- och kulturförvaltningen. Nuvarande
befattningshavare kommer att lämna tjänsten med pensionsavgång
2016-04-30. Tjänsten administreras på IT-enheten fram till dess.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen har redan idag en mycket låg bemanning.
Biblioteket som är den enda lämpliga arbetsplatsen för arbetet med
taltidningen har under hösten påtalat en hög arbetsbelastning. Detta har
resulterat i att en psykosocial arbetsmiljöutredning har genomförts.
Bibliotekschefens bedömning är att det inte finns förutsättningar att överföra
en ny arbetsuppgift, motsvarande en halvtidstjänst, i en redan arbetsbelastad
organisation.
Många av tjänsterna som biblioteksassistent på biblioteket är idag på deltid.
Om medel för 0,5 årsarbetare tillskjuts skulle ett par tjänster kunna utökas
till heltid. Det är troligt att det finns personal som är motiverad för uppdraget
under förutsättning att man kan lämna andra arbetsuppgifter.
Förvaltningen ser inga möjligheter att lyfta 200 tkr från någon av de andra
verksamheterna inom nämndens område för att finansiera taltidningen.
Alternativet skulle vara att kommunen lägger ner taltidningen vilket skulle
drabba de 50-tal prenumeranter som finns. Detta förslag bedöms inte
relevant i dagsläget.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen äska om 200 tkr
för att kunna producera taltidningen på biblioteket.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) samt ledamot Teo Zickbauer (S).
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen äska om 200 tkr
för att kunna producera taltidningen på biblioteket.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-02-18

Fritid- och kulturnämnden

§ 31

Dnr 2015-000339 800

Intern kontrollplan 2016
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström redovisar ett förslag till Intern
kontrollplan för fritid- och kulturförvaltningen.
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska nämnderna varje år anta en intern
kontrollplan för verksamheten. Kontrollplanen ska inkludera
rutinbeskrivningar och visa hur uppföljning av planen ska göras.
Den interna kontrollplanen och uppföljning ska varje år rapporteras till
kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) samt ledamot Teo Zickbauer (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att i meningen: In- och utlämning av konst, samt
utställningsförsäkring, så ska ordet utställningsförsäkring strykas.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetens Interna
kontrollplan för 2016 med ovanstående justering.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 32

Dnr 2016-000037 800

Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2018
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet
Ronneby kommuns internationella strategi förföll i september 2015 och det
finns där med behov av att fatta beslut om en ny internationell strategi för
perioden 2016-2017.
Några av punkterna i den internationella strategin för 2014-2015 har inte
verkställts, bl.a. att verksamhetsspecifika verksamhetsplaner skulle tas fram
för förvaltningarna. Ett uppdrag bör därför lämnas i samband med att den
internationella strategin antas till respektive nämnd att ge i uppdrag till
respektive förvaltning att ta fram verksamhets specifika handlingsplaner för
2016 och 2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-10, § 338 att:
-

anta Ronneby kommuns internationella strategi för 2016-2017

-

ge i uppdrag till nämnderna och bolagen att internationella
kontaktpersoner utses på varje förvaltning senast siste februari 2016

-

ge i uppdrag till nämnderna och bolagen att verksamhetsspecifika
handlingsplaner tas fram på respektive förvaltning

-

uppdra den internationella styrgruppen att återkomma med en
beskrivning av syfte och mål med våra vänortssamarbeten samt se
över vilka vänortssamarbeten vi ser värde i att behålla och utveckla

Bedömning
Fritid- och kultur är en viktig del i en internationell strategi. Fritid- och
kulturnämnden har att utse en kontaktperson från förvaltningen som kan
driva ärendet vidare inom nämndens ansvarsområde. Förvaltningen kopplar
uppdraget till kommunikatören.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Nina Giacomelli, kommunikatör
på fritid- och kulturförvaltningen till kontaktperson i arbetet med den
Internationella strategin.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Nina Giacomelli, kommunikatör
på fritid- och kulturförvaltningen till kontaktperson i arbetet med den
Internationella strategin.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Nina Giacomelli
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§ 33

