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§ 93 Dnr 2016-000007 000 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 94 Dnr 2016-000539 869 

Delrapport - Kulturhusgruppen 

 

Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde, 2014-12-04, § 132, gavs 

förvaltningen i uppdrag att utse en planeringsgrupp bestående av 

nämndsledamöter och tjänstemän för att lämna förslag om lämpligt 

användningsområde för Sockerbruket. 

Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde 2015-01-22, § 7, utsågs en 

grupp bestående av; presidiet, två i dagsläget icke namngivna ersättare, (en 

ledamot från varje block), samt förvaltningschef samt Tommy Johansson och 

kultursekreterare Kirsti Emaus.  

En planeringsgrupp bestående av Lena Mahrle, Teo Zickbauer, Claes 

Djurhus, Kirsti Emaus och Tommy Johansson/Susanne Öström har besökt ett 

antal byggnader och diskuterat utvecklingsmöjligheter för 

kulturverksamheten i dessa vid tre tillfällen under 2015 och vid tre tillfällen 

under 2016. Innevarande år har Thomas Andersson deltagit vi ett tillfälle.  

En delrapport, som varit utsänd till ledamöterna redovisas. 

 

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Christer Stenström (M), tjänstgörande 

ersättare Kerstin Johansson (L) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Ordförande Lena Mahrle (L) framför fritid- och kulturnämndens tack för 

informationen. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delrapporten till protokollet 

och ta med intentionerna i kommande budgetarbete. 

________________ 
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§ 95 Dnr 2015-000195 880 

Biblioteksplan - förslag till ny plan 

 

Bibliotekschef Therese Emilsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett förslag till ny Biblioteksplan för Ronneby kommun 2016-2019 redovisas 

för ledamöterna. Planen har varit utsänd ledamöterna.  

Ordförande Lena Mahrle (L) uppmanar ledamöterna att ta med ärendet till 

sin grupper för diskussioner och att återaktualisera ärendet på sammanträdet 

i augusti 2016.  

Deltar i debatten 

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

Leksell (SD), Johan Svedberg (S) samt tjänstgörande ersättare Rickard 

Evaldsson (M). 

Ordförande Lena Mahrle (L) framför fritid- och kulturnämndens tack för 

informationen. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet 

samt att återaktualisera ärendet på sammanträdet i augusti 2016. 

________________ 
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§ 96 Dnr 2015-000200 841 

Tosia Bonnadan - framtidsutveckling 

 

Thommy Persson (S) och Rose-Marie Leksell (SD) lämnar en redovisning 

över arbetet med att utveckla Tosia Bonnadagarna. 

Sammanfattning  

En viktig del är att inför nästa år påbörja arbetet direkt efter att Tosia 

Bonnadan är avslutad för i år.  

En enkät skickades ut till medborgarna, vilket blev mycket lyckat.  Enkäten 

har legat till grund för arbetet. Ett svar som var mycket tydligt var att det 

skulle vara ett serveringstält med underhållning på torget. Förhandlingar har 

förts med tivoliverksamheten som haft ett avtal på torget. De har varit 

medgörliga så de har nedre delen av torget och serveringen ligger på övre 

delen av torget. Intresserade restauranger i Ronneby har fått lämna förslag på 

hur de vill genomföra arrangemanget och efter genomgång hade PULS 

lämnat det bästa förslaget. Det kommer att visas EM i fotboll, underhållning 

med lokala och nationell aktörer, bilcrusing mm.  

När det gäller knallarna har kvaliteten på utbudet ökat. På parkeringen vid 

och i Rådhusparken kommer det att vara mat- och hantverksmarknad. 

Arrangemanget börja på torsdagen på Brunnsvallen med underhållning av 

Molly Sandén, servering mm. 

Under § 13/2015 fick fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att säga upp 

och avsluta avtalet med nuvarande arrangör av Tosia Bonnadan samt 

involvera Ronneby handelsförening i arrangemanget. Detta är i dagsläget 

inte genomfört.  

Deltar i debatten 

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

Miletic (S), Johan Svedberg (S), Christer Stenström (M), Rose-Marie Leksell 

(SD) tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S), ersättarna Kerstin 

Johansson (L) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att presidiet får i uppdrag att formulera en 

uppdragsbeskrivning med långsiktigt perspektiv, samt att lämna förslag på 

ny gruppsammansättning och återkomma på sammanträdet i augusti 2016.  
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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 presidiet i uppdrag att formulera en 

uppdragsbeskrivning med långsiktigt perspektiv, samt att lämna förslag på 

ny gruppsammansättning och återkomma på sammanträdet i augusti 2016. 

Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att säga upp och avsluta avtalet 

med nuvarande arrangör av Tosia Bonnadan samt involvera Ronneby 

handelsförening i arrangemanget 

Notera den övriga redovisning till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 

Thomas Andersson, förvaltningschef, fritid- och kulturförvaltningen 

Lena Mahrle 

Teo Zickbauer 

Claes Diurhuus-Gundersen 
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§ 97 Dnr 2016-000531 805 

Bidrag till föreningar som genomför särskild social 
verksamhet 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredra ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt fastställda bidragsbestämmelser för Fritid- och kulturnämnden med 

hänvisning till punkten 6 (6.1 – 6.4) finns det möjlighet för föreningar som 

genomför särskild social verksamhet, att söka bidrag. 

