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Christer Leksell (SD) §§ 115-116,  123-134  
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Parentation 
 
Ordförande Lena Mahrle (L) inleder sammanträdet med en parentation för 

Claes Diurhuus-Gundersen (M). 

 

Claes Diurhuus-Gundersen är en saknad ledamot som var mycket engagerad 

i de frågor som rör fritid- och kulturnämnden. Sailing med Rod Stewart 

spelades. 

________________ 
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§ 115 Dnr 2016-000007 000 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll. 

En justering av dagordningen föreslås. 

Ärende nr 11 – Barnkonventionen behandlas som ärende nr 2. 

Christer Leksell (SD) har lämnat in två frågor som föreslås tas upp under 

ärende 20 - Övriga frågor/ärende. 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutat att utse Teo Zickbauer (S) till att justera 

dagens protokoll. 

Godkänna justering av dagordningen enligt ovan.  

________________ 
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§ 116 Dnr 2016-000482 800 

Kallinge Ishall - Soft Center Arena 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

byggprojektledare William Lavesson, arkitekt Zijad Bico och arbetsledare 

Mikael Löfström. 

Sammanfattning  

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

investeringsplan för ishallen och återrapportera Q2 2016 till 

kommunstyrelsen. Den mindre ombyggnaden och anpassningen av befintlig 

entré har delvis stoppats på grund av det mer omfattande uppdraget i sin 

helhet. Dock är vissa åtgärder genomförda för att upprätthålla funktionen i 

entrén. Kommunstyrelsen har bifallit tekniska förvaltningens 

behovsinriktning och uppmanar fritid- och kulturnämnden att göra en 

bedömning om att fortsatt inriktning går i linje med tekniska förvaltningens 

bedömning. Fritid- och kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att 

komma fram med en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med ishall/ 

Soft center arena, § 7/2016.  

Bedömning 

Behoven i ishallen kan delas upp i olika områden som kan läggas i olika 

prioritetsordning. Om genomförande sker i separerat från varandra i olika 

delprojekt fördyras projektet eftersom samordningsvinster riskerar att tappas. 

Områdena nedan är definierade av tekniska förvaltningen och är i samråd 

med fritid- och kulturförvaltningen. Punkterna är satta i prioriteringsordning 

och ungefärligt prissatta av tekniska förvaltningen. 

 

Följande områden och prioriteringsordning föreslås: 

 

 Nödvändiga energiåtgärder: För att minska driftskostnader bör 

energibesparande investeringar göras. Kostnad: 3 miljoner kronor 

 

 Omklädningsrum med tillhörande förrådsutrymme. Detta är akut med tanke 

på de fåtal omklädningsrum och förråd som finns idag. Idag delar samtliga 

aktörer på tre omklädningsrum, varav ett enbart används av KRIF:s A-lag. 

Förslag ett bygga fyra omklädningsrum till, stöds av förvaltningschef och 

har hög prioritet. Kostnad: 14 miljoner kronor 
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 Entré: Skapa en fungerande entré som bildar en uppvärmd del av hallen med 

kök/cafeteria skapa en bättre tillgänglighet för besökare. Idag finns servering 

på plan två. 

Toaletter: Viktigt ur tillgänglighetssynpunkt samt ut genussynpunkt. Det 

finns idag enbart tre toaletter dam/herr/handikapp samt en pissoar. 

Kapaciteten är inte acceptabel utan måste utökas. Detta bör ske i samband 

med utveckling av entré. Kostnad 10 miljoner kronor. 

 

Övriga kostnader.  3 miljoner kronor. 

 

Totalt innebär detta en kostnad på runt 30 miljoner kronor. Samtliga 

punkter är nödvändiga för att skapa en väl fungerande ishall. Om en 

etappindelning av genomförandet blir aktuell är punkterna satta i förslagen 

prioriteringsordning. 

 

I samband med sammanträdet föredrar Zijad Bico ett förslag till en 

påbyggnad på fastigheten som skulle innebära en förlängning av läktaren 

längs hela långsidan och där det skulle kunna gå att få till stånd bl a 

lektionssalar och konferensrum. Kostnaden för detta är grovt beräknad till ca 

15 miljoner kronor. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att handlingsplan enligt 

prioriteringsordning ovan godkänns och därmed godkänns tekniska 

förvaltningens behovsinriktning.  

 

Ärendet skickas för fortsatt beredning till KS.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Peter Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD), Kranislav 

Miletic (S), Mikael Karlsson (S), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson 

(S), Thomas Lähdet (MP), Åke Tärntoft (C), Christer Leksell (SD) samt 

Thomas Svensson (S). 

Yrkanden 

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

bifall till förslaget med följande ändring och komplettering: Övriga 

kostnader ändras till 3 miljoner kronor. Fritid- och kulturnämnden beslutar 

ställa sig bakom handlingsplan enligt prioritetsordning ovan och att den 

översänds till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 
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Kompletterande investering med innergolv för att kunna förlänga/utöka 

nyttjandegraden. 