Dnr 2016-000019 805

Svenskt mästerskap i sprinterorientering - Ansökan om
bidrag
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet
Ronneby Orienteringsklubb har mångårig erfarenhet av att arrangera
orienterings-tävlingar. Nu 2016 har de fått äran att arrangera SM i
sprintorientering, individuellt och i stafett. Sprintorientering 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 minuter.
Ronneby Orienteringsklubb hemställer hos Ronneby kommun om stöd i
dessa arrangemang, Föreningen kommer att ha kostnader för arrangemanget,
revidering kartor, hyra av specialutrustning, särskilda stämplingsenheter
m.m. Det kommer också att vara ett stort behov av trafikregleringsskyltar,
”kravallstaket”, flaggstänger med betongsockel samt transport av dessa
mellan tävlingsområdena och arenorna.
Det kommer att vara tre tävlingsområden söder om och ett norr om Ronneby
ån/järnvägen. Arenorna kommer att byggas upp på Brunnsvallens B-plan och
på Ronneby torg.
Ronneby Orienteringsklubb ansöker om bidrag för kostnader/del av
kostnader enligt nedanstående sammanställning:
Kartritnings-/revideringskostnader 60 000 kr
Hyra av arenateknik 20 000 kr
Hyra av Sportident utrustning 16 000 kr
Hederspriser 46 000 kr
Hyra av bajamajor 25 000 kr
Summa: 167 000 kr.
Ronneby Orienteringsklubb anhåller vidare om kostnadsfri hyra for
anläggningar, lokalgator, torg och parkering enligt nedanstående
sammanställning:
Brunnsvallen m parkering 06-03 - -05
Ronneby Sporthall 06-03- -05
Parkering S Knut Hahns skolan 06-03- -05
Snäckebacksskolans gymnastiksalsbyggnad 06-06
Parkering vid Snäckebacken 06-06 kl. 08:00- 13:00
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Parkering kvarteret David 06-06 kl. 08:00- 13:00
Torget 06-05 kv-06-06 em.
Avstängning del av Karlskronagatan 9-11, del av Västra Torggatan 7-9.
06-06 kl. 09:00-12:00 enligt överenskommelse med Tekniska förvaltningen
Avstängning del av Kungsgatan 9-33 från Länsförsäkringar till Willys,
06-06 kl. 09:45-11:30 enl. överenskommelse med tekniska förvaltningen.
Materialstöd
Materiel enligt sammanställning nedan behöver disponeras fr.o.m. 2016-0603 t.o.m. 2016-06-06
Trafikregleringsskyltar enligt särskild överenskommelse med tekniska
förvaltningen
Staket för uppbyggnad av arena 3 x 140 m = ca 420 m
Scenvagnen.
Transportstöd
Transportstödet är från förråd till tävlingsområde/arena Brunnsvallen
06-03,flyttning från tävlingsområde/arena Brunnsvallen till torget 06-05 och
från tävlingsområde/torget till förråd 06-06, eftermiddag.
Under dessa junidagar i samband med nationaldagen kommer ca 400 stycken
17-35 -åriga tjejer och killar från hela Sverige samlas i Ronneby för att göra
upp om åtråvärda SM-medaljer.
SM sprint individuellt kommer också att vara uttagningar till VM i
orientering som går i augusti i år i Sverige, Bohuslän. På plats i samband
med uttagningar i Ronneby kommer med all säkerhet några av världens bästa
orienterare att vara.
I tävlingsbudgeten har föreningen räknat med ett nollresultat, intäkter från
Startavgifter 371 tkr och sponsorer 20 tkr. Sponsorsmarknaden för ett
orienteringsarrangemang är inte stor i Ronnebyregionen.
Kostnaderna för SM tävlingarna är budgeterade till sammanlagt 391 000 kr
och då räknar vi med materiel- och transportstöd från kommunen och att
kommunen inte tar ut hyreskostnader för anläggningar, lokaler, parkeringar,
gator och torg.
Bedömning
Det är viktigt för Ronneby att stödja större idrottsevenemang såsom en SMtävling. Fritid- och kulturförvaltningen ser ett stort värde att utifrån sina
befintliga resurser ge ett stöd för arrangemanget enligt följande:
-
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Ingen hyreskostnad för Brunnsvallen, Ronneby sporthall eller
Snäckebacksskolans idrottshall.
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-

