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§ 74 Dnr 2016-000007 000 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 75 Dnr 2016-000015 820 

Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby/omedelbart 
justerat 

 

Projektledare William Lavesson och arkitekt Zijad Bico föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Vid sitt sammanträde i mars beslutade kommunfullmäktige att sammanföra 

tekniska förvaltningens poster på 1 mkr för ”extra gräsyta inom 

Brunnsvallens område”, 2 mkr för ”omläggning av B-planen Brunnsvallen” 

med fritid- och kulturnämndens post om 0,6 mkr för ”målning löparbanor” 

till en sammanlagd post om 3,6 mkr på tekniska förvaltningen för utveckling 

av Brunnsvallen.  

Beslutet föregicks av ett beslut av fritid- och kulturnämnden som utöver 

förslag om överföring av budgetpost till kommunstyrelsen, tekniska 

förvaltningen, även beslutade att ställa sig positiv till en fortsatt skyndsam 

utredning gällande centrala alternativa platser i närområdet för en 

konstgräsplan i anslutning till Brunnsvallen, samt att en återrapport ska 

lämnas till fritid- och kulturnämnden i mars 2016. 

I samband med nyligen genomförd träff med berörda föreningar inför 

kommande förändringar framkom synpunkter som innebar att är det inte 

möjligt at få konstgräs på B-planen så ser man att den nya 7-manna planen 

bör få konstgräs. En skrivelse är inlämnad i frågan. 

Genom att slå samman anläggning av 7-mannaplan med konstgräsyta kan nu 

gällande uppdrag att finns lämplig plats för en konstgräsplan avslutas och 

den investeringen behöver inte göras i närtid.  

Kommunstyrelsen beslutade under § 134/2016, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att tekniska förvaltningen beviljas 

investeringsanslag om 750 tkr för anläggande av konstgräs på planerad 7-

mannaplan vid Brunnsvallen efter inhämtat yttrande från fritid- och 

kulturförvaltningen/nämnden.      

Deltar i debatten 

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

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

Rickard Evaldsson (M), Thommy Persson (S), samt Thomas Lähdet (MP). 
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Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar tillsammans med den socialdemokratiska gruppen 

bifall med följande tilläggsyrkande: att behovet av en 11-mannaplan, 

konstgräsplan, kvarstår och att frågan hanteras och lämplig plats föreslås i 

samband med framtagandet av Översiktsplanen. 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturnämnden får en 

ramuppräkning för ökande driftskostnader avseende konstgräsplan     

Propositionsordning 

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

finner att fritid och kulturnämnden befaller desamma.    

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till att anlägga en 

konstgräs på planerad 7-mannaplan vid Brunnsvallen,  

att behovet av en 11-mannaplan, konstgräsplan, kvarstår och att frågan 

hanteras och lämplig plats föreslås i samband med framtagandet av 

Översiktsplanen, 

att fritid- och kulturnämnden får en ramuppräkning för ökande 

driftskostnader avseende konstgräsplan.  

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 76 Dnr 2016-000482 800 

Kallinge Ishall - Soft Center Arena 

 

Projektledare William Lavesson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag i budget att ta fram en flerårig 

investeringsplan för ishallen i Kallinge och återrapportera Q2-2016. 

Parallellt med denna diskussion pågår projektering inför mindre 

ombyggnad/ anpassning av befintlig entré där 1,5 mkr finns avsatta för 

byggnation under 2016. 

Bedömning 

Nuvarande inriktning är att utveckla ishallen mot att fungera inom nuvarande 

nivå på användning, dvs komplettera med de viktigaste eftersatta 

funktionerna, såsom omklädningsrum och entréfunktion. Utredningen 

genomförs i samråd med fritid- och kulturförvaltningen som hanterar 

föreningskontakterna   

 

Kommunstyrelsen beslutade under § 131/2016 att notera informationen till 

protokollet, bifalla tekniska förvaltningens behovsinriktning men uppmana 

fritid- och kulturnämnden att göra en bedömning om fortsatt behov och 

inriktning går i linje med tekniska förvaltningens bedömning.  

Deltar i debatten 

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

Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP,) Johan Svedberg (S), 

Kranislav Miletic (S), Rose-Marie Leksell (SD), tjänstgörande ersättarna 

Thommy Persson (S), Thomas Svensson (S), ersättarna Thomas Lähdet 

(MP), Kerstin Johansson (L), Åke Tärntoft (C) samt Christer Leksell (SD). 