Bidraget ges till föreningar som arbetar för att motverka isolering och 

ensamhet, stimulera till ett aktivt liv, minska vårdbehov och andra 

samhällsinsatser samt stödja opinions- och kunskapsbildning för ökad 

förståelse, för äldre personer med funktions-nedsättning, sjuka och socialt 

utsatta. 

Bidragsberättigade är pensionärsföreningar, handikapp- 

föreningar/organisationer, sociala föreningar och övriga föreningar som 

uppfyller de allmänna bestämmelserna i kapitel 1 samt de särskilda 

bestämmelserna som beskrivs i punkterna 6.1 och 6.2. 

Ansökningshandlingarna skall vara inlämnade senast den 30 april och inför 

beslut skall Social- och Äldreförvaltningarna yttranden inhämtas.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen har sammanställt de inkomna 

ansökningshandlingarna och det sammanställda underlaget med förslag till 

bidragsfördelning har översänts till Social- och Äldreförvaltningarna för 

yttrande.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag för särskild social verksamhet 

enligt sammanställt förslag 

Att den nuvarande hanteringen, som innebär att bidragsbeloppen redan har 

fördelats då hyres- respektive elkostnader, i de fall dessa har skett genom 

direktdebitering till Ronneby kommun hittills under året, i fortsättningen ska 

förändras.  

 

Den förändrade hanteringen innebär att dessa debiteringar i fortsättningen 

adresseras direkt till de aktuella föreningarna. Resterande del av det 
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beviljade bidragsbeloppet till respektive föreningen, kommer att utbetalas 

direkt till föreningarna, i syfte att användas till hyres- respektive 

elkostnaderna. Föreningarna som berörs är Ronneby Kvinnojour och 

Anonyma Alkoholister.  

 

Förändringen beräknas kunna genomföras fr o m september månad 2016..  

Deltar i debatten 

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

Petersson (C), Peter Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD), Christer 

Stenström (M) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat förslag.  

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 bidrag för särskild social 

verksamhet enligt sammanställt och presenterat förslag. 

 

Att den nuvarande hanteringen, som innebär att bidragsbeloppen redan har 

fördelats då hyres- respektive elkostnader, i de fall dessa har skett genom 

direktdebitering till Ronneby kommun hittills under året, i fortsättningen ska 

förändras.  

 

Den förändrade hanteringen innebär att dessa debiteringar i fortsättningen 

adresseras direkt till de aktuella föreningarna. Resterande del av det 

beviljade bidragsbeloppet till respektive föreningen, kommer att utbetalas 

direkt till föreningarna, i syfte att användas till hyres- respektive 

elkostnaderna. Föreningarna som berörs är Ronneby Kvinnojour och 

Anonyma Alkoholister.  

 

Förändringen beräknas kunna genomföras fr o m september månad 2016. 

________________ 

Exp. 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 98 Dnr 2016-000498 805 

FreeZone/Athletic dance Ronneby - Ansökan om bidrag 
för resa till disco-EM i Tjeckien den 18-21 juni 2016 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Johan och Martina Nilsson har inkommit med skrivelse den 15 maj 2016 

gällande en förfrågan om möjligheten att få beviljat bidrag för deltagande i 

disco-EM i Tjeckien. Förfrågan om möjligheten att få bidrag gäller Maja 

Nilssons och Sofia Näslunds deltaganden i disco-EM i Tjeckien 18 – 21 juni 

2016. 

Bakgrund 
I Ronneby finns en dansgrupp som har blivit uttagna att representera Sverige 

på disco-EM i Tjeckien. Gruppen heter FreeZone och tillhör den privatägda 

dansskolan Athletic Dance i Ronneby. Förfrågan om möjligheten att få 

bidrag gäller två deltagare som är bosatta i Ronneby kommun, Maja Nilsson 

och Sofia Näslund. Tjejerna tränar på elitnivå och att vara landslagsdansare 

innebär att var och en svarar för sina kostnader såsom landslagsdräkt, 

anmälningsavgift, resor, boende, uppehälle samt kostnader för 

landslagsläger. Enbart kostnaderna för denna EM-satsning uppgår till 

omkring 12 300 kronor per person.  

Bedömning 

De av fullmäktige beslutade bidragsbestämmelserna för fritid- och 

kulturnämnden gäller för föreningar och studieförbund i Ronneby kommun. 

Det finns inte utrymme enligt dessa fastställda bestämmelser att bevilja 

bidrag till andra än föreningar och studieorganisationer, vilket innebär att 

bidrag/föreningsstöd inte kan beviljas till t ex privatpersoner eller företag. 