Städmaterial tillhandahålls av förvaltningen men grovstädning utförs
av föreningen.
Ingen hyra och inga transportkostnader för scenvagnen.
Fritid- och kulturförvaltningen åtar sig att ordna med ”Baja Major”
och då även kostnaderna i dialog med föreningen.
Stärka arrangemanget med 50 tkr ur potten med föreningsbidrag
Övriga kostnader och anspråk får handläggas och beslutas av
tekniska förvaltningen och kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till arrangemanget och beslutar
att bidra med följande kostnader:
Ingen hyreskostnad för Brunnsvallen, Ronneby sporthall eller Snäckebacksskolans idrottshall.
Städmaterial tillhandahålls av förvaltningen men grovstädning utförs av
föreningen
Ingen hyra och inga transportkostnader för scenvagnen
Fritid- och kulturförvaltningen åtar sig att ordna med ”Baja Major” och då
även kostnaderna i dialog med föreningen
Stärka arrangemanget med 50 tkr ur potten med föreningsbidrag
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till arrangemanget
och beslutar att bidra med följande kostnader:
Ingen hyreskostnad för Brunnsvallen, Ronneby sporthall eller Snäckebacksskolans idrottshall.
Städmaterial tillhandahålls av förvaltningen men grovstädning utförs av
föreningen
Ingen hyra och inga transportkostnader för scenvagnen
Fritid- och kulturförvaltningen åtar sig att ordna med ”Baja Major” och då
även kostnaderna i dialog med föreningen
Stärka arrangemanget med 50 tkr ur potten med föreningsbidrag.
Fritid- och kulturnämnden beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för ställningstagande kring övriga kostnader och
arbetsinsatser som fritid- och kulturnämnden inte förfogar över eller har
möjlighet att bära kostnader för.
________________
Exp. Kommunstyrelsen
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§ 34

Dnr 2015-000353 816

Begäran om remissyttrande gällande motion från kfledamoten Roger Gardell (FP) angående mobil
fritidsgård
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet
Roger Gardell (L) har lämnat in en motion angående mobil fritidsgård som
Fritid- och kulturnämnden har fått för yttrande.
Motionären anför följande: ”Under sommaren 2015 har våra fritidsgårdar i
Ronneby kommun varit stängda.
Många barn och ungdomar som skulle behöva sysselsättning och någonstans
att gå till. Barn och ungdomar har uppmanats att besöka bl.a. Brunnsbadet
istället och där måste minst en vuxen måste vara med upp till en viss ålder.
l Åhus har de en mobil fritidsgård under sommaren. Den flyttas dit behov
finns eller där det händer något stort. Detta gör att de barn och ungdomar
som vill besöka fritidsgården även sommartid ges möjlighet till detta. I
Sölvesborg finns sedan 3 år tillbaka en mobil fritidsgård i form av en
husvagn.
En mobil fritidsgård kan bestå av ett tält, storleken större. Tältet fyller man
sedan med aktiviteter, pingisbord, biljardbord, hockeyspel, tv-spel,
pysselhörna, soffgrupp. Bara fantasin sätter gränserna för vad en sådan mobil
fritidsgård kan innehålla. Men även som i Sölvesborg. Bemanningen under
sommarlovet kan vara med sommarjobbare och någon ansvarig fritidsledare.
Denna mobila fritidsgård kan också användas vid behov utanför
sommarlovet. Motionären yrkar på att: Fritid- och Kulturförvaltningen får i
uppdrag att inför juli 2016, inskaffat en mobil fritidsgård och satt den i
drift”.
Bedömning
Behovet av mötesplatser för ungdomar har ändrats markant under den
gångna hösten. Många nyinflyttade ensamkommande ungdomar har flyttat
till Ronneby. Behov av verksamhet under jullovet samt på fm under januari
har verkställt med extra personal.
I ett separat ärende har Fritid- och kulturnämnden begärt 2-3 ungdomsledare
i s.k. nystartsjobb. Denna ökade bemanning skall också tillse att det finns
aktiviteter under hela sommarlovet för alla ungdomar som har ett behov.
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Fritid- och kulturnämnden har också begärt medel för en arbetsledare för de
sammanlagt 10-talet nystartsjobb.
När behoven ändras så måste verksamheten vara lyhörd och förändra i den
planering man haft tidigare. Således kommer verksamhet att bedrivas under
sommaren 2016. Platsen eller platserna för verksamheten måste vara så
flexibla att den bedrivs där behovet finns. Ronneby kommun har många
lokaler spridda över hela kommunen som kanske inte nyttjas fullt ut under
sommarmånaderna. Inköp av en husvagn eller tält för ändamålet torde inte
vara nödvändigt.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar att bifalla motionen i den del som avser att
verksamhet behöver bedrivas under sommarlovet på olika ställen i
kommunen.
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå motionen i den delen som avser
inköp av husvagn eller tält.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Peter
Lindström (RP), Johan Svedberg (S) samt ersättare Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar att som yttrande till kommunstyrelsen
bifalla motionen i den del som avser att verksamhet behöver bedrivas under
sommarlovet på olika ställen i kommunen, samt avslå motionen i den delen
som avser inköp av husvagn eller tält.
Översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen

:
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§ 35

Dnr 2015-000358 140

Begäran om remissyttrande ang motion från Christer
Stenström (M) om hemvändarhelg i Ronneby
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Christer Stenström (M) har i en motion förslagit att man skall utreda frågan
om att anordna en hemvändarhelg i Ronneby för att tillsammans med det
lokala näringslivet bidra till kommunens befolkningstillväxt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2015-05-11 för
redovisning av hur hemvändaraktiviteten förhåller sig till helheten avseende
marknadsföring/kommunikation. Remissyttrandet ska samordnas mellan
Fritid- och kulturförvaltningen, Näringslivsenheten och Infoenheten samt där
till med remissyttrandet för Ulf Ahlstedts medborgarförslag angående
”Sensommarfestival”.
Bedömning
Hemvändaraktiviteter rör inflyttningsfrågor och arbetet med att utveckla
kommunen positivt mot en ökande befolkning under det övergripande målet
attraktivt boende. Kommunikationsenheten och Näringslivsenheten bedömer
att hemvändaraktiviteter innebär en möjlighet att marknadsföra kommunen
och har visat sig positivt i andra kommuner så som Jönköping, Älvdalen och
Umeå. Dock innebär dessa aktiviteter en liten del i ett större arbete för att
strategiskt arbeta med inflyttning.
För hemvändaraktivitet föreslås en helgaktivitet i anslutning till Hela
Ronneby svänger (oktober 2016) vilket bedöms som en existerande aktivitet
med hemvändande besökare. Arbetet sker i samarbete med kommunala
verksamheter, de kommunala bolagen samt näringslivsföreningar och bygger
på erfarenheter och material från marknadsföringskampanjen Guldlägen i
Ronneby. Aktiviteten hålls under lördagen i Ronneby Gallerian där boenden,
tomter, lokaler samt arbetsmöjligheter marknadsförs för att visa på
möjligheterna med att besöka, bo och verka i Ronneby. Enligt
Kommunikationsenheten och Näringslivsenhetens bedömningar skulle
kostnaden för aktiviteten personalkostnader, hyror, annonsering och material
vara ca 80 tkr. Näringslivsenheten bedömer en möjlig samfinansiering från
lokala företag och mäklare på ca 5-10 %.
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Utifrån andra kommuners erfarenheter bör denna aktivitet vara en del i ett
större strategiskt arbete för att öka inflyttningen till kommunen. Detta enligt
tidigare bedömning i tjänsteskrivelsen KS 140 2010-000074.
Den ”Sensommarfestival” som handläggs i ett medborgarförslag kan och bör
samordnas med ”Hemvändarhelgen”.
De personella resurserna som finns att tillgå inom ramen för budgeterade
evenemang innebär att ytterligare idéer kring aktiviteter bör samordnas med
andra befintliga evenemang.
Huvudansvarig för genomförandet förslås den nya kommunikationsenheten
med stöd av såväl näringslivcsenheten och fritid- och kulturförvaltningen.
Det övergripande budskapet för hemvändaraktiviteten i samband med Hela
Ronneby svänger är Guldlägen i Ronneby. Det är en fortsättning av
marknadsföringskampanjen Guldlägen i Ronneby som påbörjades under
2015. Kampanjens primära syfte är att öka stoltheten över platsen Ronneby
kommun. Det pågående varumärkesarbetet är en viktig del i utvecklingen av
evenemang.
Detta yttrande har utarbetats i samverkan med kommunikationsenheten och
näringslivsenheten.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att
- ställa sig positiv till en riktad hemvändarhelg
- hemvändarhelgen föreslås samplaneras med ”Hela Ronneby svänger”
- den nya kommunikationsavdelningen blir ansvarig för genomförandet
- kommunstyrelsen avsätter 80 tkr, avseende hemvändarhelgen, för den
kommunala delen av finansieringen
- aktiviteterna för att locka hemvändare utarbetas i samverkan mellan
berörda enheter/förvaltningar.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) samt Johan
Svedberg (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Johan Svedberg (S) att inte
bara samplanera ”hemvändarhelgen” med ”Hela Ronneby svänger” utan
även med andra aktiviteter i centrum.
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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 i yttrande föreslå att kommunstyrelsen
- ställer sig positiv till en riktad hemvändarhelg
-

