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§ 58

Dnr 2016-000007 000

Val av justerare samt justering av dagordningen
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
Teo Zickbauer (S) anmäler ett extra ärende: Ansökan om bidrag – Ronneby
Folkteater/Cirkus Cirkör.
Anmälan om en övrig fråga: Hur inbjudan gått ut till föreningar som ska
medverka vid föreningsmässan på Knut Hahnsskolan.
Ordförande Lena Mahrle (L) anmäler ett extra ärende: Ansökan om
arrangemansbidrag - Ronneby Musei- och Hembygdsförening.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om att ta upp de två extra ärenden till
behandling på dagens sammanträde.
Reservation
Claes Diurhuus-Gundersen (M) reserverar sig mot att ärendet gällande
Ronneby Musei- och hembygdsförening behandlas på dagens sammanträde.
________________
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§ 59

Dnr 2015-000195 880

Biblioteksplan - Information
Sammanfattning
Bibliotekschef Therese Emilsson föredrar ärendet.
Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 117/2015 att ge förvaltningen i
uppdrag att skapa en grupp med syfte att uppdatera nuvarande biblioteksplan
och att redovisning skulle ske på sammanträdet i mars 2016.
Varje kommun ska ha en biblioteksplan och Ronneby kommuns har gått ut.
En biblioteksplan ska innehålla det Ronneby vill med sina bibliotek för att
tillmötesgå kommuninnevånarna. Planen bör gälla fram till 2019. Uppdraget
med att skapa en grupp för att uppdatera nuvarande plan har utgått då det är
både fritid- och kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen som
handhar ärendet. En tidplan för ärendegången är att en delredovisning sker
under sammanträdet i maj 2016 och beslut tas under sammanträdet i
augusti/september 2016, för att överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut innan årets slut. Utbildningsnämnden bör komma in med information i
ärendet innan sommaren.
Förslaget kommer att skickas till ledamöterna för diskussioner i de politiska
grupperna.
Det är viktigt med ett delbeslut i ärendet så anstånd kan begäran hos
Kulturrådet.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M)
samt Teo Zickbauer (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen och godkänna
tidplan för ärendet.
________________
Exp.
Bibliotekschef Therese Emilsson
Utbildningsnämnden FK
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§ 60