Att det finns duktiga dansare i Ronneby som dessutom kvalificerat sig och 

blivit uttagna att representera Sverige i disco-EM i Tjeckien är en fanstatisk 

prestation och dessa unga dansare får ses som goda förebilder 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar ett belopp om 4 000 kronor till var och en 

av de båda deltagarna, Maja Nilsson och Sofia Näslund, dvs sammanlagt 

8 000 kronor.  



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(39) 
2016-06-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

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

Svedberg (S), Christer Stenström (M), Tomas Lund (SD), Kranislav Miletic 

(S), Anders L Petersson (C), tjänstgörande ersättare Rickard Evaldsson, (M), 

ersättarna Christer Leksell (SD) och Kerstin Johansson (L).  

Ledamöterna ajournerar sig mellan kl 09 55- 10 20.  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar, med instämmande av Johan Svedberg (S), 

Kranislav Miletic (S) och Anders L Petersson (C), på återremiss av ärendet, 

för att få mera fakta i ärendet.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för att få mera 

fakta i ärendet. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(39) 
2016-06-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2016-000537 041 

Budgetäskande 2017 

 

Ekonom Elizabeth Olsson och förvaltningschef Thomas Andersson föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden har fått anstånd att lämnas sitt budgetmaterial tom 

augusti 2016.   

Fritid- och kulturnämndens förutsättning för budget 2017 är att kvarvarande 

anläggningar inom som ej överförts till kommunstyrelsen blir överförda 

senast 2016-12-31, Brunnsbadet och Ishallen. Budgeterad driftskostnad 

(avräknat verksamhetskostnader) är den summa som kan föras över till 

kommunstyrelsen efter överenskommelse. 

 

Avtalsöversyn med föreningar som har föreningsdrift på kommunala 

anläggningar pågår och detta kan medföra förändringar. 

 

Processen att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan tekniska förvaltningen 

och fritid- och kulturförvaltningen måste slutföras, förändringen är beslutad 

from 2016-07-01. 

 

Kommunfullmäktige har redan i målen under 2016 tagit upp att utveckla 

turistverksamhet. För tillfället pågår en process om tillhörighet för turismen 

och skapande av en ny enhet för kommunikation och marknadsföring. 

Oavsett vilket beslut som fastställs kvarstår behovet av en förstärkning inom 

administrationen. 

 

Nämnden/förvaltningen kommer att arbeta för att digitalisera hanteringen av 

bidrag. Även hanteringen förvaltningens avtal kommer att digitaliseras. 

Bokningssystemet för lokaler och anläggningar kommer att ses över och med 

målet att öka transparensen och tillgängligheten för föreningar och 

allmänhet. 

 

Förstärkning av fritidsgårdsverksamhetens bemanning är ett måste pga av 

ökad volym i ett mångfaldsperspektiv samt behov av verksamhetsutveckling 

enl uppdrag från nämnden. Men också pga särskild personalåtgärd. 

Förändring av besöksstrukturen på kommunens bibliotek ger också ett behov 

av personalförstärkning av mångspråkig bibliotekspersonal. 
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En för stor belastning på administrativ personal har lett till flera längre 

sjukskrivningar. Behov av en förstärkning för att kunna skapa en stabil och 

kvalitetsmässig god verksamhet med en god arbetsmiljö. Behovet föreligger 

oavsett om organisationsförändring genomförs. 

 

Uppdraget att återföra produktionen av taltidningen utan ramförstärkning går 

inte att genomföra. Under 2016 har detta tillfälligt lösts i samarbete med 

Karlskrona kommun genom att använda media anslaget under 2016, men 

media anslaget bör återställas. 

 

Två stora processer pågår vad gäller kultur. I samarbete med Region 

Blekinge avser kommunen skapa ett regionalt centrum för nutida konst vilket 

leder till framtida investeringar i konsthallen för att skapa en ändamålsenlig 

och modern anläggning.  

 

I samarbete med Blekinge Museum pågår diskussioner om ett museum i 

Ronneby med anledning av fyndet av Gripshunden och guldgubbarna.  

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Rose-Marie Leksell (SD), Anders L 

Petersson (C), samt ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ärendet återremitteras för att få en 

grundligare genomgång av budgetäskandet på sammanträdet i augusti 2016.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för att få en 

grundligare genomgång av budgetäskande på sammanträdet i augusti 2016.      

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Ekonom Elizabeth Olsson 
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§ 100 Dnr 2016-000424 042 

Ekonomisk uppföljning/anslagsförbrukning 

 

Ekonom Elisabeth Olsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

I prognos för fritid-och kulturnämndens verksamhet finns flera osäkra 

faktorer i dagsläget, vilket troligen beräknas ge ett underskott mot budget. 

Överflyttning av vaktmästarna till tekniska förvaltningen, kostnadsbilden är 

ännu oklar. Det har tillkommit besparing enl kommunfullmäktigebeslut som 

avser effektiviseringspost om 60 tkr för 2016 och fr o m 2017 med  

120 tkr/år. 