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

projektledare William Laveson och arkitekt Zijad Bico för informationen.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturförvaltning får i 

uppdrag att till nästa sammanträde komma med en handlingsplan hur det 

fortsatta arbetet med ishallen/Soft Center Arena i Kallinge ska genomföras.  
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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 ge fritid- och kulturförvaltning i 

uppdrag att till nästa sammanträde komma med en handlingsplan hur det  

fortsatta arbetet med ishallen/Soft Center Arena i Kallinge ska genomföras. 

I övrigt notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Fritid-och kulturförvaltningen 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
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§ 77 Dnr 2016-000008 041 

Tertialrapport I per den 30 april 2016 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Elizabeth Olsson 

Sammanfattning  

Prognos för fritids-och kulturnämndens verksamhet beräknas i stort följa 

budget. Ungdomsverksamheten beräknas till en merkostnad på personal pga 

ökad verksamhetsvolym. Brunnsbadets behov av ökad driftsbudget har inte 

kunnat tillgodses varför det i dagsläget befaras ett underskott. 

 

Kapitalkostnaderna ger ett överskott pga ett par stora investeringar som ej 

beräknas nyttjas (främst motocross, skatepark). 

 

Förvaltningen vill betona att avsaknad av reserv ger en bristande flexibilitet. 

Ansträngningarna att tillskapa en reserv har tyvärr misslyckats om inte större 

verksamhetsförändringar kan göras.  

Deltar i debatten 

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

Diurhuus- Gundersen (M), Christer Stenström (M) samt Peter Lindström 

(RP).  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna tertial rapport I per den 30 

april 2016 samt översända densamma till kommunstyrelsen/ 

budgetberedningen. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
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§ 78 Dnr 2016-000008 041  

Justering av Internbudget 2016 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

En justering av internbudgeten ska genomföras. Anslaget för avtalet med 

Blekinge Museum flyttas till eget konto under kulturserien. Preliminärt 

ökade anslaget för Ronneby Brunnsbad återtas och bidragskontot återställs. 

Reserv har inte kunna skapas i nuläget.  
 
Deltar i debatten 

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

Lindström (RP) samt tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid-och kulturförvaltningen får i 

uppdrag att hitta en besparing för att få en godtagbar nivå reserven.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framför t yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisad justering av 

internbudget 2016 

Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett 

besparingsförslag för att få en godtagbar nivå på reserven till nästa 

sammanträde. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
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§ 79 Dnr 2016-000016 002 

Revidering i attestantlistan 

Ekonom Elizabeth Olsson föredrar ärendet.  

Sammanfattning 
Ett förslag till revidering av attestlistan redovisas för ledamöterna.       

Ytterligare en revidering utöver de som presenterats i materialet redovisas. 

Ansvar 411 100 verksamhet C 604 – Åtgärder för nyanlända med 

förvaltningschef Thomas Andersson som ordinarie attestant med koordinator 

Ingela Mattson som ersättare.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av attestantlistan 

enligt presenterat förslag 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Fritid-och kulturförvaltningen 
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§ 80 Dnr 2016-000485 805 

Sammanställning av anläggnings- och 
investeringsbidrag 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

koordinator Ingela Mattsson. 

Sammanfattning  

Föreningslivet har per 2016-03-31 ansökt om anläggnings- och 

investeringsbidrag 

Bedömning 

Vid förvaltningens bedömningar har verksamhet för ungdomar 7 -25 år, 

åtgärder avseende energibesparing och tillgänglighetsanpassning varit 

vägledande. 

Fördelning av bidrag till föreningar med fotbollsplaner följer en 

fördelningsnyckel som tidigare är beslutad av nämnden och framgår av 

bilaga 3 Beräkning fotbollsplaner. 

Anläggnings-/ lokalbidrag har baseras på antal m2 bruksyta, ej uthus 

(motsvarande) och beräknat med 150 kr/m2 och år. 

Bidrag till motionsspår har beräknats enligt följande: 

Elljusspår öppna året runt*)  per km  6 000 kr 

Övriga spår öppna året runt*)  per km  2 500 kr 

*) skidspår eller plogat vid snö 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar: 

a) bevilja bidrag enligt bilaga 1 Anläggningsbidrag 2016 

b) bevilja bidrag enligt bilaga 2 Investeringsbidrag 2016 

Deltar i debatten 

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

Teo Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Amani El Ali (S), Peter 

Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Christer Stenström (M), Rose-Marie 

Leksell (SD), Kranislav Miletic (S), tjänstgörande ersättarna Thommy 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(35) 
2016-05-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Persson (S), Thomas Svensson, (S), ersättarna Carina Karlsson (SD), 

Christer Leksell (SD) samt Kerstin Johansson (L) 

Yrkanden 1 
Teo Zickbauer (S) yrkar att investeringsbidragsansökningarna avseende larm 

till Fredriksbergs BK och Ronneby OK flyttas till förvaltningens egna 

investeringar då det är kommunala anläggningar.  