Dnr 2016-000334 869

Begäran om yttrande över Revisionsrapport Granskning av fritid- och kulturnämndens
säkerställande av kommunens tillgångar vid skötsel av
Gjuteri och emaljmuseet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Ernst & Young AB har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Ronneby kommun granskat fritid- och kulturnämndens säkerställande av
kommunens tillgångar vid skötseln av Gjuteri- och emaljmuseet.
Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna i Ronneby kommun
beslutat om, att genomföra granskningen. Granskningens övergripande syfte
har enligt revisionsrapporten varit att utreda hur fritid- och kulturnämnden
säkerställer god intern kontroll samt kommunens tillgångar vid skötseln av
Gjuteri- och emaljmuseet i Kallinge.
Rapporten är indelad i följande avsnitt:
Bakgrund och syfte, avgränsning, revisionsfrågor, revisionskriterier samt
genomförande.
Kommunala mål och organisation: mål, vision, organisation och ansvar.
Gjuteri- och emaljmuseet: avtal, åtaganden enligt avtalen, utredning om
museiverksamheten.
Uppföljning och återrapportering
Sammanfattande och bedömning
Granskningen är genomförd genom dokumentstudier och intervjuer med t f
förvaltningschef, enhetschefen för Kulturcentrum, utredare (tidigare
förvaltningschef t o m 31 augusti 2015) samt tidigare förvaltningschef och
administrativ chef (pension fr.o.m. 1 januari 2015). Viss avstämning har
även gjorts med tidigare ordförande i fritid- och kulturnämnden.
Förtroendevald revisor har medverkat vid intervjuerna.
Enligt revisionsrapporten har följande revisionsfrågor besvarats:
Hur säkerställer fritid- och kulturnämnden att verksamheten vid Gjuteri- och
emaljmuseet bedrivs enligt avtal?
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Omfattas Gjuteri- och emaljmuseet av avtalet 2014 och framåt? Om inte, vad
har nämnden för planer för museet?
Har nämnden säkerställt kommunens tillgångar i form av museiföremål
genom en inventarieförteckning?
Var förvaras inventarieförteckningen för museet?
Vilka beslut har fattats kring hur museet ska drivas och var föremålen ska
förvaras?
Hur säkerställer nämnden att tillräcklig intern kontroll finns för de föremål
som flyttas eller lånas ut?
Vilka avtal eller andra överenskommelser har upprättats för föremål som
kommunen lånat ut eller som förvaras av annan?
Vilken återrapportering sker till nämnden?
I revisionsrapporten har angetts källförteckning gällande genomförda
intervjuer samt vilken dokumentation som ligger till grund för granskningen
och vilken tidsperiod granskningen avser. Samtliga intervjuade har getts
möjlighet att faktagranska rapporten.
I rapporten redogörs för den sammanfattande bedömningen av hur fritid- och
kulturnämnden bör stärka sin styrning och intern kontroll för att säkerställa
kommunens tillgångar i form av museiföremål.
Efter genomförd granskning anges avslutningsvis i den sammanfattande
texten att fritid- och kulturnämnden rekommenderas att:
skyndsamt utreda om och vilka föremål som saknas samt tillse att föremålen
återlämnas till kommunen
tillse att förvaltningen verkställer nämndens beslut från september 2014 samt
följer upp verkställt beslut
tillse att rutiner för utlåning av konst/museiföremål är väl kända i
verksamheten
säkerställa en god hantering av nämndens samtliga avtal samt tillse att
avtalen tillgängliggörs
överväga risker vid utlåning av konst eller förflyttning av museiföremål
inom ramen för nämndens internkontrollarbete
Revisionsrapporten har mottagits 2016-03-15 och fritid- och kulturnämndens
yttrande önskas senast 2016-03-29. Tidpunkten för yttrande från nämnden
har därefter förlängts till den 1 maj.
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Bedömning
Revisionsrapporten har mottagits och dess innehåll och rekommendationer
innebär att en fördjupning av rapportens innehåll i sin helhet är nödvändig.
De lämnade rekommendationerna kommer att följas.
De lämnade rekommendationerna innebär att ett ingående och omfattande
utredningsarbete krävs samt att en tidplan för genomförande och
återrapportering bör fastställas.
Fritid- och kulturförvaltningen ansvarar för områdena fritid, turism, allmän
kultur och bibliotek. Allmän kultur omfattar bl. a utställningar i
Kulturcentrums konsthallar, verkstäder i grafik, textil och emalj, samarbete
med kulturföreningar och vid kulturarrangemang, ekonomiska bidrag till
kulturföreningar och studieorganisationer, kulturprojekt samt kommunens
konstregister och kulturpris.
I nämndens delegationsordning framgår att förvaltningschefen har delegerad
beslutanderätt i t ex regler för disposition av verksamhetens anläggningar
och lokaler, öppettider vid verksamhetens anläggningar, lokaler, bibliotek,
filialer och turistbyrå samt schemaläggning av verksamhet i lokaler och
anläggningar. Vidare framgår att förvaltningschefen även ansvarar för
samverkan inom förvaltningen. När ett beslut fattas på delegation ska det
enligt gällande delegationsordning anmälas till nämndens ordförande,
presidium eller till nämnden.
Förslag med anledning av revisionsrapportens innehåll och lämnade
rekommendationer med syfte om nämndens säkerställande av kommunens
tillgångar vid skötseln av Gjuteri- och emaljmuseet.
Fritid- och kulturförvaltningen under ledning av förvaltningschefen föreslås
få utredningsuppdraget för att de i rapporten lämnade rekommendationerna
skall fullföljas.
En redovisning av utrednings-uppdraget med vidtagna åtgärder, alternativt
med förslag på åtgärder, i enlighet med de lämnade rekommendationerna
med återrapportering skall lämnas till fritid- och kulturnämndens
sammanträde i december 2016.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar med anledning av begärt yttrande över
revisionsrapporten gällande nämndens säkerställande av kommunens
tillgångar vid skötseln av Gjuteri- och emaljmuseet, ställa sig bakom
förvaltningens förslag vilket innebär att:
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Fritid- och kulturförvaltningen under ledning av förvaltningschefen får
utredningsuppdraget för att de i rapporten lämnade rekommendationerna
skall genomföras och därmed fullföljas
En redovisning av utredningsuppdraget med vidtagna åtgärder, alternativt
med förslag på åtgärder, i enlighet med de lämnade rekommendationerna
med återrapportering skall lämnas till fritid- och kulturnämndens
sammanträde i december 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP) samt ersättare
Åke Tärntoft (C).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar om ett tillägg: att en delredovisning av ärendet ska
göras i september 2016.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört tilläggsyrkande
och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar med anledning av begärt yttrande över
revisionsrapporten gällande nämndens säkerställande av kommunens
tillgångar vid skötseln av Gjuteri- och emaljmuseet, ställa sig bakom
förvaltningens förslag vilket innebär att:
Fritid- och kulturförvaltningen under ledning av förvaltningschefen får
utredningsuppdraget för att de i rapporten lämnade rekommendationerna
skall genomföras och därmed fullföljas.
Att en redovisning av utredningsuppdraget med vidtagna åtgärder, alternativt
med förslag på åtgärder, i enlighet med de lämnade rekommendationerna
med återrapportering skall lämnas under fritid- och kulturnämndens
sammanträde i december 2016, samt att en delredovisning av ärendet ska
göras under sammanträdet i september 2016.
________________
Exp.
Förvaltningschef Thomas Andersson
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 61