 

Kapitalkostnaderna ger ett överskott pga ett par stora investeringar som ej 

beräknas att nyttjas (främst motocross, skatepark). 

 

Tillkommer extra SB för olika aktiviteter som lovaktiviteter, åtgärder 

nyanlända. 

 

Ofinansierade poster eller ej budgetkompenserade poster som måste hanteras 

är tex taltidning, avgångsersättning, minskade bidrag AMS, tåget, avtal m fl. 

 

Ungdomsverksamheten beräknas till en merkostnad på personal pga ökad 

verksamhetsvolym.   

 

Brunnsbadets behov av ökad driftsbudget har inte kunnat tillgodoses varför  

det i dagsläget befaras ett underskott, kvarstår sedan föregående prognos. 

 

Både personal och övriga kostnader har en mycket snäv budget gäller både 

administration och verksamheterna. Behov av personalförstärkning inom 

administrationen och av ytterligare en bibliotekarie med inriktning på 

mångspråkighet. 

 

Turism, biblioteken, kulturen och bidragen beräknas följa budget om inget 

oförutsett inträffar.  

Deltar i debatten 

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

tjänstgörande ersättarna Rickard Evaldsson (M) och Thommy Persson (S). 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera ekonomisk uppföljning/ 

anslagsförbrukning till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 101 Dnr 2016-000008 041 

Besparingsförslag för godtagbar nivå på reserven 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Vid hantering av internbudget under majmötet fick förvaltningen i uppdrag 

att skapa en reserv genom omfördelning av befintliga medel. Det skulle 

handla om c:a 300 tkr 

Bedömning 

Förvaltningschefen har tillsammans med ekonom Elizabeth Olsson utarbetat 

ett förslag som innebär att förvaltningen ska göra en besparing på 1 % av de 

medel som är riktade mot verksamheten. Det innebär att förvaltningen gör en 

besparing på 1 % på en summa motsvarande 28 miljoner kronor. 

Besparingen sker genom osthyvelprincipen och påverkar all verksamhet. 

Den summa som skapas till en reserv blir således c:a 280 tkr 

Skapande av reserv om ca 1 % alt ca 280 tkr efter avräkning för 

kapitalkostnader och årshyror enligt beredningens förslag. 

 

Beräkning ca 0,7 % ger 300 tkr enligt föreslagen fördelning: 

5 tkr nämnd / 24 tkr administration / 64 tkr fritidsanläggningar / 27 tkr 

ungdomsverksamhet / 54 tkr föreningsbidrag fritid, fd ÄN, fd SN / 30 tkr 

kultur / 15 tkr föreningsstöd kulturföreningar / 65 tkr bibliotek / 16 tkr 

turism. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att skapa en reserv i årets internbudget 

enligt ovan, vilket innebär en summa på 280 tkr för verksamhetsåret 2016.  

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Rose-Marie Leksell (SD), Anders L 

Petersson (C), samt ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.  
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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 skapa en reserv i årets internbudget 

enligt ovan, vilket innebär en summa på 280 tkr för verksamhetsåret 2016. 

________________ 
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§ 102 Dnr 2016-000536 800 

Målarbete - fritid- och kulturnämnden 2017-2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Enligt uppsatt tidsplan ska mål och indikatorer för fritid- och kulturnämnden 

vara inlämnade den 30 juni. Förvaltningen har gjort förslag till förändringar 

och lagt till förslag till indikatorer i arbetsmaterialet.  

Bedömning 

Enligt gällande lathund är det viktigt att målen kopplas till 

kommunstyrelsens strategiska mål, att det ett invånarperspektiv samt att 

målen är tydliga, mätbara accepterade, realistiska samt tidsbundna. 

Förvaltningen konstaterar att få mål är riktade mot den kulturella 

verksamheten. Förslag: Att öka aktiviteten och andelen besökare i 

kulturcentrums verkstäder.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att målen hanteras politiskt och att beslut 

fattas om fastställda mål på nämndsmötet i augusti.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar på följande tillägg: att beköna medel till 

aktiviteter gällande lokstöd för idrottsaktiviteter, kostnad/timme.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att målen hanteras politiskt och att beslut 

fattas om fastställda mål på sammanträdet i augusti 2016.  

Att beköna medel till aktiviteter gällande lokstöd för idrottsaktiviteter, 

kostnad/timme. 

________________ 
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Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 103 Dnr 2016-000524 806 

Subventionerade bad biljetter till Ronneby Brunnsbad  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Från 2012 och framåt har det varit praxis att alla folkbokförda elever från 

och med 7 år till och med 15 år erhåller 5 fribiljetter till Ronneby Brunnsbad. 

Till grund för detta ligger ett beslut i kommunfullmäktige, § 174 2012-06-

20. Beslutet innefattar enbart sommarsäsongen 2012. Ett antal klippkort 

erbjuds även socialförvaltningen att vid behov dela ut till de ungdomar 

mellan 7 år och 15 år som bedöms ha ett extra behov.  