Kompletterande läktare längs långsidorna, prissatta alternativt att anpassning 

av grundstrukturen förstärks för en framtida utbyggnad.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom handlingsplan enligt 

prioritetsordning och att den översänds till kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning. 

Kompletterande investering med innergolv för att kunna förlänga/utöka 

nyttjandegraden. 

Kompletterade läktare längs långsidorna, prissatta alternativt att anpassning 

av grundstrukturen förstärks för en framtida utbyggnad. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 117 Dnr 2015-000193 808 

Förslag till tilläggsavtal mellan Ronneby kommun och 
Fredriksbergs bollklubb, Lugnevi 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsamman med 

kommunjurist Anna-Clara Eriksson. 

Sammanfattning  

Ett avtal undertecknades 2012-01-01 gällande nyttjanderätt av del av 

fastighet Ronneby 24:7 och gällande skötsel av Lugnevi is arena. I avtalet 

står att omförhandling av delar som berör kostnader kan ske efter två år. En 

sådan begäran är inskickad av föreningen den 25 juni 2013. Något resultat av 

omförhandling föreligger inte. Däremot fattade fritid- och kulturnämnden 

beslut 2015-08-20 § 115 att garantera föreningen en summa på 400 000 kr ev 

engångskaraktär för säsongen 2015-16.  

 

Driftskostnaderna överskred den totala avtalade summan på 1,1 miljoner 

med drygt 100 000 kr. Det var elkostnader som fakturerades fritid- och 

kulturförvaltningen från Tekniska förvaltningen.   

 

Kommunjuristen har fått ett uppdrag att se över avtalssituationen och har 

arbetat fram ett utkast till nytt avtal 2015-11-19. Fredriksberg har även de 

kommit med ett avtalsförslag. Parterna är överens om att avtalet inte är 

möjligt att säga upp i sin helhet. Därför är detta förslag till tilläggsavtal 

framarbetat av förvaltningschef och skickat på remiss till kommunjurist samt 

tekniska förvaltningen.  

Bedömning 

Tilläggsavtalet är menat att anpassas till de realiteter som råder vad gäller 

ansvarsfördelning. I förslaget föreslås att fastställa en summa till föreningen 

så att bidragssumman blir förutsägbar. 

 

Antingen kan förvaltningen öka summan till föreslagna bidragssumman till 

450 000 kr eller fastställa en summa enligt indexuppräkning enligt 

arbetskostnadsindex (AKI) med utgångspunkt från den summa som nämnden 

fastlade 2015. Fastställande av övriga korrigeringar föreslås göras i dialog 

med kommunjurist.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att en garanti för säsongen 2016/17 om 

450 000 kr  i det driftsbidrag som FBK får för sin skötsel av anläggningen. 

Att förvaltningschefen tillsammans med kommunjuristen får i uppdrag att 

slutföra konstruktion av samt förhandling om ett tilläggsavtal.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Mikael Karlsson (S), Rose-Marie Leksell (SD), Peter 

Lindström (RP), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S), Åke Tärntoft (C), Thomas Lähdet (MP) samt ersättare Christer 

Leksell (SD) 

Yrkanden 1 
Teo Zickbauer (S) yrkar dels avslag på beslutsförslaget, dels att säsongen 

2016/2017 bevilja ett garantibelopp om 400 tkr enligt gällande avtal.  

Yrkanden 2 
Peter Lindström (RP) m fl yrkar avslag på beslutsförslaget. 

Yrkanden 3 
Mikael Karlsson (S) yrkar med instämmande av Rose-Marie Leksell (SD) att 

fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att i samråd med tekniska 

förvaltningen och föreningen för säsongen 2016/2017 omförhandla 

infrysningstiden. Fritid- och kulturförvaltningen får vidare i uppdrag att ta 

fram ett förslag till nytt avtal för Lugnevi. Om nytt avtal ingås ska det 

innebära att nuvarande avtal sägs upp. 

Yrkanden 4 
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att presidiet får i uppdrag att i samråd 

med kommunjuristen ta fram direktiv för det nya avtalets omfattning och 

inriktning.  

Propositionsordning 1 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Teo Zickbauers (S) yrkande.  

Propositionsordning 2 

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

finner att fritid- och kulturnämnden avslår Peter Lindströms (RP) m fl 

yrkande. 
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Propositionsordning 3 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Mikael Karlsson (S) och Rose-

Marie Leksells (SD) yrkande. 

Propositionsordning 4 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller ordförande Lena Mahrles (L) 

yrkande.  
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att denna säsong bevilja ett garantibelopp 

om 400 tkr enligt gällande avtal. 

Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att i samråd med tekniska 

förvaltningen och föreningen för säsongen 2016/2017 omförhandla 

infrysningstiden. Fritid- och kulturförvaltningen får vidare i uppdrag att ta 

fram ett förslag till nytt avtal för Lugnevi. Om nytt avtal ingås ska det 

innebära att nuvarande avtal sägs upp 

Fritid- och kulturnämndens presidie får i uppdrag att komma med ett förslag 

med en samlad bedömning gällande nytt avtalet i samråd med 

kommunjuristen.  