Dnr 2016-000424 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar
ärendet.
KF-budgeten har justerats med:
Uppräkning av arvoden till nämnd.
Justering av internhyror till TF.
Beslut om överflyttning av vandrarhemmet till TF vilket minskat både
intäkter och kostnader.
Tilläggsanslag enl beslut från KF/KS.
Eftersom en del av verksamheten är säsongsförlagd är utfallet inte jämt
fördelat över året inom turismen och Brunnsbadet, Tosia bonnadan mfl.
Intäkterna beräknas följa budget om säsongsverksamheterna inte slår fel.
Ökade intäkter avser olika projekt som EU-projekt, integration mfl
motsvaras av kostnader.
Personalkostnaderna är lite osäkra pga planerade förändringar som ej
beslutats eller genomförts. Pensionsavgång under 2016 inom biblioteken
som räknats bort i budget men behöver återbesättas, under 2016 sep-dec men
from 2017 helår. Tjänsten kommer att riktas mot integration förvaltningen
kommer att ansöka om integrationsmedel under 2016 för månaderna under
innevarande år, from 2017 måste egen finansiering hittas.
Ungdomsverksamheten är i behov av omorganisation och förstärkning.
Administrationen är i behov av tillfällig förstärkning pga tidigare flera
sjukskrivningar.
Övriga kostnader är fördelade fullt ut och ingen reserv har kunnat skapas.
Ökade kostnaderna för projekten täcks av olika bidrag.
Arbetetmed taltidning fördes tillbaka till nämndens verksamhet utan
budgetmedel i samband med budgetarbetet. Löses genom samarbetsavtal
med Karlskrona kommun, verksamheten återkommer vid T1 med
finansiering. prel kostnad för resterande året ca 55 tkr.
Turism det råder osäkerhet kring kostnaderna för turisttåget gällande både
drift och investering för upprustning. Finansiering sker inom befintlig ram
för turismen.
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Anläggningarna oförutsedd extra servicekostnad ca 60 tkr på
kylanläggningen Kockumhallen, i övrigt beräknas anläggningarna i
dagsläget följa en mycket stram budget om inget oförutsett inträffar.
Med viss osäkerhet beräknas i nuläget verksamheten att kunna följa budget
under förutsättning att finansiering kan lösas för ovannämnda merkostnader.
Beviljade integrationsmedel är ej medtagna i dagens redovisning.
Thomas Andersson redovisar de personalförändringar som gäller:
Den tjänst som togs bort i samband med en pensionsavgång på biblioteket
bör återbesättas, det finns behov av en förstärkning av en assistent inom
administrationen, samt förstärkning av en verksamhetschef inom
fritidsgårdsverksamheten. Ett ärende kommer att skrivas fram gällande
äskande av medel,
Claes Diurhuus-Gundersen (M) påtalar att en översyn av bemanning på
biblioteket bör genomföras innan det äskas en ytterligare tjänst.
Ordförande Lena Mahrle (L) redovisar att fritid- och kulturnämnden har tre
potter med medel för ungdoms- och lovaktiviteter, dels i budgeten 600 tkr,
statliga medel om 600 tkr samt ca 700 tkr från Myndigheten för Ungdoms
och Civilsamhälles frågor.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Christer Stenström (M), Anders La Petersson (C)
samt Peter Lindström (RP).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att förvaltningschef Thomas Andersson
får i uppdrag att söka medel från Myndigheten för Ungdoms och
Civilsamhälles frågor till ungdomsaktiviteter samt redovisa detta på ett
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera den ekonomiska redovisning
till protokollet.
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Att förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att söka medel från
myndigheten Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhälles frågor till
ungdomsaktiviteter samt redovisa detta på ett kommande sammanträde.
________________
Exp.
Förvaltningschef Thomas Andersson
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§ 62