Bedömning 

För att legitimera den praxis som råder bör ett nytt beslut fattas av fritid- och 

kulturnämnden. Om samtliga biljetter utnyttjas innebär detta en subvention 

från nämnden på 250 tkr. Varje utnyttjad biljett kommer att registreras och 

kunna redovisas vid säsongens slut.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att alla folkbokförda elever från och med 

7 år till och med 15 år erhåller 5 fribiljetter under sommarsäsong 2016 till 

Ronneby Brunnsbad. Ett antal klippkort erbjuds socialförvaltningen att vid 

behov dela ut till de ungdomar mellan 7 år och 15 år som bedöms ha ett extra 

behov. Finansiering sker genom sökta medel från MUCF och genom 

budgetarbetet för nästkommande år. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Christer Stenström (M), Teo 

Zickbauer (S), Peter Lindström (RP) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) stället proposition å framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att alla folkbokförda elever från 7 år till 
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och med 15 år erhåller 5 fribiljetter under sommarsäsong 2016 till Ronneby 

Brunnsbad. Ett antal klippkort erbjuds socialförvaltningen att vid behov dela 

ut till de ungdomar mellan 7 år och 15 år som bedöms ha ett extra behov. 

Finansiering sker genom sökta medel från MUCF och genom budgetarbetet 

för nästkommande år. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Socialförvaltningen 
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§ 104 Dnr 2016-000523 829 

Investeringsplan - Spontanidrottsplatser, Ronneby 
kommun 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Enligt beslutad budget § 294/2015 har investeringsmedel avsatts till fritid-

och kulturnämnden för nya spontanidrottsplatser enligt följande: 

2016 1200’ 

2017 1250’ 

2018 1300’ 

2019 1350 

I Ronneby finns redan etablerade spontanidrottsplatser i Hjorthöjden, 

Fredriksberg, Bräkne Hoby, Kallinge samt Listerby 

Villkoren för investeringarna är att en plan för fortsatta etableringar 

presenteras.  

Fritid- och kulturförvaltningen har i samråd med Utbildningsförvaltningen 

följande förslag:  

2016: Placering i Backaryd nära skolan. Prognos antal elever 2020/21: 48. 

Idag 35. 

2017: Placering i Bostadsområdet Älgbacken på grund av den inflyttning 

som sker i Ronneby tätort. 

2018: Placering i Saxemara vid skolan. Antal elever prognos 2020/21: 99. 

Idag 92 

2019: Placering i Johannishus i samhället. Antal elever prognos 

2020/21:119. Idag 103. 

Alternativ till sista punkten är en placering i Eringsboda vid skolan. 

Elevprognos 2021: 37. Idag 46. 

Ett ytterligare alternativ är en placering i Hallabro med prognos för 2020/21: 

59. Idag 60.  
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Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen gör bedömningen att förslaget ovan ger en 

rimlig spridning geografisk. Centralt i tätorten finns fortfarande ett behov, 

vilket delvis löses genom Älgbacken. Ute i byarna ses till de område med 

ökat elevtal enligt den senaste prognosen. Fritid- och kulturförvaltningen ser 

också till likvärdighetsprincipen. Om satsningen blir lyckad går det att 

fortsätta med investeringar i 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att investera i spontanidrottsplatser enlig 

följande tidsplan: 2016: Backaryd, 2017: Älgbacken, 2018: Saxemara, 2019: 

Johannishus.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP). Tomas Lund 

(SD), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Rickard Evaldsson, 

(M).  

Yrkanden 

Thommy Persson (S) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S) att 

Backaryd 2016 och Älgbacken 2017 byter plats för att tillgodose där behovet 

är som störst. 

Peter Lindström (RP yrkar med instämmande av Rickard Evaldsson (M) och 

Tomas Lund (SD) bifall till presentera förslag.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Peter Lindström (RP) m fl 

yrkande om bifall till presenterat förslag.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att enligt kommunstyrelsens plan 

investera i spontanidrottsplatser enlig följande: 2016 Backaryd, 2017 

Älgbacken, 2018 Saxemara och 2019 Johannishus. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
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§ 105 Dnr 2016-000492 805 

Ronneby Ryttarförening- ansökan om ekonomiskt 
stöd/bidrag 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Ronneby ryttarförening har inkommit med en begäran om ekonomiskt stöd 

på grund av en akut likviditetskris. Denna har främst två orsaker: Ett 

kvarkutbrott som orsakade långt uppehåll i verksamheten samt en 

omfattande renovering som begränsat tillgången till delar av anläggningen 

under vissa tider.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen har haft möte med representanter från 

styrelsen i föreningen, den 16 maj och fick där en beskrivning av det 

ekonomiska läget. Det diskuterades olika förslag till lösningar och fritid- och 

kulturförvaltningen förklarade det regelsystem som gäller för bidrag från 

Ronneby kommun. Föreningen uppmanades att se över alla möjligheter att 

på egen hand lösa problematiken. Om detta inte skulle vara möjligt får 

föreningen återigen kontakta förvaltningen för fortsatt dialog och förslag till 

åtgärder.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att uppmana föreningen att finna 

lösningar på egen hand i första hand. Fritid- och kulturförvaltningen kan 

bistå med idéer och förslag i dialog. Skulle det akuta läget kvarstå får 

föreningen återkomma till förvaltningen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) samt tjänstgörande ersättare Thommy Persson 

(S).  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att uppmana Ronneby Ryttarförening att 

finna lösningar på egen hand i första hand.  