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson,  
Lena Mahrle, 
Teo Zickbauer 
Fredriksbergs Bollklubb 
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§ 118 Dnr 2016-000554 864 

Samarbetsplan Ronneby Folkteater 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson fördrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt Fritid- och kulturnämndens beslut 2015-08-26, har fritid- och 

kulturförvaltningen fått i uppdrag att aktualisera ett förslag på en gemensam 

samarbetsplan mellan förvaltningen och Ronneby Folkteater inför 

verksamhetsåret 2016. Huvudsyftet med en samarbetsplan är att få en 

överenskommelse som gäller verksamhetsbidraget till föreningen för år 

2016. I nuläget hanterar förvaltning och nämnd en mängd ansökningar från 

föreningen för att antal aktiviteter under året. Detta upplevs som ineffektivt 

från bägge parter. Enligt nämndens beslut i augusti 2015 skulle förslag till 

samarbetsplan presenteras i oktober 2015. Av olika skäl har först nu ett 

förslag arbetats fram, med avsikten är att samarbetsplanen skall avse 

innevarande år, dvs. från den 1 januari till den 31 december 2016. 

Bedömning 

Samarbetsplanen bedöms underlätta hanteringen dels för fritids- och 

kulturförvaltningens handläggning och dels för Ronneby Folkteater samt av 

budgetmässiga skäl för bägge parter. Föreningen bör få en stabilare tillvaro 

med möjlighet till långsiktig planering, vilket gynnar verksamheten och dess 

publik. 

 

Föreningen har sedan tidigare beviljats ett lokalbidrag för 2016 motsvarande 

hyreskostnaden. Härutöver bör föreningen, baserat på totalt utbetalt 

verksamhetsbidrag under föregående år, erhålla ett verksamhetsbidrag på  

375 000 kr för 2016.  

 

Samarbetsplanen mellan kommunen och föreningen bör för föreningens del 

omfatta följande åtagande: 

 

Av verksamhetsbidraget ska minst 150 000 kr användas för barn- och 

ungdomsverksamhet. 

 

Föreningen skall upplåta lokalen till olika kulturevenemang som t ex teater-

föreställningar, konserter, webbsända operor samt verka för att göra 

Ronneby Teater till en attraktiv scen i Blekinge.  
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Anläggningen/lokalen ska vara tillgänglig för andra ideella föreningar och 

organisationer i skälig omfattning i enlighet med fastställda 

bidragsbestämmelser. 
 

Föreningen bekostar kopiering och annat/övrigt marknadsföringsmaterial. 

 

Föreningen ansvarar för städning och löpande skötsel, som ej faller under 

begreppet underhåll. 
 

Föreningen skall redovisa verksamhet, publiktal samt lämna ekonomisk 

redovisning vid verksamhetsårets slut. Det ska tydligt framgå hur bidragen är 

använda. Verksamhet som bedrivs med stöd av det verksamhetsbidrag som 

avser barn- och ungdomsverksamhet ska redovisas särskilt. 
 

Ett förlag till samarbetsplan presenteras. 
 

Redovisad verksamhet samt ekonomisk redovisning utger grund för 

samarbetsplan  

för 2017.   

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till samarbetsplan 

till grund för verksamhetsbidrag för 2016 i enlighet med bilaga 

 

att bevilja Ronneby Folkteater ett verksamhetsbidrag för 2016 med  

375 000 kr 

 

att ge förvaltningschefen uppdraget att tillsammans med Ronneby Folkteater 

ta fram en samarbetsplan för 2017.  

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP), Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C), 

tjänstgörande ersättarna Thomas Svensson (S) och Thommy Persson (S). 

Yrkanden 1 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Anders L Petersson (C) och 

Thomas Svensson (S) bifall till samarbetsplanen med ändringen att ett 

verksamhetsbidrag om 439 tkr beviljas Ronneby folkteater.  

Yrkanden 2 

Peter Lindström (RP) yrkar med instämmande av Christer Stenström (M) 

bifall till presenterat beslutsförslag.  
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Propositionsordning 1 

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

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

yrkande. 

Propositionsordning 2 

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

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Peter Lindströms (RP) 

yrkande.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till justerad 

samarbetsplan till grund för verksamhetsbidrag 2016. 

Bevilja Ronneby Folkteater ett verksamhetsbidrag om 439 tkr för 2016. 

Ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att tillsammans med 

Ronneby Folkteater ta fram en samarbetsplan att gälla för 2017.  

________________ 

Exp. 
Ronneby Folkteater 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 119 Dnr 2016-000424 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

Ekonom Elizabeth Olsson föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Thomas Andersson.  