Dnr 2016-000082 001

Begäran om remissyttrande över motion från Thomas
Lähdet (MP) avseende ändring av Fritid- och
kulturnämnden
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har till fritid- och kulturförvaltningen
översänt en motion, för yttrande, från Thomas Lähdet (MP) där han pläderar
för en uppdelning av nuvarande nämnd i en Kulturnämnd med bilioteks- och
turism och en Fritidsnämnd. Han menar att närvarande politiker ofta har
intresse i ett av områdena. Han föreslår alternativt att det sker en uppdelning,
men att turism och besöksnäring förs över till näringslivskontoret. I
motionen föreslås fullmäktige besluta enligt följande två att- satser:
- att undersöka möjligheten om delning av FoK enligt förslag ovan eller
- att återgå till det tidigare, med en Biblioteks- och Kulturnämnd och en
fritidsnämnd.
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till fritid- och
kulturnämnden.
Bedömning
Det pågår en process med omorganisation som till vissa delar kommer att
realiseras redan till halvårsskiftet.
De politiska partierna har i uppdrag att utse representanter för varje nämnd,
enligt nuvarande organisation.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige
föreslå att motionen avslås.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S), Tomas Lund (SD) Christer Stenström (M), Peter
Lindström (RP), samt ersättarna Thomas Lähdet (MP) och Thommy
Persson (S).
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Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att första meningen under bedömning ska utgå.
Claes Diurhuus-Gundersen yrkar med instämmande av Tomas Lund (SD) att
motionen avslås.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen
föreslå att motionen avslås.
Att första meningen under stycket bedömning utgår.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 63

Dnr 2016-000359 006

Begäran om remissyttrande - Motion från Sune
Håkansson (RP) ang personalföreträdares närvaro- och
yttrande rätt
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltning har till fritid- och kulturförvaltningen översänt
en motion, för yttrande, från Sune Håkansson (RP) gällande
personalföreträdarnas närvaro- och yttranderätt vid nämndernas
sammanträden och huruvida det finns ett enhetligt beslut eller riktlinjer om
vad som gäller utöver vad som regleras i lagstiftningen, dvs enligt
Kommunallagens bestämmelser.
Med anledning av den inkomna motionen ges nämnderna möjlighet att
inkomma med synpunkter på motionen och i vad mån man från respektive
nämnd tillstyrker att kommunstyrelsen ska utreda de föreslagna åtgärderna
som anges i motionen.
Enligt motionen föreslås att:


Kommunstyrelsen utvärderar vilka för- och nackdelar personalföreträdarnas närvaro- och yttranderätt har haft



Kommunstyrelsen överväger att skapa samma regler i samtliga
nämnde, innebärande antingen att ingen nämnd, alternativt alla
nämnder, har närvaro- och yttranderätt för personalföreträdarna



Kommunstyrelsen vid behov överlägger med de fackliga
organisationerna om hur personalföreträdarna skall utses

Bedömning
Förslaget gällande en utvärdering av vilka för- och nackdelar
personalföreträdarnas närvaro- och yttranderätt har haft, borde inte vara en
förutsättning för att verka för att det skapas enhetliga regler som ska gälla för
samtliga nämnder utöver vad som regleras i lagstiftning samt att de utsedda
personalföreträdarna bör finns förtecknade. Det har dock hittills inte
förekommit situationer eller behov som föranleder en särskild utredning.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att motionen
avslås.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen
föreslå att motionen avslås.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 64