Fritid- och kulturförvaltningen kan bistå med idéer och förslag i dialog. 

Skulle det akuta läget kvarstå får föreningen återkomma till förvaltningen. 

________________ 
 
Exp. 
Ronneby Ryttarförening 
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§ 106 Dnr 2016-000497 826 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från 
Tomas Nilsson ang utveckling av Jernvallenområdet. 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag 

angående utveckling av Jernvallenområdet i Kallinge. Förslaget går ut på att 

ersätta nuvarande konstgräsplan med nytt konstgräs samt att flytta det gamla 

konstgräset till nuvarande grusplan.  

Bedömning 

Förvaltningen har konstaterat att skicket på nuvarande konstgräs är sådant att 

ett byte bör göras i närtid. Att flytta nuvarande konstgräs till grusplanen ser 

vi som en bra lösning under förutsättning att underlaget är i så gott skick att 

det håller ytterligare några år. Förvaltningen har i investeringsplanen inför 

budgetberedningen lagt ett förslag att realisera detta 2018.  

Förslag till beslut 

Förslaget kommer att hanteras i budgetberedningen. Fritid- och 

kulturnämnden anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid-och kulturnämnden beslutar att med ovanstående yttrande i ärendet 

föreslå att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 107 Dnr 2016-000510 109 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från 
Eva Lind angående etablering av utegym/parkour i 
Brunnsparken 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Eva Lind har lämnat in ett medborgarförslag angående etablering av ett 

utegym/parkour i Brunnsparken. 

För att göra Brunnsparken än mer attraktiv föreslår Eva Lind att kommunen 

ska etablera ett utegym/parkour samt att det placeras på Silverplanen 

nedanför tennisbanorna.  

Bedömning 

Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga ett utegym/parkour. Vid en 

eventuell översyn av fritidsanläggningar och inför eventuella framtida 

diskussioner om vidareutveckling av spontanidrottsplatser, kan förslaget 

gällande anläggande av ett utegym/parkour komma att beaktas samt 

diskussioner om lämplig placering. Det finns i dagsläget inga investerings-

medel avsatta för utredning, placering, inköp eller uppförande av ett 

utegym/parkour.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget 

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att med ovanstående yttrande föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att det inkomna medborgarförslaget kan finnas 

med som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser samt med samma intention som i motionen om utegym 

i Brunnsparken, fritid- och kulturnämnden § 22/2015. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 108 Dnr 2016-000480 849 

Skärgårdsplan  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-31 § 91 att ge fritid och 

kulturförvaltningen i uppdrag att i samverkan med båtföreningarna ta fram 

en ”Skärgårdsplan” inför sommaren 2016. Uppdragets omfattning eller 

begränsning i beslutsunderlaget framgår inte helt tydligt. Om en heltäckande 

plan ska arbetas fram och godkännas av fullmäktige kräver det 

utredningsarbete och samverkan mellan föreningar samt andra förvaltningar. 

Att dra nytta av strategier framarbetade regionalt är också viktigt. 

 

Här kommer exempel på underlag, både internt och regionalt: 

Karlshamns kommun: Kommunalt handlingsprogram för skärgården. Beslut 

2006. 

Karlskrona kommun: Fördjupning av översiktsplan för SKÄRGÅRDEN. 

Antagen av kommunfullmäktige 2014. 

Blekinge arkipelag: Kust – och skärgårdsleder i Biosfärsområde Blekinge 

Arkipelag. Slutrapport i förstudien för en arkipelagrutt 2015. 

http://www.blekingearkipelag.se/ 

 

Ronneby kommun: En ny översiktsplan är under framtagande. Till denna hör 

Förslag till Grönstrukturplan för Ronneby kommun. Uppdraget ska vara klart 

till årsskiftet 2016-17. 

Utredningsuppdrag till Näringslivsenheten: Utveckling av östra Piren, 

utveckling av båttrafik i Ronnebyån samt utveckling av skärgårdstrafiken. 

 

För att en skärgårdsplan ska arbetas fram krävs någon form av övergripande 

mål och en långsiktig strategi. Förvaltningen är i dag i avsaknad av detta. 

Exempel på detta kan vara:  

Att öka tillgängligheten och till skärgårdsmiljöerna 

Att skapa en hållbar natur i kombination med ökad attraktionskraft och 

genom detta utveckla och öka besöksnäringen. 

Att rusta upp redan befintliga anläggningar såsom campingplatser, 

badplatser, bryggor, vandringsleder etc. 