Sammanfattning  

Prognosen är att verksamhetens resultat fortfarande är mycket snäv. Utfallet 

per 2016-07-31 är något lågt på grund av poster som ej är redovisade i 

dagsläget, bl a integrationsmedel, vissa bidragsmedel som ej är utbetalda och 

säsongsverksamheter som ej är avslutade. 

På sammanträdet i september kommer tertialrapport II att redovisas.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att en sammanställning och redovisning 

av alla sommaraktiviteter och dess kostnader presenteras för 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 notera ekonomisk uppföljning till 

dagens protokoll. 

Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att sammanställa och redovisa 

alla sommaraktiviteter samt dess kostnader och presentera detta för fritid- 

och kulturnämnden på ett kommande sammanträde.   

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
Elizabeth Olsson, ekonom 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(41) 
2016-08-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr 2016-000537 041 

Budgetäskande 2017 

Ekonom Elizabeth Olsson föredrar ärendet tillsammans med 

förvaltningschef Thomas Andersson.  

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämndens förutsättning för budget 2017 är att kvarvarande 

anläggningar inom förvaltningen som ej överförts till tekniska förvaltningen 

blir överförda senast 2016-12-31. Ishallen förs över till tekniska 

förvaltningen. Ägarförhållandet för Brunnsbadet bör ev ändras och föras 

över till ABRI då tekniska förvaltningen anser det är mer lämpligt. 

Nämndens mening är att budgeterad driftskostnad (avräknat 

verksamhetskostnader) är den summa som kan föras över till tekniska 

förvaltningen 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 nu enhet för kommunikation och marknadsföring. 

Oavsett vilket beslut som fastställs kvarstår behovet av en förstärkning inom 

administrationen. 

 

Fritid- och kulturnämnden/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 på grund 

av av ökad volym i ett mångfaldsperspektiv samt behov av 

verksamhetsutveckling enl uppdrag från nämnden. Men också på grund av 

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 medieanslaget under 2016 men 

media anslaget bör återställas. 
 

Framtida utveckling 

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. 

Diskussion pågår också kring hur dagens museum kan kopplas till ett nytt 

museum.  
 

Utveckla turismen ytterligare. 
 

Förnya och vidareutveckla fritidsverksamheten efter dagens och framtidens 

behov.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Peter Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD), 

tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) Åke Tärntoft (C) samt ersättare 

Christer Leksell (SD). 

Yrkanden  

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till redovisat budgetunderlag med 

mindre justeringar i materialet samt med följande tillägg: att en utveckling 

av turismen med digital informationsproduktion och den digitala 

infrastrukturen.  Att en redovisning från turistenheten hur säsongen varit 

med statistik och resultat m m ska göras senast i oktober 2016.  

Teo Zickbauer (S) yrkar om följande tillägg: om en ökad personell närvaro 

genom turistvärdar samt se över möjligheten att inrätta en cykelpool.  
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Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisat budgetunderlag 

med mindre justeringar i materialet. 

Utveckla turismen med digital informationsproduktion och den digitala 

infrastrukturen.   

 

Att en redovisning från turistenheten hur säsongen varit med statistik och 

resultat m m ska göras senast i oktober 2016.  

Ökad personell närvaro genom turistvärdar.  

Se över möjligheten att inrätta en cykelpool. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/Budgetberedningen 
Jeanette Rosander, turism- och evenemangssamordnare 
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§ 121 Dnr 2016-000536 800 

Målarbete - fritid- och kulturnämnden 2017-2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 102/2016 att fatta beslut om 

målen på sammanträdet i augusti 2016. Förvaltningen har gjort förslag till 

förändringar och lagt till förslag till indikatorer i arbetsmaterialet 

På sammanträdet i juni beslutades om följande tillägg: Att beköna statistiken 

avseende medel till aktiviteter gällande LOK-stöd för idrottsaktiviteter, 

kostnad/timme.  

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. Fritid- 

och kulturförvaltningen konstaterar att få mål är riktade mot den kulturella 

verksamheten. Förslag: Att öka aktiviteten och andelen besökare i 

kulturcentrums verkstäder.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterade mål och 

indikationer för fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp. 
Jonas Persson, verksamhetsutvecklare 
Johan Sjögren, ekonomichef 
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§ 122 Dnr 2016-000199 806 

Taxor och avgifter inom fritid- och kulturnämnden 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016-02-18 § 27 att Fritid- och 

kulturförvaltningen ska genomföra en översyn av nu gällande Taxor och 

avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och anläggningar för 

Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde och inkomma med ett 

förslag som ska börja gälla från och med 2017-01-01.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med Ronneby Ryttarförening 

kommit fram till att taxorna för Ronneby Horse Center ändras enligt förslag i 

bilaga 1, (till handlingarna). Beslut i fullmäktige 2016-05-26 § 209. Beslutet 

gäller från 2016-07-01. 