Dnr 2015-000163 8052

Regelverk för bidrag - förslag till översyn
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Enligt ett tidigare förslag har det yrkats att regelverket för
bidragsbestämmelserna främst gällande ansökningstiden skulle ses över för
att tidigareläggning av bidragsutbetalningar skulle bli möjligt. Bakgrunden
till förslaget är att det under de senaste åren har inkommit ansökningar från
föreningar som begärt förskotts-utbetalning av föreningsstödet. Det har
hittills under åren handlat om 4-5 föreningar som begärt förskottsutbetalning.
Fritid- och kulturnämnden behandlade ärendet den 13 maj 2015 och
beslutade att den dåvarande förvaltningschefen fick i uppdrag att utarbeta ett
förslag till tidigareläggning av inlämningstidpunkten för föreningarnas
ansökningar i syfte att tidigarelägga bidragsutbetalningarna.
Den 4 juni 2015 återaktualiserades ärendet och den dåvarande
förvaltningschefen redogjorde för förslaget som innebar att föreningarna
skulle inkomma med sina ansökningshandlingar den 30 november istället för
den 31 mars, när det gäller verksamhetsbidrag, anläggnings-/lokalbidrag,
investeringsbidrag samt bidrag för särskild social verksamhet. Enligt
förslaget ansågs utbetalningarna därmed kunna ske redan i januari.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 6 oktober 2015 framgår av
beslutet att man ställer sig bakom förslaget samt därmed föreslår
kommunfullmäktige att ställa sig bakom de föreslagna ändringarna.
När kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 oktober 2015 beslutades
att ärendet skulle återremitteras till fritid- och kulturnämnden.
Bedömning
Uppfattningen är den att det av olika anledningar inte är genomförbart att
tidigarelägga ansökningstiden till den 30 november för att föreningsstödet
skall utbetalas redan i januari året därpå. Ett sådant förfarande innebär att
ansökningarna skulle grunda sig på inaktuella årshandlingar och när beslut
skall fattas om fördelning av föreningsbidragen finns ingen fastställd budget.
Den föreslagna tidplanen är inte lämplig med tanke på de personella resurser
som krävs eftersom handläggningen är omfattande och tidskrävande.
Tidpunkten på året med flera helgdagar under december och januari månad,
innebär färre arbetsdagar för handläggning vilket får till följd att det inte är
möjligt att genomföra bidragsutbetalningar i januari månad. Omfattningen av
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de föreningar som hittills under åren inkommit med begäran om förskottsutbetalning av föreningsstödet, får anses som ringa och står inte i proportion
till den tidigare föreslagna förändringen.
De nuvarande bidragsbestämmelserna behöver av olika anledningar ses över
i sin helhet och i de fall det inte finns tydliga riktlinjer/bestämmelser för
handläggning av de olika bidragen bör sådana upprättas.
På sikt är förhoppningen att handläggningsprocessen för
bidragsansökningarna kan förkortas och förenklas, genom införande av
system för en digitaliserad ansökningshantering.
Skälen till att den föreslagna förändringen av regelverket gällande
ansökningstidpunkten inte skall genomföras, sammanfattas enligt följande:







Ansökningarna skulle baseras på inaktuella årshandlingar
Vid fördelning av föreningsstödet finns ingen fastställd budget
Tidsaspekten - orimligt kort arbetstid för handläggning
Antalet ansökningar gällande förskottsutbetalningar är få
Bidragsbestämmelserna i sin helhet bör ses över och digitalisering av
bidragshanteringen bör genomföras

Förslag till beslut
Det tidigare behandlade förslaget om revidering av bidragsbestämmelserna
gällande ansökningstidpunkten enligt fritid- och kulturnämndens beslut §§
69 och 93 under 2015 skall inte genomföras.
Att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att genomföra en total
översyn av de nuvarande gällande bidragsbestämmelserna samt utarbeta
förslag på revidering av bidragsbestämmelser som skall gälla fr o m 1 januari
2017.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att det tidigare behandlade förslaget om
revidering av bidragsbestämmelserna gällande ansökningstidpunkten enligt
fritid- och kulturnämndens beslut §§ 69 och 93 under 2015 inte skall
genomföras.
Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att genomföra en total översyn
av de nuvarande gällande bidragsbestämmelserna samt utarbeta förslag på
revidering av bidragsbestämmelser som skall gälla fr o m 1 januari 2017.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 65

Dnr 2016-000368 805

Ansökan om föreningsbidrag Kallinge Museum
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredra ärendet. En ny förening har
bildats med namnet Föreningen Kallinge Museum och har inkommit med
ansökan om startbidrag. Föreningen har inlämnat de handlingar som krävs
enligt de av kommunfullmäktige beslutade bidragsbestämmelserna med
hänvisning till punkten 10.1 – 10.2.
Föreningen som är ideell och politiskt obunden, har angett att deras
verksamhet skall vara att forska, dokumentera och bevara Kallinge samhälles
historia.
Bedömning
Föreningen Kallinge Museum har inkommit med de handlingar som krävs
enligt gällande bidragsbestämmelser för att startbidrag ska kunna beviljas.
Förslag till beslut
Föreningen Kallinge Museum beviljas 2 000 kronor i startbidrag.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Föreningen Kallinge Museum
ett startbidrag om 2 000 kronor.
________________
Exp.