Yrkanden 2 
Anders L Petersson (C) yrkar att Johannishus SK får 20 tkr, Ronneby OK  

12 tkr, Ronneby simsällskap 40 tkr samt Ronneby Brukshundsklubb 50 tkr i 

investeringsbidrag. 

Yrkanden 3 
Tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) yrkar att föreningarna ska 

komma in med en redovisning hur bidraget har använts samt att alla 

handlingar ska vara med i ansökan innan bidraget betalas ut. 

Yrkanden 4  
Anders L Petersson (C) yrkar med instämmande Christer Stenström (M) 

yrkar bifall till anläggningsbidrag enligt presenterat förslag samt att 95 tkr 

flyttas över från investeringsbidragskontot till anläggningsbidragskontot. 

Yrkanden 5 
Rose-Marie Leksell (SD) yrkar att inför nästa års bidragsgenomgång göra en 

enklare förklaring hur bidrag söks för att få en bättre överblick över bidragen 

med lämnade kommentarer och ett tydligt logiskt regelsystem. 

Yrkanden 6 
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till anläggnings- och 

investeringsbidrag enligt redovisat förslag med ovanstående justeringar.  

Propositionsordning 1 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja investerings- och 

anläggningsbidrag enligt förslaget med följande justering: Johannishus SK 
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20 tkr, Ronneby OK 12 tkr, Ronneby simsällskap 40 tkr samt Ronneby 

Brukshundsklubb 50 tkr i investeringsbidrag,  

Att 95 tkr flyttas över från investeringsbidragskontot till anläggnings-

bidragskontot. 

Investeringsbidragsansökningarna avseende larm till Fredriksbergs BK och 

Ronneby OK flyttas till förvaltningens egna investeringar då det är 

kommunala anläggningar. 

Föreningarna ska komma in med en redovisning hur bidraget har använts 

samt att alla handlingar ska vara med i ansökan innan bidraget betalas ut. 

Att inför nästa års bidragsgenomgång göra en enklare förklaring hur bidrag 

söks för att få en bättre överblick över bidragen med lämnade kommentarer 

och ett tydligt logiskt regelsystem 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Ingela Mattsson, föreningskoordinator 
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§ 81 Dnr 2016-000484 805 

Verksamhets- och arrangemangsbidrag till 
kulturföreningar 2016 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och koordinator Ingela Mattsson 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Inför årets fördelning av verksamhets- respektive arrangemangsbidrag har 21 

föreningar inkommit med ansökningar som sammanlagt uppgår till totalt 

509 633 kronor vilket framgår av bilagd förteckning, se bilaga 1.  

Bedömning 

Enligt fastställda bidragsbestämmelser skall föreningarna utöver ansöknings-

handlingen lämna verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, 

revisions-berättelse för senaste verksamhetsåret samt verksamhetsplan och 

budget för kommande år och ansökningshandlingarna skall ha inkommit 

senast till den 31 mars.  

I sammanställningen finns noterat om en ansökan har inkommit försent, dvs 

efter utsatt ansökningstid eller om handlingarna är ofullständiga och därför 

behöver kompletteras. 

Förslag till fördelning av bidragsbeloppen som framgår enligt förteckningen 

har framtagits utifrån budgeterade medel för 2016.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja verksamhets- och 

arrangemangsbidrag enligt den bilagda sammanställningen med totalt 

263 200 kronor.  

Deltar i debatten 

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

Svedberg (S), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S) samt Thomas Lähdet (MP).  

Yrkanden 1 

Teo Zickbauer (S) yrkar avslag på Kultur i Byarnas ansökan, där förslaget 

från förvaltningen är 10 tkr då de inte är en förening. De får återkomma med 

en ansökan som rör respektive förening som deltar i arrangemanget.   
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Yrkanden 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturförvaltningen får i 

uppdrag att klargöra den redovisning gällande omfördelning av lokal/bidrag 

gällande hyror för Kulturcentrum.  

Propositionsordning 1 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Kultur i Byarnas 

ansökan om bidrag  

Propositionsordning 2 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden ger fritid- och kulturförvaltningen i 

uppdrag att klargöra den redovisning gällande omfördelning av lokal/bidrag 

som avser hyror för Kulturcentrum.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag till 

bidrag gällande verksamhets- och arrangemangsbidrag 2016 med justeringen 

att avslå Kultur i Byarnas ansökan och meddela föreningen att de får 

återkomma med en ansökan som rör respektive förening som deltar i 

arrangemanget. 

Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att klargöra den redovisning 

gällande omfördelning av lokal/bidrag som avser hyror för Kulturcentrum. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
Ingela Mattsson, koordinator 
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§ 82 Dnr 2016-000420 805 

Ansökan om föreningsbidrag Friskis och Svettis 
Ronneby 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Friskis & Svettis Ronneby har tidigare tillhört Friskis & Svettis 

Karlskrona/Ronneby, men är sedan 2015-10-01 en självständig förening i 

Ronneby. Föreningen har därför nu 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.   

Bedömning 

Föreningen har inkommit med de handlingar som krävs enligt gällande 

bidragsbestämmelser för att startbidrag ska kunna beviljas.  

Förslag till beslut 

Föreningen Friskis & Svettis Ronneby beviljas 2 000 kronor i startbidrag.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Friskis & Svettis 

Ronneby ett startbidrag om 2 000 kronor. 

________________ 

Exp. 
Föreningen Friskis & Svettis i Ronneby 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 83 Dnr 2015-000213 805 

Ronneby Folkteater - Familjeteater över hela 
kommunen - Ansökan om bidrag 
 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsamman med 

koordinator Ingela Mattsson. 

Sammanfattning  

Ronneby Folkteater har inkommit med en skrivelse där man redogör för sina 

planer när det gäller att komma ut och spela teater för barn och ungdomar 

och deras föräldrar, mor- och farföräldrar i hela Ronneby kommun. Kulturen 

och barnteatern skall inte enbart finnas i centralorten eller enbart på skolor 

och förskolor. Man vill att den stora teaterupplevelsen skall barn och 

ungdomar uppleva tillsammans med sin familj. Därför vill man att 

biljettpriset skall hållas lågt för att alla barn skall ha möjlighet att få en 

kulturupplevelse med sina anförvanter och det ska vara ett tydligt 

barnperspektiv. 

Utöver de fyra föreställningarna som man tidigare beviljades bidrag till 

under hösten 2015, har ytterligare två föreställningar genomförts på 

Folkteatern i Ronneby i samarbete med Kulturskolan och Musik i Blekinge. 

Kostnaden för valfri föreställning inklusive popcorn, saft, annonser, resor etc 

blir under 2016, detsamma som under 2015, dvs 9 000 kronor per 

föreställning.  

Ronneby Folkteater är beredda att genomföra så många föreställningar runt 

om i kommunen som man kan få ekonomiska förutsättningar att genomföra. 

Allt från fyra föreställningar och mer, är möjligt för dem att genomföra 

under 2016.  

Bedömning 

Ambitionen är att det ska framarbetas ett avtal mellan kommunen och 

Ronneby Folkteater där bl a de ekonomiska förutsättningarna i form av 

verksamhetsbidrag och hyresbidrag skall regleras. Mot den bakgrunden är 

det inte aktuellt att bevilja bidrag i form av föreningsstöd utöver de belopp 

som kommer att regleras i det avtal som skall upprättas.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden anser att Ronneby Folkteaters planer på 

familjeteater i hela kommunen är positivt, men med hänvisning till det 
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förestående avtal som skall upprättas gällande bl a reglering av 

verksamhetsbidrag och lokal-/hyresbidrag, avslås ansökan om bidrag.  

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP), Johan Svedberg (S) samt tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Christer Stenström 

(M) avslag på Ronneby Folkteaters ansökan om bidrag med motiveringen att 

en förhandling om ett avtal mellan föreningen och kommunen har påbörjats 

efter att denna ansökan inkommit. I avtalet kommer 150 tkr att öronmärkas 

för barn och ungdomsaktiviteter, vilket denna ansökan avser.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Ronneby Folkteaters ansökan 

om bidrag med motiveringen att en förhandling om ett avtal mellan 

föreningen och kommunen har påbörjats efter att denna ansökan inkommit. I 

avtalet kommer 150 tkr att öronmärkas för barn och ungdomsaktiviteter, 

vilket denna ansökan avser. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Folkteater 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 84 Dnr 2016-000339 001 

Begäran om yttrande över förslag till ny organisation 
för kommunikation och turism 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid och Kulturnämnden har enligt sammanträdesprotokoll 2016-03 07 § 

109 KSAU fått i uppdrag att yttra sig angående förslag till ny organisation 

gällande kommunikation och turism. Nuläget på förvaltningen är att en 

kommunikatör nyligen har anställts för att tillgodose förvaltningen behov. 