 

Fritid- och kulturförvaltningen föreslår att taxorna för verkstäder ändras 

enligt förslag och anpassas i förhållande till de befintliga verkstäderna, 

vidare har förvaltningen tagit fram förslag till taxor för repetetionslokalerna 

på plan 2 ovanför fritidsgården Bruket. Under hösten har dialog genomförts 

med studieförbunden som utan kostnad hittills har disponerat 

repetitionslokalerna. Tre av fyra studieförbund har meddelat att de vill hyra 

lokalerna enligt det förslag som framgår av bilagan. Det fjärde förbundet har 

anmält att de inte har behov av sin lokal då de hyr andra lokaler för sin 

verksamhet. Förslaget till taxor för lokalerna i Kulturcentrum och på Bruket 

framgår av bilaga 2, (till handlingarna). Beslut i fullmäktige 2016-05-26 § 

209. Beslutet gäller från 2016-07-01. 

  

I bilaga 3, (till handlingarna) framgår förslag till ändringar jämfört med 

tidigare fastställda taxor och avgifter. Överstruken text är befintlig text, som 

förslås strykas. Kursiv text är förslag till ändringar. De verksamheter som 

överförs till tekniska förvaltningen stryks samt vissa taxor som är föråldrade. 

Konstgräs 7 manna tillkommer på Brunnsvallen. 

 

Bibliotekets taxor införs i syfte att samla samtliga taxor i samma dokument. 

Förslag till ändring av åldersgräns är framlagt. Gräns mellan junior och 

senior går vid 20 år.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att taxor och 

avgifter enligt förslag i bilaga, 3 (till handlingarna) ska gälla från och med 

2017-01-01. Tillfälliga taxor enligt bilaga 1 och 2 omvandlas till fasta taxor 

som inarbetas i de taxor som ska gälla från och med 2017-01-01 .  

Deltar i debatten 

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

Karlsson (S), tjänstgörande ersättarna Åke Tärntoft (C), Thommy Persson 

(S) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare handläggning 

och förtydligande av taxeförslaget enigt förda diskussioner.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på om ärendet ska avgöras 

på dagens sammanträde mot återremiss och finner att fritid- och 

kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärende för vidare 

handläggning och ett förtydligande av taxeförslaget enligt förda 

diskussioner. 

________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 123 Dnr 2015-000195 880 

Biblioteksplan - förslag till ny plan 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt 17§ i bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska varje kommun ha en 

politiskt antagen plan för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska 

bedrivas och utvecklas. En biblioteksplan ska innefatta de bibliotekstyper 

som finns i den kommunala verksamheten – inom Ronneby kommun 

folkbibliotek och skolbibliotek. Fritid- och kulturnämnden är huvudman för 

folkbiblioteken och utbildningsnämnden för skolbiblioteksverksamheten. En 

biblioteksplan ska dels beskriva verksamheten i ett nuläge och dels vara 

utvecklande och ange mål och inriktning för verksamheten.   

 

Ett förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun har arbetats fram 

under våren 2016 av personal från fritid- och kulturförvaltningen och från 

utbildningsförvaltningen. Underlagen från de båda förvaltningarna har 

sammanställts till ett gemensamt förslag till biblioteksplan och skall antas av 

respektive nämnd samt efter bifall i kommunfullmäktige. Planen föreslås 

gälla under tiden 2016-2019 och vara vägledande för bibliotekens 

verksamhetsinriktning under aktuell period. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta förslaget till biblioteksplan för 

Ronneby kommun 2016-2019 som sitt eget. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att efter bifall i utbildningsnämnden 

föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till biblioteksplan för Ronneby 

kommun 2016-2019.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

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 anta förslaget till biblioteksplan för 

Ronneby kommun 2016-2019. 

Att efter bifall i utbildningsnämnden föreslå att kommunfullmäktige antar 

förslaget till biblioteksplan för Ronneby kommun 2016-2019. 

________________ 

Exp. 
Utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 124 Dnr 2016-000577 808 

Julmarknad på Ronneby torg 1 dec - 27 dec 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Christian Mahrle inkom hösten 2014 med en motion gällande införande av 

en permanent julmarknad på torget i Ronneby Centrum. I remissyttrande 

tillstyrker fritid- och kulturnämnden förslaget. Även tekniska förvaltningen 

tillstyrker med reservation för plats och föreslår Brunnshallsområdet. Detta 

på grund av den befintliga av kommunfullmäktige beslutade 

torghandelsstadgan, som i så fall måste revideras. Kommunfullmäktige 

beslutade under § 44/2015 att ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att 

arbeta fram ett förslag på genomförande 1-27 december. En plats på torget 

ska anges och en kostnadsberäkning. 

Bedömning 

Ärendet har av olika skäl stannat av och inte hanterats vidare. Redan 2014 

gjordes en kostnadsberäkning för inköp av 10 bodar och året 2015 därefter 

ytterligare 20 bodar för 2016. Tekniska förvaltningen har angett praktiska 

hinder enligt ovan. 