Att utveckla logistiken med segelleder, kajakleder, cykelleder m.m. 

Att skapa modernt informationsmaterial 
 

http://www.blekingearkipelag.se/
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I motionen från Roger Gardell begränsar han sitt yrkande till att nya och fler 

bryggor ska anläggas ute på öarna. 

 

En skärgårdsplan kan innehålla ett antal utvecklingsområden: 

1. Utveckla skärgårdstrafiken. Detta sker i samråd mellan Näringsliv och 

Blekingetrafiken.  

2. Utveckla trafiken i Ronnebyån. Detta sker på samma sätt som ovan. 

3. Utveckla östra Piren till ett nav för skärgårds- och åtrafik samt 

utgångsläge för kajakpaddling och segelbåtar samt trolling. 

4. Att skapa tydliga och attraktiva rutter för kajaker som förbinder 

Blekinges skärgårdskommuner. 

5. Att skapa tydliga och attraktiva segelleder som förbinder 

Blekingekusten. 

6. Att anlägga olika typer av bryggor beroende på behov och göra en plan 

för deras placering utifrån hänsyn till natur- miljöintressen samt behov 

från invånare och turister. Exempel är bryggor för passagerarbåttrafik, 

segelbåtar, trollingbåtar, kajaker etc. Detta också kopplat till rutter och 

planerade leder. 

7. Att se över förtöjningsmöjligheten i naturhamnar. 

8. Att utreda placering av miljöbryggor i enlighet med gällande lagstiftning. 

9. Att göra en plan för placering av toaletter samt anläggningar för avfall    

Bedömning 

Förvaltningen ser inga möjligheter att arbeta fram en ”Skärgårdsplan” till 

sommaren 2016. Skälen till detta är begränsad tid kopplat till rådande 

personalsituation. Eftersom begreppet ”Skärgårdsplan” kan tolkas på olika 

sätt är det svårt att veta vad som efterfrågas. En precisering och begränsning 

av uppdraget skulle underlätta. Ett annat sätt att hantera ärendet är att koppla 

det till mer långsiktigt strategiskt arbete och se den som en del i 

framarbetande av översiktsplanen samt de regionala processer som pågår.  

 

En miljöbrygga kostar 400 tkr med möjlighet att ansöka om bidrag för halva 

kostnaden. Förvaltningen kan utveckla delar av skärgården genom att äska 

500 tkr under tre år för att tillgängligheten genom att anlägga bryggor och 

förtöjningsplatser. Då behöver en plan göras för denna del   

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge fritid- och 

kulturförvaltningen ett tydligt begränsat uppdrag att utveckla tillgången på 

bryggor enligt punkt 6-8 ovan med start redan under 2016. Övriga punkter 

föreslås ingå i arbetet med översiktsplan samt uppdraget att utveckla 

skärgårdstrafiken samt i processen att förverkliga arkipelagrutt,  
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Deltar i debatten 

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

Stenström (M) Rose-Marie Leksell (SD), tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att fritid-och kulturförvaltningen får i uppdrag att 

återkomma med en plan för kommande arbete med Skärgårdsplanen.  

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att det 2016 utökas med 

förtöjningsmöjligheter i naturhamnar samt att 2016 färdigställa 

Skärgårdsplanen i samråd med fritid- och kulturförvaltningens presidie och 

återaktualisera ärendet i november 2016.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturförvaltningen bifaller desamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge fritid- och kulturförvaltningen i 

uppdrag att återkomma med en plan för kommande arbete med 

Skärgårdsplanen. 

Att det 2016 utökas med förtöjningsmöjligheter i naturhamnar. 

Att 2016 färdigställa Skärgårdsplanen i samråd med fritid- och 

kulturförvaltningens presidie och återaktualisera ärendet i november 2016.     

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Lena Mahrle 
Teo Zickbauer 
Claes Diurhuus-Gundersen 
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§ 109 Dnr 2016-000538 875 

Information - Etablering av Stadsmuseum i Ronneby 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information i ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen arbetsutskott hade den 24 maj 2016 ett möte ang 

inledning av ett pågående arbete om ett Stadsmuseum i Ronneby. 

Representanter från Region Blekinge och Marcus Sandekjer från Blekinge 

Museum var inbjudan. Blekinge museum kopplar ärendet till Gribshunden 

och Guldgubbarna. Region Blekinge och ett intresse i ett fördjupat samarbete 

kring exponering av samtid konst på Kulturcentrum. Placeringen av ett 

stadsmuseum har diskuterats. Kommunstrateg Anders Engblom ska arbeta 

vidare i ärendet. Fortlöpande information i ärendet kommer.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera ärendet till dagens protokoll. 
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§ 110 Dnr 2016-000012 800 

Information & rapporter 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information:  

Sammanfattning  

Redovisning av bidragsansökan/beviljade bidrag från Mucf - De 744 tkr som 

fritid- och kulturförvaltning beviljats från Mucf är öronmärkta för gratis 

sommaraktiviteter för barn och unga. En redovisning ska göras efter 

genomförda aktiviteter. Subventionering av bad biljetter, utveckling av 

fritidsverksamheten såsom badresor, lägerverksamhet mm är sådana 

aktiviteter som dessa medel ska gå till.  