Föreningen Kallinge Museum
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§ 66

Dnr 2016-000249 841

Ronneby Stadsfest 2016 - Ansökan om medel för
arrangemanget
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredra ärendet.
Fritid-och kulturnämnden beslutade under § 46/2016 att återremittera
ärendet, ansökan om medel för Ronneby stadsfest 2016, till fritid- och
kulturförvaltningen för vidare utredning gällande ägarförhållande, ev
bidragsansökningar avtal om markarrende mm.
Kontakt har tagits med arrangörerna, Marcus Schönbeck och Marcus
Bjelland, som sökt medel i sitt företagsnamn. Någon övrig bidragsansökan
har inte gjorts.
Bidrag beviljas till föreningar ej till företag.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår att ansökan om medel avslås med
hänvisning till de allmänna bestämmelserna i de av kommunfullmäktige
fastställda bidragsbestämmelserna som gäller för föreningar och
studieorganisationer i Ronneby kommun.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Marhle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP) samt Amani El Ali (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om medel för Ronneby
Stadsfest 2016 med hänvisning till de allmänna bestämmelserna i de av
kommunfullmäktige fastställda bidragsbestämmelserna som gäller för
föreningar och studieorganisationer i Ronneby kommun.
Reservation
Lena Mahrle (L), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Christer Stenström (M)
och Rickard Evaldsson (M) reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp.
Marcus Schönbeck
Marcus Bjelland
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§ 67

Dnr 2016-000198 805

Nödhjälpen, Anders Stenberg - Ansökan om bidrag
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredra ärendet.
Det har inkommit en ansökan 2016-02-29, om kommunalt stöd för
verksamhet, till stöd för utsatta EU-medborgare och andra med liknande
behov som vistas i Ronneby kommun. Nödhjälpen Ronneby genom
ordföranden Anders Stenberg, ” i ett brett samarbete med kyrkor, partier,
föreningar och enskilda Ronnebybor”, står bakom ansökan. I ansökan
redogörs för verksamheten som skall bedrivas samt beräknade kostnader
som avser hyreskostnad under elva månader.
Den totala hyreskostnaden tillsammans med verksamhetsbidrag, har angetts
till 55 000 kronor och är det belopp som ansökan avser.
Bedömning
För att en förening skall vara bidragsberättigad och som i det här fallet kunna
söka bidrag för att genomföra särskild social verksamhet krävs, att de
allmänna bestämmelserna i första kapitlet i de av kommunfullmäktige
beslutade bidragsbestämmelserna, ska vara uppfyllda. I det här fallet
uppfylls inte dessa krav.
Det framgår vidare av bestämmelserna att Socialförvaltningens yttrande skall
inhämtas inför Fritid- och kulturnämndens beslut om bidrag för att
genomföra social verksamhet. Samma ansökan har behandlats av
Socialnämnden § 31, 2016-02-23 och beslutet innebär att ansökan har
överlåtits till Fritid- och kulturnämnden för beslut.
Av Socialnämndens beslut framgår även att hänvisning sker till
Länsstyrelsen i Blekinge i avvaktan om direktiv om hur kommunen skall
arbeta med utsatta EU-medborgare.
Förslag till beslut
Ansökan om bidrag avslås med hänvisning till de allmänna bestämmelserna i
de av kommunfullmäktige fastställda bidragsbestämmelserna som gäller för
föreningar och studieorganisationer i Ronneby kommun.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP) Mikael Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Catharina
Christensson (S) samt ersättare Thommy Persson (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från
Nödhjälpen med hänvisning till de allmänna bestämmelserna i de av
kommunfullmäktige fastställda bidragsbestämmelserna som gäller för
föreningar och studieorganisationer i Ronneby kommun.
________________
Exp.
Nödhjälpen
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§ 68

Dnr 2016-000247 805

Rättelse av paragraf - Ansökan om föreningsbidrag
Ronneby Handbollsklubb
Sammanfattning
En rättelse av § 52/2016 ska genomföras.
Ronneby Handbollsklubb har kommit in med en lov- och
aktivitetsbidragsansökan för Alligators Cup 2015. Cupen är ett årligt
arrangemang under höstlovet för elever i årskurs 2-4 i Ronneby kommun.
Arrangemang som är en lovaktivitet och finns med i Höstlovskatalogen får
en ersättning på 80 kr per deltagare, en ersättning som är en
endagsersättning. Ett beslut som togs i Fritids- och turistnämnden 2004.
Förutsättning för att få ersättningen är att det inte tas ut någon deltagaravgift.
Ersättning kan också utgå för redovisade materialkostnader etc.
Bedömning
Arrangemanget som genomfördes under höstlovet 2015 engagerade elever i
de ovan angivna årsklasserna, klasslagen är mixade, d.v.s pojkar och flickor
spelar i samma lag, även de som inte tidigare har provat på handboll deltar.
Årsklasserna 2 och 3 har turnering en dag och årsklass 4 en dag. Alltså deltar
varje elev en dag, således ska 80 kr per deltagare betalas ut enligt redovisat
beslut ovan. Av ansökan framgår det att det var 179 deltagare, 179 x 80 kr =
14 320 kr.
I ansökan finns redovisat kostnader för pokaler, mat till ledare, funktionärer
m.m. 3 396 kr som redan har utbetalts av Fritidsgårdsverksamheten Bruket.
Kostnader för priser utöver pokalerna står, enligt skrivelsen, föreningens
sponsorer för. Andra kostnader som till kommer är hyra för A-hallen, Bhallen i Ronneby Sporthall. 6 tim x 2 dgr x 2 hallar x 22 kr/tim = 528 kr.
Självkostnaden per deltagare blir således 3 396 kr + 528 kr = 3 924 kr. 3 924
kr/179 deltagare = 22 kr.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Handbollsklubb ett lovoch aktivitetsbidrag på 14 320 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-21