Inom turism/evenemang har förvaltningen fått godkännande på och inrättat 

en tjänst som turistinformatör. Organisationen förstärks under högsäsong 

med ytterligare två tjänster. Turistinformationen har framgångsrikt placerats 

på huvudbiblioteket. Här ser vi samordnings- och synergieffekter.  

Bedömning 

Kommunikation: Kommunikation och marknadsföring är en viktig del av 

förvaltningens verksamhet. Inom turismen och kultur utvecklas detta 

ständigt. Det i dag en självklarhet för dagens turister att information är 

lättillgänglig och ständigt uppdaterad. IT-utvecklingen har bidragit starkt till 

detta. Syns vi inte så märks vi inte. Både den interna och externa 

kommunikationen kan utvecklas med en tydlig grafisk profil, inköp av 

system som underlättar för handläggare och brukare, långsiktigt strategisk 

arbete med marknadsföring, utnyttjande av befintliga kompetenser etc. Vi 

kan se en fördel med en centraliserad avdelning för kommunikation under 

förutsättning att det sker ett intimt samarbete med vår förvaltning. Vi har 

informationsansvariga på kulturcentrum och biblioteket idag med stort behov 

av stöd från vår kommunikatör. Vi använder sociala medier inom 

fritidsgårdsverksamheten. Vad gäller den tillsatta resurser som 

kommunikatör på heltid ser vi att det är absolut nödvändigt att förvaltningen 

behåller 50 %. Vi har idag ingen utredarkompetens utan köper in denna på 

timmar. Vi ska digitalisera bidragshantering. Vi ska göra en översyn av våra 

avtal samt se över regelverken för föreningsbidrag. Organisationen är sårbar 

på grund av att få personer har en hög arbetsbelastning och att det är svårt att 

organisera för backup.  

 

Turism: Förvaltningen har skapat bra förutsättningar för att utveckla 

turismen idag. Kopplingar till förvaltningens övriga verksamhet är uppenbar. 

Projektet att skapa ett museum i Ronneby, viljan att utveckla vårt 
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kulturcentrum samt satsning på arrangemang inom idrott har en direkt 

koppling till besöksnäring och turism.  En tjänst är inrättad som 

turistinformatör. Placeringen av turistinformationen på huvudbiblioteket ser 

mycket positiv ut. I de evenemang som anordnas både tillfälliga och 

återkommande krävs ett väl fungerande nätverk både internt inom 

kommunen och externt. Det viktigaste samarbete sker med Tekniska 

förvaltningen och det kommer att fördjupas när vaktmästarorganisationen 

överförs till Tekniska vid halvårsskiftet. Vi kan inte se några tydliga 

argument för att turist/evenemangsverksamheten centraliseras. Genom att 

stärka den interna kommunikationen och dialogen i kommunen ser vi att 

verksamheten kan utvecklas och kvalitetssäkras inom nuvarande 

organisation.  .  

Förslag till beslut 

Fritids och Kulturnämnden ger i sitt yttrande följande förslag: 

 

att bifalla förslaget att centralisera kommunikationsenheten, men att 50 % av 

resursen finns kvar på fritid- och kulturförvaltningen med tanke på 

nuvarande och framtida uppdrag, hög arbetsbelastning samt den 

organisatoriska arbetsmiljön. En omorganisation får inte medföra 

merkostnader för fritid- och kulturförvaltningen 

 

att avslå förslaget att överföra turism/evenemangsverksamheten till en ny 

enhet. Vi ser goda möjligheter och naturliga förutsättningar till utveckling 

inom befintlig organisation.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Rose-Marie 

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

samt Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av ordförande Lena Mahrle (L), 

tjänstgörande ersättaren Thommy Person (S) och Åke Tärntoft (C), bifall till 

tjänstemannaförslaget med följande revidering i beslutsförslaget: att bifalla 

förslaget att centralisera kommunikationsenheten och att 50 % av resursen 

ska finns kvar på fritid- och kulturförvaltningen. 

andra attsatsen enligt följande: att avslå förslaget att överföra 

turism/evenemangsverksamheten till en ny enhet. 

Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) yrkar bifall till första att-satsen 

i tjänstemannaförslaget som presenterats för KS/AU, att inrätta en ny 
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organisatorisk enhet ”Enheten för Kommunikation och Turism” som 

organisatoriskt ska tillhöra kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att bifalla Teo Zickbauers (S) 

 m fl yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget med ovanstående 

revidering i beslutsförslaget.  

 
Beslut 
Fritids och Kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen  

bifalla förslaget om en centralisera kommunikationsenheten och att 50 % av 

resursen kommunikatör ska finns kvar på Fritid- och kulturförvaltningen.  