Start Ronneby har listade aktiviteter som det går att anmäla sig till. Dessa 

finns på kommunens hemsida, www.ronneby.se. 

Catharina Christensson (S) påtalar att det finns många barn i ytterområden 

som kan ha svårt att ta sig till Ronneby för att nyttja dessa aktiviteter.  

Arbetsmiljö och den interna kommunikationen: Susanne Öström som var tf 

chef har gjort en utredning gällande arbetsmiljö på förvaltningen. Det har 

varit en eftersläpning i arbetsuppgifter på grund av sjukskrivningar. Staben 

har haft en förstärkning på halvtid för att komma ifatt. Avtalen måste gås 

igenom och ses över, enligt påpekande från revisorerna. 

Den interna kommunikationen får redovisas på nästa sammanträde.   

Regelverk för bidrag: Förvaltningen har ett uppdrag att se över detta och det 

kommer att redovisas på sammanträdet i augusti 2016.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Rose-Mari Leksell (SD), Johan Svedberg (S), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S) och Catharina Christensson (S). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 111 Dnr 2016-000011 800 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.  

 

Delegationsbeslut 2016-05-31- Föreningen Blekinge spelmansförbund 

beviljas ett arrangemangbidrag om 4 000 kr för genomförande av 

spelmansstämma den 13 augusti 2016. 

Delegationsbeslut 2016-05-31 – Folk Practice Academy- Ansökan om 

arrangemangsbidrag beviljas ej då ansökan har inkommit senare än fem 

veckor innan arrangemangets genomförande. 

Delegationsbeslut 2016-06-10 – Föreningen Kultursällskapet Rebeckas 

Vänner har beviljats 5 000 kr i arrangemangsbidrag för att kunna fullfölja 

redan fastställt program för sommaren 2016 vid 

Blekingestugan/Silverforsens kaffestuga. 

Delegationsbeslut 2016-06-13 - Svensk Flyghistorisk Förening i Blekinge 

Quintus 72, beviljas bidrag i form av fri kopiering på kommunens 

kopieringscentral för Affischer 10 st i A2-format samt 25 st i A3-format.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisade delegationsbeslut 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 112 Dnr 2016-000010 800 

Delgivningsärende mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.  

Ronneby Orienteringsklubb – Slutredovisning gällande installation av el-

kompressor mm vid konstsnöanläggningen på Karlsnäs.  

Protokollsutdrag: 

KF § 193/ 2016 – Anmälan om medborgaförslag från Mats Karlsson 

angående anläggande av näridrottsplats kring Espedalsskolan.  

KF § 208/2016 – Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby. 

KF § 209/2016 – Taxor och regelöversyn inom fritid- och kulturnämnden – 

tillfällig taxor Ronneby Horse Center samt Kulturcentrum och Bruket. 

KF § 211/2016 – Besvarande av motion från KF-ledamoten Christer Leksell 

(SD) angående turistbyrån i Ronneby. 

KF § 216/2016 – Budgetomfördelning med anledning av 

effektiviseringspost. 

KF § 221/2016 – Ansökan om medel för utökande sommaraktiviteter.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisade delgivningsärende 

mm till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 113 Dnr 2016-000013 800 

Övriga frågor/ärende  

 

Sammanfattning  

Johan Svedberg (S) tar upp arbetet med barnkonventionen. Ett antal frågor 

ska besvaras. Frågorna kommer att sammanställs och skickas ut till 

ledamöterna i fritid- och kulturnämnden. Dessa får diskuteras i de politiska 

grupperna som skickar sina svar till Johan Svedberg (S) som i sin tur 

sammanställer svaren och redovisar dessa på sammanträde i augusti 2016.  

Rickard Evaldsson (M) ställer en fråga om statusen på crossbaneärendet.   

Förvaltningschef Thomas Andersson svara att de har haft möte med tekniska 

förvaltningen och styrelsen för crossverksamheten. Ett nytt möte är 

inplanerat den 21 juni. 

Projektet skatebanan har avstanna då prioriteringen ligger på crossbanan. 

Christer Stenström (M) ställer en fråga om Fredriksbergs BK:s avtal. 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att det avhållits flera möte och 

juristen är inkopplad i ärendet.  

Deltar i debatten 

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

Svedberg (S), Christer Stenström (M), Tomas Lund (SD) samt tjänstgörande 

ersättarna Rickard Evaldsson (M) och Thommy Persson (S). 

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

protokoll. 

________________
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§ 114  

Avslutning 

Ordförande Lena Mahrle (L) önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en 

fantastisk sommar med mycket sol och bad mm. 

Ledamöter, ersättare och tjänstemän önskar ordföranden detsamma, 

________________ 

 