En sammanfattande bedömning är att det för 2016 inte finns utrymme i 

fritid- och kulturförvaltningens budget för ett arrangemang av detta slag. En 

bod kostar drygt 30 000 kr vilket innebär en kostnad på minst 300 000 kr om 

10 stycken skulle införskaffas. Förvaltningens personalläge gör det vanskligt 

att avsätta personella resurser för planering och genomförande i år. Ett stort 

antal arrangemang genomförs årligen. Dessa kräver framförhållning och 

planering i god tid för att hålla hög kvalitet. Fritid- och kulturförvaltningen 

föreslår att en julmarknad, under en kortare period och i begränsad 

omfattning genomförs under 2016 i samverkan med centrumföreningen. 

Inköp av 10 bodar samt övriga kostnader beräknas till 350 000 kr. En 

utvärdering sker efter avslutat arrangemang för att bedöma om ett 

permanentande av marknaden är aktuell.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att: 

Ansöka hos kommunstyrelsen om 350 000 kr i tilläggsanslag för 

genomförande av julmarknad i begränsad omfattning innefattande inköp av 

10 bodar samt omkostnader runt arrangemanget. Detta under förutsättning att 
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torghandelsstadgan medger detta. Alternativ blir då Brunnshallsområdet 

enligt förslag från Tekniska förvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

ersättarna Thommy Persson (S), Thomas Lähdet (MP) samt ersättare 

Christer Leksell (SD)  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till förslaget med följande justering i texten: 

att meningen Alternativ blir då Brunnshallsområdet enligt förslag från 

tekniska förvaltningen, ska strykas.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att bifall detsamma.  

Beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen om  

350 tkr i tilläggsanslag för genomförande av julmarknad i begränsad 

omfattning innefattande inköp av 10 bodar samt omkostnader runt 

arrangemanget. Detta under förutsättning att torghandelsstadgan medger 

detta. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Tekniska förvaltningen 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 125 Dnr 2016-000575 800 

Barnkonventionen 

Johan Svedberg (S) lämnar en redovisning av ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt beslut i fritid- och kulturnämnden, § 113/2016, sändes frågorna ut till 

nämndens ledamöter som gavs möjlighet att komma in med synpunkter/svar 

som skulle sammanställas av Johan Svedberg (S).  

Arbetet med barnkonventionen pågår och nämnderna ska bevara ett antal 

frågor, enligt nedan. 

Hur vet vi att vi beaktar barnets bästa? 

Vad innebär barnets bästa för oss? 

När stöter vi på dilemman i beslutsfattandet där barnets bäst måsta sättas åt 

sidan?  

Hur motiverar vi det? 

Hur låter vi barn och unga komma till tals i vår verksamhet i dagsläget? 

Skulle vi kunna göra det i större omfattning/hitta andra rutiner? 

Vad ser vi för hinder för att barn och unga ska kunna komma till tals samt 

hur kan vi förekomma dessa? Finns det några barn som riskerar att 

diskrimineras av våra beslut, om vilka då? 

Vad kan vi göra åt det? 

Sett över vem/vilka som skulle kunna vara bärare/driva arbetet framåt. (Dvs 

sett vilka resurser vi har i dagsläget att föra detta arbete framåt) 

En sammanställning av grupparbetet från de socialdemokratiska ledamöterna 

redovisas.  

Deltar i debatten 

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

ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ungdomspotten och lovaktiviteter tas 

med i dokumentet.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar bifall detsamma. 

.  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokollet, efter mindre justeringar. 

Att ungdomspotten och lovaktiviteter tas med i redovisningen. 

________________ 

Exp. 
Johan Svedberg 
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§ 126 Dnr 2016-000550 821 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från 
Mats Karlsson angående anläggande av näridrottsplats 
kring Espedalen 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Mats Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag angående anläggande 

av näridrottsplats kring Espedalsskolan. Han konstaterar att ungdomar söker 

sig till området även efter skoltid för spontan sysselsättning. 

Förslaget innebär att kommunen för en dialog med ungdomarna i området 

kring Espedalsskolan för förslag.  

Bedömning 

Kommunen har avsatt medel för inrättande av spontanidrottsplatser i 

investeringsbudget för åren 2016-2019. Denna plan innefattar inte 

Espedalsskolans område. Min bedömning är att det blir svårt att finansiera 

ytterligare en spontanidrottsplats inom denna period eftersom det handlar om 

miljonbelopp. Följande beslut föreligger:  

2016  Backaryd 

2017  Älgbacken i Ronneby 

2018  Saxemara  

2019  Johannishus 

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående fattade beslut.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till beslutsförslaget 

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 föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående fattade beslut. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Karin Lundberg, miljösamordnare 
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§ 127 Dnr 2016-000570 800 

Begäran om remissyttrande - Länsstrategi ANDT, 
alkohol, narkotika, doping och tobak, Blekinge län 
2016-2020 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden har fått i uppdrag att yttra sig angående bifogat 

förslag till Länsstrategi för ANDT i Blekinge. Dokumentet ska gälla 2016-

2020.  