 

Avslå förslaget att överföra turism/evenemangsverksamheten till en ny 

enhet.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 85 Dnr 2016-000481 800 

Begäran om remissyttrande – Fritids- och trivselmässa 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-03-31 § 74 ska fritid- och 

kulturnämnden avge ett yttrande angående medborgarförslag från Ulf 

Ahlstedt 2016-02-24 om inrättande av en fritids- och trivselmässa i 

Ronneby.  

Bedömning 

I grunden ser förvaltningen positivt till ett arrangemang enligt motionärens 

intentioner. Rådande personalsituation på fritid- och kulturförvaltningen och 

pågående process att omorganisera information och turism gör att vi inte ser 

någon möjlighet att genomföra en mässa av detta slag i den närmaste 

framtiden. Vi föreslår att man tar med frågan när den nya organisationen är 

fastlagd och att den tas som en del i ett mer långsiktigt strategiskt arbete 

kopplat till kommunen som en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgrupp föreslås 

tillsättas med representanter för näringsliv, information samt fritid-och 

kulturförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att förslå kommunfullmäktige att 

tillstyrka medborgarförslaget under förutsättning att en förvaltnings-

övergripande arbetsgrupp tillsätts i syfte att arbeta fram ett förslag som är 

strategiskt och långsiktigt. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att förslå kommunfullmäktige att 

tillstyrka medborgarförslaget under förutsättning att en förvaltnings-

övergripande arbetsgrupp tillsätts i syfte att arbeta fram ett förslag som är 

strategiskt och långsiktigt. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 86 Dnr 2012-000168 101 

Uppföljning av beslut gällande motion från 
kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, 
angående samlingslokalerna i Ronneby kommun 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-30 § 276 att bifalla motion från 

Sune Håkansson angående samlingslokaler i Ronneby kommun. Fritid- och 

kulturförvaltningen fick ett uppdrag att genomföra en samlings-

lokalutredning som redovisar möjliga utvecklingsstrategier för 

samlingslokaler för Ronneby kommun. Enligt beslut ska en slutrapportering 

av uppdraget ske senast i september 2015 med en delrapportering senast i 

april 2015.  

Bedömning 

En kartläggning av befintliga samlingslokaler är genomförd under 2014 i 

samverkan med tekniska förvaltningen och finns i form av en Excell fil. 

Därefter har utredningen avstannat. Någon delrapportering eller 

slutrapportering har inte skett. Några förslag till möjliga utvecklings-

strategier är således inte framarbetade. Om det finns ett fortsatt intresse för 

uppdraget behöver den gjorda inventeringen uppdateras samt en arbetsgrupp 

bildas i syfte att slutföra uppdraget. En hearing med föreningarna sker under 

hösten. Förvaltningen hanterar förslag till större investeringar i nuvarande 

samlingslokaler restriktivt innan en tydlig strategi är framlagd.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att slutföra 

utredning i samverkan med tekniska förvaltningen och att en slutredovisning 

sker i november 2016. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen 

föreslå att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att slutföra utredning i 

samverkan med Tekniska förvaltningen och att en slutredovisning sker i 

november 2016. 

________________ 

Exp. Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 2016-000460 109 

Ny skylt vid Bäckahästens uppställningsplats i 
Ronneby Brunnspark 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet  

Sammanfattning  

Enligt beslut i KF ska fritid- och kulturförvaltningen tillse att en ny skylt vid 

Bäckahästens uppställningsplats kommer på plats. Detta ska ske i samråd 

med Tekniska förvaltningen.  

Bedömning 

Arbetet pågår. Förvaltningen arbetar med textinnehåll och layout på skylten. 

Även länsstyrelsen är med i processen genom att skylten ska placeras inom 

Brunnsparkens område. När innehåll och layout är klar görs en beställning 

till tekniska förvaltningen. Skylten bör vara på plats till sommaren. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (S) samt ledamot Teo Zickbauer (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att medborgarförslaget bifalles.  

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 

kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till 

ovanstående skrivning. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 88 Dnr 2016-000479 022 

Personalärenden 2016 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet  

Sammanfattning  

Det finns behov av förstärkningar på fritid- och kulturförvaltningen inom tre 

områden. 

Den centrala staben har varit underbemannad under en längre tid på grund 

av långtidssjukskrivningar. Delvis har detta avhjälpts med förstärkning av 

personal som gått i pension men som stöttat verksamheten som timanställda. 