Fritid- och kulturnämnden

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Handbollsklubb ett lovoch aktivitetsbidrag på 14 320 kr.
________________
Exp.
Ronneby Handbollsklubb
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§ 69

Dnr 2016-000411 805

Ansökan om Arrangemangsbidrag Ronneby Musei- och
Hembygdsförening
Sammanfattning
Ronneby Musei- och hembygdsförening har inkommit med en ansökan om
arrangemangsbidrag som avser två arrangemang. Enligt ansökan gäller det
Valborgsmässofirande på Snäckebacken den 30 april och firande av
Karödagen med kulturhistorisk rundvandring och ”brunnsmusik” den 26/6.
Av inlämnad verksamhetsplan för år 2016 finns en budget presenterad för de
båda arrangemangen. Föreningen söker 18 000 i arrangemangsbidrag för att
genomföra de båda arrangemangen.
Bedömning
De planerade arrangemangen har genom åren blivit tradition och har ett
betydande kulturellt värde.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar arrangemangsbidrag med totalt 18 000
kronor för de båda arrangemangen som genomförs under 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) samt
Claes Diurhuus-Gundersen (M).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Musei- och Hembygdsförening ett arrangemangsbidrag om totalt 18 000 kr.
________________
Exp.
Ronneby Musei- och Hembygdsförening
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§ 70

Dnr 2016-000012 800

Information & rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information:
Personalinformation – lämnad under ekonomisk uppföljning.
Rapport om ansökningar gällande integrationsutvecklingsmedel - En
arbetsgrupp är med tjänstemän är bildad och det har inkommit ca 20
ansökningar. Vissa har fått hela sin ansökan beviljad och vissa har fått
delfinansiering. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen
Båttrafiken i Ronneby kommun – Detta ärende ligger hos
näringslivskontoret. Näringslivschef Torbjörn Lind har fått i uppdrag att
utreda båttrafiken i bl a Ronneby ån. Kontakt har tagits med Blekinge
trafiken i ärendet. En delredovisning av ärendet kommer under
sammanträdet i maj 2016.
Fritidsgårdsverksamheten sommaren 2016 – Bruket kommer att ha ett ökat
öppethållande, även ha öppet kvällstid vissa dagar. Det kommer att gå bad
buss till Saxemara där man även kan utöva aktiviteter såsom volleyboll,
kubb mm. Är det regn är arrangemanget på Bruket. Det kommer att finnas
lägerverksamhet, även för funktionshindrade, resa till Ullared mm. Alla
skolungdomar kommer att få fem badbiljetter till Brunnsbadet. Eventuellt
kommer simhallarna att ha ett ökat öppethållande.
Att ett samverkansmöten tillsammans med tekniska förvaltningen, Magnus
Graad, ska avhållas en gång i månaden i de ärende som berör fritid- och
kulturförvaltningen/tekniska förvaltningen. Detta kommer även att
genomföras med andra förvaltningen där samröre finns.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Kranislav
Miletic (S), Christer Stenström (M), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Peter
Lindström (RP) samt ersättare Thommy Persson (S).
Kranislav Miletic (S) uppmanar politiker och tjänstemän att informera
föreningar att det finns lovaktivitetsmedel att söka.
Thommy Persson (S) framför ett önskemål om att förvaltningschef Thomas
Andersson får i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa hur arbetsmiljön
är inom förvaltningen samt hur den interna kommunikationen fungerar.
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Presidiet initierar att en regeländring av gällande bidragsbestämmelser så att
lov- och aktivitetsbidrag under punkt 2.4, öppnas för andra än enbart
föreningar. Redovisning under sammanträdet i maj 2016.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll.
Att en regeländring gällande bidragsbestämmelser, så att lov- och
aktivitetsbidrag under punkt 2.4, öppnas för andra än enbart föreningar.
Redovisning under sammanträdet i maj 2016.
Förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att till nästa sammanträde
redovisa hur arbetsmiljön är inom förvaltningen samt hur den interna
kommunikationen fungerar.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-21