hemvändarhelgen föreslås samplaneras med någon aktivitet i centrum tex
”Hela Ronneby svänger”

-

den nya kommunikationsavdelningen blir ansvarig för genomförandet

-

kommunstyrelsen avsätter 80 tkr, avseende hemvändarhelgen, för den
kommunala delen av finansieringen

-

aktiviteterna för att locka hemvändare utarbetas i samverkan mellan berörda
enheter/förvaltningar.

________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 36

Dnr 2015-000131 841

Begäran om remissyttrande över Medborgarförslag
från Ulf Ahlstedt gällande sensommarfestival
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet
Ärendet behandlades i FKN 2015-05-13 § 82. Vid behandlingen i KS AU
2015-08-17 beslutades att återremittera ärendet för förtydligande.
Bedömning
Förslaget på att det ska arrangeras ett stort evenemang till och förlägga det
som en avslutning av sommaren med namnet ”Sensommarfestival” är
positivt. Plats för detta evenemang är tänkt i Ronneby centrum (torg och
gågatan). Krögarna, handlare, alla företag i centrum bör vara delaktiga.
Evenemanget kan kombineras med en hemkomst- och skördefest. Denna
festival skulle byggas på musik, sång och dans av lokala musiker och
föreningar. Allsång skulle kunna arrangeras på torget och
försäljning/servering av olika matkulturer.
För att genomföra detta krävs såväl ekonomi som personella resurser. Fritidoch kulturförvaltningen har inte dessa resurser i nuläget. Detta är ett
evenemang som skulle genomföras av till exempel Ronneby
Handelsförening i samarbete med sponsorer.
Evenemangsarenan är i Ronneby centrum.
Förslag på samarbetspartners:
Ronneby kommun (turism och evenemangssamordnare),
Blekinge Smakupplevelse
Alla krögarna i Ronneby kommun (även de som är utanför centrum).
Musik: ENDUO AB, Ronneby Musikförening/Bosse Johansson
Idrottsföreningar i Ronneby (Alliansen)
Miljöteknik (el och VA).
Ronneby Folkteater
Samarbete med företag som sponsrar arrangemanget på olika sätt. Där
givetvis mediaföretag skall bjudas in.
Marknadsföring av eventet inom/utanför Ronneby kommun.
Hyra in en större scen, bänkar (allsången).
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till ett ytterligare arrangemang
som lyfter Ronneby som besöksort och där det gynnar olika aktörer i
samhället.
Fritid- och kulturnämnden anser att detta arrangemang bör drivas av annan
part men att kommunen genom fritid- och kulturnämnden är en
samarbetspartner.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen ställa
sig positiva till ett ytterligare arrangemang som lyfter Ronneby som
besöksort och där det gynnar olika aktörer i samhället.
Fritid- och kulturnämnden anser att detta arrangemang bör drivas av annan
part men att kommunen genom fritid- och kulturnämnden är en
samarbetspartner.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 37