Bedömning 

Jag som förvaltningschef ställer mig positiv till innehållet och föreslagna 

fem mål. Syfte, vision och övergripande mål är föredömligt kortfattat. När 

man sedan tittar på övrigt innehåll är det snarare tvärt om. Textmassan är 

omfattande och insatsområden med indikatorer är många. Detta kan 

komplicera möjligheten till uppföljning och utvärdering. Ett dokument av 

detta slag ska vara levande och uppföljningsbart med tanke på de åtaganden 

som kommuner, polis och länsstyrelse ställer sig bakom.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom utkastet med ovanstående 

bedömning som kommentar. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom utkastet med ovanstående 

bedömning som kommentar. 

________________ 

Exp. 
Folkhälsosamordnare, Bibbi Rönnlund 
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§ 128 Dnr 2016-000571 811 

Begäran om remissyttrande - Motion från KF-ledamoten 
Nicolas Westrup (SD) om utökning och upprustning av 
badplatsen vid Härstorp 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En motion har inkommit avseende förslag till ett antal åtgärder för 

upprustning och utökning av badplatsen vid Härstorpssjön. Det handlar om 

att röja sly, att fylla på med sand, att anlägga en längre brygga, att 

iordningställa grillplats 

Bedömning 

Badplatsen vid Härstorpssjön är en av många populära badplatser i 

kommunen. Fritid- och kulturförvaltningen ser ständigt över dessa och gör 

åtgärder efter behov och prioriteringar i samverkan med tekniska 

förvaltningen. Fritid- och kulturförvaltningen kommer att undersöka möjliga 

åtgärder och verkställa dessa utifrån personella och ekonomiska resurser i 

samråd med tekniska förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att se 

över möjliga åtgärder under budgetår 2017 och anser därmed motionen 

besvarad.  

Deltar i debatten 

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

ersättarna Christer Leksell (SD) och Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Christer Leksell (SD) yrkar bifall till förslaget med en ändring i texten: 

motionen ska anses vara bifallen inte besvarad.  

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 i yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att se över 

möjliga åtgärder under budgetåret 2017. 

Föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
Karin Lundberg, miljösamordnare 
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§ 129 Dnr 2016-000553 800 

Överenskommelse - SISU 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

SISU Idrottsutbildare bedriver utvecklings- och utbildningsverksamhet för 

föreningar i Blekinge och Ronneby kommun. Genom överenskommelser 

med kommunerna beslutas hur samarbetet ska gestaltas årligen. En 

överenskommelse är föreslagen för 2016. Flera aktiviteter är genomförda 

med tanke på att en överenskommelse kommer fram under året. Den 

överenskommelse som bifogas i bilaga kommer att gäll  

Årligen beviljas medel till SISU för att möjliggöra överenskomna aktiviteter. 

De tre senaste åren har summan legat på 120 000 kr.  

Bedömning 

Genom ett bidrag på 120 000 kr kan vi fortsätta ett konstruktivt arbete att 

utveckla kommunens föreningar enligt den föreslagna överenskommelsen. 

Enligt denna kommer återrapportering att ske vid ett par tillfällen till 

förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja SISU-idrottsutbildarna ett bidrag 

på 120 000 kr för verksamhetsåret 2016 enligt bifogad överenskommelse.  

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 ärendet återremitteras. 

Thommy Persson (S) yrkar att en redovisning och ett förtydligande av 

SISU:s åtagande, vilka föreningar inom Ronneby kommun som utnyttjat 

samarbetet samt en redovisning vad övriga kommuner ger i bidrag för detta 

samarbete.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på om ärendet ska avgöras 

på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att fritid- och 

kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet.  



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(41) 
2016-08-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare 

handläggning och återkomma med en redovisning och ett förtydligande av 

SISU:s åtagande, vilka föreningar inom Ronneby kommun som utnyttjat 

samarbetet samt en redovisning vad övriga kommuner ger i bidrag för detta 

samarbete.   

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 130 Dnr 2016-000555 007 

Revisionen Ronneby Kommun - Granskningsrapport - 
uppföljning av 2012 och 2013 års 
revisionsgranskningar. 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid-och kulturnämnden har fått i uppdrag att svara på en 

uppföljningsrapport gjord av E & Y 2012-2013. Fritid och kulturnämnden 

ombeds yttra sig senast den 31 augusti 2016.  

Bedömning 

Det område som berör fritid- och kulturnämnden är området ” Granskning av 

turistverksamheten” vilket innefattar tre områden. 

Fritid- och kulturnämnden måste utforma mål för verksamheten, liksom 

skapa rutiner för att följa upp dessa. Revisionens bedömning är att målet är 

delvis uppföljt. 

Kommentar: Målen håller på att revideras och kommer att i sig vara 

tydligare kopplade till nämndens ansvarsområde samt kopplas tydligare till 

indikatorer. Någon uppföljning av målen 2015 har inte skett. 