Trots detta ligger staben efter med ett antal arbetsuppgifter. En revision visar 

att har ett stort behov av att se över samtliga avtal samt att säkerställa 

kvalitet och rutiner för detta. Förvaltningen föreslår att vi anställer en vikarie 

på 50 % under 6 månader i syfte att frigöra tid för ordinarie anställda att 

genomföra de uppgifter som ligger efter i tid. Kostnad 100 tkr. I summan 

ingår eventuella bidrag från arbetsförmedlingen. 

Fritidsgårdensverksamheten har expanderat under 2015 och framåt. 

Mycket på grund av antalen nyanlända. Verksamheten har utökats med fler 

aktiviteter. I år kommer fritidsgården vara öppen hela sommaren samt att 

många fler aktiviteter är planerade. Personalen är förstärkt med kulturtolkar. 

Med hjälp av statliga medel finns det möjlighet att utveckla och utvidga 

verksamheten. Projektet Aktivera Mera pågår under ledning av två anställa 

på UF i tätt samarbete med Fo K. Idag är en arbetsledare anställd på 

fritidsgården i en rehab situation på 50 %, vilket inte är hållbart om 

verksamheten ska utvecklas. Vi föreslår att vi anställer en 

verksamhetsansvarig med ett chefsuppdrag på halvtid i kombination med 

arbete som fritidsledare. Huvuduppdrag blir att utveckla verksamheten i 

stort. Förvaltningen föreslår att tjänsten i år finansieras genom 

integrationspengar för att 2017 ingå i budgetramen. Kostnad 2016: 250 tkr. 

Ramförstärkning 2017: 500 tkr 

Biblioteket Förvaltningen föreslår att en ny bibliotekarietjänst tillsätts med 

fokus på mångspråksarbete för barn, unga och vuxna inom hela 

biblioteksorganisationen. Det har uppstått nya verksamhets- och 

utvecklingsbehov med anledning av våra nyanlända. Förvaltningen föreslår 

en tillsättning av en tillsvidaretjänst på heltid med ett mångkulturellt fokus 

från hösten. Tjänsten förslås finansieras med integrationsmedel i år. En 

ramförstärkning med 500 tkr krävs för 2017.  
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Bedömning 

Förvaltningen bedömning är att dessa förstärkningar är nödvändiga för att 

möta de förändringar i demografin som skett de senaste åren, samt för att 

kunna utveckla verksamheterna och säkerställa en god kvalitet. Det handlar 

om att skapa en stabil organisatorisk arbetsmiljö.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen 

-att bevilja en tillfällig förstärkning av staben inom fritid-och 

kulturförvaltningen på 50% under 6 månader till en kostnad av 100 tkr. 

-att bevilja tillsättande av en verksamhetschef för fritidsgårdsverksamheten 

på 50% i kombination med fritidsledaruppdrag på 50%. Finansiering 2016 

genom integrationsmedel 250’ kr. Ramförstärkning 2017 med 500’kr. 

Lämnas till budgetberedning 2017. 

 -att bevilja tillsättande av en bibliotekarietjänst med mångspråklig inriktning 

på heltid från augusti. Finansiering 2016 genom integrationsmedel 250’ kr. 

Ramförstärkning 2017 och med 500’ kr. Lämnas till budgetberedning 2017.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) samt ledamot Teo Zickbauer (S). 

Yrkanden 1 

Teo Zickbauer (S) yrkar att ett helhetsgrepp angående personalsituationen 

inom fritid- och kulturförvaltningen tas och att översanda äskande om medel 

till budgetberedningen.  

Yrkanden 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att den tillfälliga förstärkningen, om 50 % 

till en kostnad om max 100 tkr inom staben, tas inom befintlig budgetram.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja en tillfällig förstärkning av 

staben på fritid- och kulturförvaltningen på 50% under 6 månader till en 

kostnad av max 100 tkr som tas inom befintlig budgetram. 
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Föreslå kommunstyrelsen att bevilja medel för tillsättande av en 

verksamhetschef för fritidsgårdsverksamheten på 50 % i kombination med 

fritidsledaruppdrag på 50 %. Finansiering 2016 genom integrationsmedel om 

250 tkr. Ramförstärkning 2017 med 500 tkr. Lämnas till budgetberedning 

2017. 

Föreslå kommunstyrelsen att bevilja medel för tillsättande av en 

bibliotekarietjänst med mångspråklig inriktning på heltid från augusti 2016. 

Finansiering 2016 genom integrationsmedel om 250 tkr. Ramförstärkning 

2017 och med 500 tkr. Lämnas till budgetberedning 2017.  

 

Att ett helhetsgrepp angående personalsituationen inom fritid- och 

kulturförvaltningen tas.  