Dnr 2015-000393 800

Begäran om remissyttrande gällande försäljning av del
av fastigheten Ronneby 25:16, annex och lada till
Fridhems gård
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har till fritid- och kulturnämnden översänt en
begäran om remissyttrande gällande försäljning av del av fastigheten
Ronneby25:16, annex och lada till Fridhems gård.
Fritid- och kulturnämnden anser sig inte ha något behov att fastigheterna,
varför nämnden ej har något att erinra mot en försäljning.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden har ej något att erinra gällande en försäljning av
del av fastigheten Ronneby 25:16 annex och lada till Fridhems gård.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Amani El Ali
(S), Peter Lindström (RP), Mikael Karlsson (S)
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att ärendet gällande fastigheterna ska lyftas till
Kulturhus gruppens arbete.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på yrkandet mot
tjänstemannaförslaget och finner att fritid- och kulturförvaltningen bifaller
tjänstemannaförslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till tjänstemannaförslaget.
Nej-röst för bifall till Teo Zickbauer (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas sex (6) ja-röster mot sju (7) nej-röster
således bifalles Teo Zickbauer (S) yrkande.
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Hur ledamöterna röstat redovisas:
Namn:

Ja

Lena Mahrle, (FP)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Theo Zickbauer (S)
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Amani El-Ali (S)
Kranislav Miletic (S)
Mikael Karlsson (S)
Johan Svedberg (S)
Ros-Marie Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Thomas Svensson, (S) tj ers
Summa:

X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
7

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande i föreslå kommunstyrelsen
att ärendet gällande del av fastigheten Ronneby 25: 16, annex och lada till
Fridhems gård, ska lyftas till Kulturhusgruppens arbete.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 38

Dnr 2016-000012 800

Information & rapporter
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström lämnar en verksamhetsrapport från
tiden som tf förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen.
Per Engkvist kommer att vara administrativ ledare och kommundirektör
Magnus Widén kommer att gå in som förvaltningschef, under tiden
rekrytering av ny förvaltningschef pågår.
Ordförande Claes Diurhuus Gundersen (M) framför sitt och övriga
ledamöters tack för den fina redovisningen och önskar lycka till i framtiden.
Deltar i debatten
Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M), ledamöterna Teo Zickbauer (S),
Rose-Marie Leksell (SD) samt tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll.
________________
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§ 39

Dnr 2016-000011 800

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Ordförandebeslut 2016-02-05 – Ansökan om förskottsutbetalning av
anläggningsbidrag – Listerby IK.
Ordförandebeslut 2016-01-22 – Ronneby Brunnspark Vandrarhem och Bed
& Breakfast, godkännande av förlängning av andrahandsupplåtelsen till Cura
Individutveckling t o m 2016-05-31.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisade delegationsärende
till dagens protokoll.
________________
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§ 40

Dnr 2016-000010 800

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Blekinge Idrottsförbund/SISU idrottsutbildarna Bleking – Tack för stödet
kring Idrottsgalan 2016.
Tekniska förvaltningen – Redovisning av fakturaunderlag gällande
elförbrukning, Lugnevi.
Mail från Mia Lindelöf och Ewa Andersson angående öppettider i Ronneby
sporthall.
Skrivelse från Charlotte Karlberg ordförande i Ronneby simsällskap.
Inbjudan till möte på RSS kansli angående öppettider i Ronneby sporthall.
Bibliotekschef Therese Emilsson – Information om öppettider på
Hjorthöjdens bibliotek.
Protokollsutdrag:
KF § 24/2016 – Förslag till insatser statliga integrationsmedel.
KS/AU § 34/2016 – Delegationsbeslut 2015.
Ärendelogg för fritid- och kulturförvaltningen.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisade delgivningsärende
mm till dagens protokoll
________________
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§ 41

Dnr 2016-000013 800

Övriga ärende
Sammanfattning
Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) redovisar att fiskevakter är
igång i Ronneby och vid de sjöar som har fiskekort.
Fråga ställs om vem som har hand om, driver frågan gällande
skärgårdstrafiken till tex Tjärö.
Blekinge arkipelag driver denna fråga, landsbygdsutvecklare Ebon
Kaisajunnit har varit med i arbetsgruppen.
Johan Svedberg (S) framför att regelverket för bidrag bör ses över.
Christer Stenström (M) ställer fråga om det är mobilförbud i sport/simhallar,
då det finns vissa kommuner som har förbud mot detta.
TF förvaltningschef Susanne Öström meddelar att Ronneby inte har detta
förbud.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor till dagens
protokoll.
________________
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