Utifrån tydliga mål, använda statistiken för att analysera och prioritera 

insatser på bästa sätt. Revisionen anser att fritid- och kulturnämnden inte 

följt eller inte visat att man följt målen.  

Kommentar: De föreslagna nya målen kommer att kopplas till mätbara 

indikatorer. Vi undersöker vilken offentlig statistik som är möjlig att nyttja 

samt vilken statistik vi kan begära in från lokala aktörer. 

Uppdatera policyn och arbeta fram en kortfattad version avseende 

information och kommunikation. Revisionen anser att fritid- och 

kulturnämnden inte följt eller inte visat att man följt målen.  

Kommentar: Policyn är inte uppdaterad. Beslut kommer att tas under hösten 

angående eventuell ny organisation för turism och information. Någon ny 

policy kommer inte att arbetas fram förrän beslutsprocessen är klar och ny 

organisation fastlagd.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ovanstående bedömning ges som 

yttrande till revisionen.  
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ovanstående bedömning ges som 

yttrande till revisionen. 

________________ 

Exp. 
Revisorerna 
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§ 131 Dnr 2016-000012 800 

Information & rapporter 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Avtal med KRIF, uppfrysning av bana samt skuldsituationen.  

Upprustning av Blekingeleden – det finns 200 tkr avsatta för upprustning. 

Bygd i Samverkan och tekniska förvaltningen kommer att påbörja 

upprutning. Samråd ska ske med länsstyrelsen, Bengt Ignell, fritid- och 

kulturförvaltningen, tekniska förvaltningen samt markägare. Målet är att det 

ska vara klart till årsskiftet. 

Personalbemanningen inom förvaltningen har stabiliserats. Besked från 

kommunfullmäktige inväntas om äskade tjänster inom bibliotek och 

fritidsgårdsverksamheten. En strategi ska arbetas fram inför våren hur 

arbetslagen ska arbeta.  

Den interna kommunikationen är god. Förvaltningen har upprättat en 

mötesagenda för måndagsmöten, ledningsgruppsmöten och 

enhetschefsmöten. Mellan förvaltningarna finns en agenda om ett möte i 

månaden. Vid behov genomförs ytterligare möte.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), tjänstgörande ersättarna Åke Tärntoft (C), Thommy Persson 

(S) samt Christer Leksell (SD).  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 132 Dnr 2016-000011 800 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.  

Delegationsbeslut 2016-06-20 – Föreningen Hoby Ekbackes ansökan om 

arrangemansbidrag. Ansökan avslås utifrån gällande bidragsbestämmelser. 

Delegationsbeslut 2016-06-21 – Bygd i Samverkan ansökan om bidrag inför 

kulturutställningar i Bräknebygdens kulturhus. Ansökan avslås enligt 

gällande bidragsbestämmelser. 

Delegationsbeslut 2016-06-27 – Ronneby Folkteater ansökan om 

förskottsutbetalning av föreningsstöd. Ronneby Folkteater beviljas 

förskottsutbetalning av verksamhetsbidraget för 2016 om 100 tkr. Förskotts- 

utbetalning kommer att avräknas från det belopp som samarbetsplanen 

kommer att omfatta.  

Delegationsbeslut 2016-06-27 - Blekinge IOGT-NTO föreningarna Rottne 

och Strandvakten ansökan om arrangemangsbidrag för Allsång på Aspan vid 

tre tillfällen i juli 2016. Ansökan avslås, med hänvisning till punkten 5.2 i 

gällande bidragsbestämmelser. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera  redovisade delegationsbeslut 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 133 Dnr 2016-000010 800 

Delgivningsärende mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet. 

Protokollsutdrag: 

KF § 228/2016 – Tertialrapport 2016-04-30. 

KF § 239/2016 – Besvarande av medborgarförslag från Eva Lind gällande 

att sätta upp en skylt med information om den ursprungliga surbrunnen mm. 

KF § 240/2016 – Besvarande av medborgarförslag från Tobias Lindh 

angående rastplatsen i Sörby.    

KS § 236/2016 – Äskande av medel, fritid- och kulturnämnden. 

Ärendelogg fritid- och kulturnämnden 2016-08-23.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att redovisade delgivningsärende noteras 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 134 Dnr 2016-000013 800 

Övriga frågor/ärende  

Ordförande Lena Mahrle (L) redovisar att Christer Leksell (SD) lämnat in 

två frågor till dagens sammanträde. 

Sammanfattning  

1. Fråga till ordförande i fritid- och kulturnämnden angående 

subventionerade badbiljetter till Ronneby brunnsbad, refererande till 

tidningsartikel i dagspressen. 

Ordförande Lena Mahrle (L) redovisar att hon blivit felciterad då det finns 

viss intervjutext som inte kommit med. 

2. Fiske i Ronneby ån, Skärsjön och Galtsjön. 

Ordförande Lena Mahrle (L) svarar att inlämnad skrivelse kommer att 

diarieföras och lämnas för vidare handläggning till fritid- och 

kulturförvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).    

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

protokoll 

________________ 

 