_______________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
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§ 89 Dnr 2016-000012 800 

Information & rapporter 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Informationspunkterna gällande: 

Redovisning av bidragsansökan/beviljade medel från Myndigheten för 

civilsamhällesfrågor, redovisning av arbetsmiljön och den interna 

kommunikationen och regelverk för bidrag redovisas på sammanträdet i juni 

2016.   

Skärgårdsplanen kommer upp som ett eget ärende på sammanträdet i juni 

2016.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Teo Zickbauer (S) samt tjänstgörande 

ersättare Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att ärendet gällande Julmarknad i Ronneby centrum 

återaktualiseras senast på sammanträdet i augusti 2016. 

Tjänstgörande ersättare Åke Tärntoft (C) yrkar att punkten etablering av 

Stadsmuseum kommer upp som ett eget ärende på sammanträde i juni 2016.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att redovisning av bidragsansökan/ 

beviljade medel från Myndigheten för civilsamhällesfrågor, redovisning av 

arbetsmiljön och den interna kommunikationen och regelverk för bidrag 

redovisas på sammanträdet i juni 2016.   

Skärgårdsplanen och etablering av stadsmuseum kommer upp som egna 

ärende på sammanträdet i juni 2016. 

Ärendet gällande Julmarknad i Ronneby centrum återaktualiseras senast på 

sammanträdet i augusti 2016. 
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________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
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§ 90 Dnr 2016-000011 800 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Ordförandebeslut 2016-04-29: Delegationsbeslut gällande beviljande av 

ansökan om förskottsutbetalning av verksamhetsbidrag för 2016 till Ronneby 

Folkteater om 100 000 kr. 

Delegationsbeslut 2016-04-25: Ansökan om arrangemangbidrag för 

teaterföreställning, Eringsboda samhällsföreningen, ansökan avslås. 

Delegationsbeslut 2016-04-25: Ansökan om arrangemangsbidrag för 

kulturevenemang, Bräkne-Hoby Trädgårdsförening, ansökan avslås.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisade delegationsbeslut 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 91 Dnr 2016-000010 800 

Delgivningsärende mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.   

Arvsfonden – Stöd ur allmänna arvsfonden för anordnande av aktivitetspark 

på fastigheten Hoby 19:1 i Ronneby kommun. 

Studiefrämjandet Sydost – Ansökan hos länsstyrelsen om deponering av 

hyra. 

Mucf.se - Beslut om utbetalning av stöd till sommarlovsaktiviteter 2016. 

Ronneby Golfklubb – skrivelse angående utveckling av Rönningeområdet. 

Procentuell fördelning av studieorganisationerna beräknad på antalet 

deltagartimmar, verksamhetsåret 2015. 

Fördelning av bidrag till studieorganisationerna 2016, budgetanslag 2016 – 

1 110 tkr. 

Förslag till agenda vid möte med KS/AU den 24 maj 2016. 

Protokollsutdrag: 

KS § 131/2016 – Information om ishallen i Kallinge. 

KS § 134/2016 – Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby. 

KS § 137/2016 – Hoby Gif – Ansökan om medfinansiering för anläggande 

av Aktivitetspark i Bräkne-Hoby. 

KF § 135/2016 – Ny styrmodell inför 2017. 

KF § 147/2016 – Förslag till insatser statliga integrationsmedel. 

KF § 167/2016 – Årsredovisning 2015 för Ronneby kommun samt fråga om 

ansvarsfrihet.  

KF § 171/2016 – Äskande av medel taltidningen. 

KF § 172/2016 – Äskande av medel till nystartsjobb. 

KF § 173/2016 – Taxa för turisttåget – Ronneby expressen. 

KF § 174/2016 – Flödet – gatukonstfestival i Ronneby. 

KF § 176/2016 – besvarande av medborgarförslag från Johnny Håkansson 

gällande att sätta upp ett minnesmärke, plakett eller sten, där man antar att 

det gamla torget låg, för att informera om Ronneby Blodbad. 

Logglistan rev - 2016-05-09.  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 92 Dnr 2016-000013 800 

Övriga ärende  

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) meddelar att på nästa sammanträde ska 

budgeten godkännas, den ska lämnas in senast 30 juni 2016.  

Kranislav Miltetic (S) ställer frågan om det finns behov av att ha ett 

heldagssammanträde i juni då budgeten ska antas. 

Ordförande Lena Mahrle (L) svarar att presidiet återkommer i frågan efter 

beredningen. 

Thommy Persson (S) informerar att en redovisning gällande Tosia Bonnadan 

kommer att göras på sammanträdet i juni 2016. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor till dagens 

protokoll. 

________________ 

 