Fritid- och kulturnämnden

§ 71

Dnr 2016-000011 800

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut enligt delegationsordningen 2 kap § 4 c, gällande
öppettider på biblioteken i Ronneby kommun 2016-06-13 - - 2016-08-20.
Delegationsbeslut gällande ansökan om arrangemangsbidrag – Sångkören
Decibellerna.
Delegationsbeslut gällande beviljande av arrangemangbidrag för Eringsboda
Samhällsförenings evenemang Skogstokig.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisade delegationsbeslut
till dagens protokoll.
________________
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§ 72

Dnr 2016-000010 800

Delgivningsärende mm 2016
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Kulturrådet – information 2016-04-18 angående enkelt avhjälpta hinder i
kulturlokaler.
Protokollsutdrag:
KF § 72/2016 – Fyllnadsval efter Stefan Jonasson (M) ersättare i fritid- och
kulturnämnden.
KF § 88/2016 – Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby.
KF § 91/2016 – Besvarande av motion från kf-ledamoten Roger Gardell (L)
gällande anläggande av nya bryggor på öar i Ronneby skärgård.
KF § )”/2016 – Besvarande v medborgarförslag från Christine Johansson
angående ny skylt vid Bäckahästens uppställningsplats i Brunnsparken.
KF § 96/2016 – Kompletteringsbudget 2016.
KF § 109/2016 – Budget 2016-2017, plan 2018-2019.
KF § 110/2016 – Skattesats år 2016.
Fördelning av bidrag till studieorganisationerna 2016, budgetanslag 2016 –
1 110 tkr.
Ansökan om projektmedel, Region Blekinge – Vång i Ronneby – Arkeologi,
landskapsplanering, konstgestaltning – Workshop våren 2016. Beslut från
Region Blekinge om att bevilja Kulturcentrum 26 500 kr i bidrag.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Mikael
Karlsson (S), Claes Diurhuus-Gundersen (M) samt ersättare Thommy
Persson (S).
Teo Zickbauer (S) påtalar att det inte känns tillfredställande när det står i
dagspressen om ärende som berör fritid- och kulturnämnden som inte
nämnden har blivit informerade i.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till
dagens protokoll.
________________
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§ 73

Dnr 2016-000013 800

Övriga ärende
Sammanfattning
Theo Zickbauer (S) tar upp ett extra ärende - Ronneby Folkteater/Cirkus
Cirkör har hos sökt kommunstyrelsen ansökt om integrationsmedel från
Ronneby kommun till Cirkus Cirkör Workshops 2016. Detta som ett led för
att sänka deltagaravgifterna så att ingen, av ekonomiska skäl, måste avstå att
delta i Workshoparna. Det är ett unikt nycirkusseminarium som ledas av
Cirkus Cirkörs erfarna pedagoger. Kapaciteten är av säkerhetsskäl begränsad
till 110 deltagare.
Deras idé är att ta 150 kr/vuxen och 50 kr/barn/ungdom upp till 26 år, om de
beviljas ett bidrag om 30 tkr.
Kalkylen för att genomföra evenemanget:
100 % beläggning – 90 deltagare x 380 kr är 34 200 kr
En prissänkning för ungdomar till 50 kr/ungdom blir intäkten 90 deltagare x
50 kr är 4 500 kr.
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade att översända ärendet till fritidoch kulturnämnden.
Teo Zickbauer (S) ställer en fråga om hur den inbjudan gällande
föreningsträff på Knut Hahnsskolan den 27 april 2016 distribuerats ut till
föreningen mm.
Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att det är utbildningsförvaltningen som har anställt en fritidssamordnare och en socialsekreterare
som håller på med arrangemanget. Fritid- och kulturförvaltningen är inte
informerade eller delaktiga i ärendet.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Mikael
Karlsson (S), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD) ersättarna Thomas
Lähdet (MP) samt Thommy Persson (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att barn/ungdomsbiljetterna till Cirkus Cirkör
subventioneras med 100 %, nolltaxa.
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Fritid- och kulturnämnden

Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag till Ronneby
Folkteater/Cirkus Cirkörs Workshop med subventioner om 100 % enbart
riktat till barn/unga med nolltaxa med ett maxbelopp om 34 500 kr,
(380 kr/deltagande barn/unga) samt att en återrapport av antal deltagande
barn/unga ska ske till fritid- och kulturnämnden efter genomfört evenemang.
I övrigt notera övriga frågor till dagens protokoll.
________________
Exp.
Ronneby Folkteater/Cirkus Cirkör
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