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§ 135

Dnr 2016-000007 000

Val av justerare
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 136

Dnr 2016-000008 041

Tertialuppföljning II
Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar
ärendet.
Sammanfattning
Tertial II har tilldelats nämndens ledamöter genom utskickat material.
Materialet redovisas muntligen och kommenteras.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), 2:e vice ordförande Teo
Zickbauer (S), ledamöterna Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C),
tjänstgörande ersättare Tommy Persson (S) samt ersättare Christer Leksell
(SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljning II 2016
samt översända densamma till kommunstyrelsen/budgetberedningen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 137

Dnr 2016-000618 805

Blekinge Idrottsförbund - Ansökan om stöd till
idrottsgalan 2017
Sammanfattning
Blekinge Idrottsförbund ansöker om stöd till den årligen återkommande
Idrottsgalan i Blekinge. Galan arrangeras på Blekinge Conventioncenter,
Ronneby Brunn, fredagen den 3 februari 2017. Idrottsgalan är en viktig
samlingspunkt för idrotten i Blekinge och utgör en arena där idrottens
företrädare kan umgås med offentliga företrädare samt med näringslivet.
Idrottsförbundet ansöker därför om, likt tidigare år, om ett ekonomiskt stöd
om 25 000 kronor till Idrottsgalan 2017..
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har under de senaste fyra åren beviljat 25 000
kronor till Idrottsgalan och det beloppet föreslås kvarstå som stöd till
Idrottsgalan 2017..
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag med 25 000 kronor till Idrottsgalan
2017 som arrangeras av Blekinge Idrottsförbund.
Kostnaden belastar konto A 413200 B 453146 C 300 D 4874.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L) samt ersättare Christer Leksell
(SD).
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Blekinge idrottsförbund ett
bidrag om 25 000 kronor till idrottsgalan 2017.
Kostnaden belastar konto A 413200 B 453146 C 300 D 4874
________________
Exp:
Blekinge idrottsförbund
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 138

Dnr 2016-000610 805

Verksamhetsbidrag för år 2016
Sammanfattning
Verksamhetsbidraget är uppdelat i två former, ett grundbidrag och ett
aktivitetsstöd.
Grundbidraget söks per den 31 mars med utbetalning en gång per år och det
har därför tidigare under innevarande år utbetalats. När det gäller
aktivitetsstödet ansöker fritidsföreningarna vid två tillfällen per år, den 31
mars och den 25 augusti.
Kortfattat kan sägas att aktivitetsstödet utgår för gruppaktiviteter och
deltagartillfällen och gäller endast för deltagare i åldersgruppen 7 -25 år samt
för ledare i åldersgruppen 13 - 25 år. För handikappföreningar gäller inga
åldersbestämmelser.
Pensionärsföreningarna ansöker om verksamhetsbidrag en gång om året och
dessa ansökningar skall vara inlämnade senast 31 mars.
Bakgrund och förändring
Inför verksamhetsåret 2015 har kommunfullmäktige fattat beslut om
förändringar i ”Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund i
Ronneby kommun”. Enligt de nu gällande bidragsbestämmelserna skall
Fritid- och kulturnämnden årligen fastställa grundbidragets storlek per
medlem och nivån för aktivitetsstödet.
Tidigare utbetalningar
Tidigare beloppsnivåer för aktivitetsstödet som jämförelseunderlag kan
nämnas att vid utbetalningen som gjordes under våren 2016 (för hösten
2015) och dessförinnan, utbetalningen som gjordes under hösten 2015 (för
våren 2015), utgick 4 kronor/ deltagartillfälle.
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För gruppaktivitet, dvs. per sammankomst utgick bidragsbeloppet 15 kronor
vid utbetalningen som gjordes under våren 2016 samt under 2015. Däremot
under hösten 2014 uppgick det beloppet till 10 kronor.
Pensionärsföreningar som fått verksamhetsbidrag under våren 2016 samt
under 2015, gällde fördelningen ett grundbelopp på 1500 kronor och 25
kronor/medlem.
Bedömning
Antalet inkomna ansökningar i förhållande till kvarstående medel för
föreningsstöd samt jämförelse med tidigare års beloppsnivåer utgör grunden
vid beräkning av de olika beloppsnivåerna.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bibehålla de beloppsnivåer som gällde
vid utbetalningarna som gjordes under våren 2016 för hösten 2015 års
aktiviteter, att gälla för hela verksamhetsåret 2016 dvs. att:
grundbidraget som avser ett bidragsbelopp per medlem för
åldersgruppen 7 – 25 år utgår med ett belopp på 25 kronor för 2016 till alla
fritidsföreningar.
bidragsbeloppet per sammankomst för åldersgruppen 7 - 25 år
bestäms till 15 kronor.
bidragsbeloppet per deltagartillfälle för åldersgruppen 7 - 25 år
bestäms till 4 kronor.
bidragsbeloppen omfattar även ledare i åldersgruppen 13 - 25
år med hänvisning till vad som för övrigt anges i bidragsbestämmelserna.
pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 1500 kronor
och bidragsbeloppet per medlem bestäms till 25 kronor.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), 2:e vice ordförande Teo
Zickbauer (S), ledamot Anders L Petersson (C), tjänstgörande ersättare
Tommy Persson (S) samt ersättare Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bibehålla de beloppsnivåer som gällde
vid utbetalningarna som gjordes under våren 2016 för hösten 2015 års
aktiviteter, att gälla för hela verksamhetsåret 2016 dvs. att:
- grundbidraget som avser ett bidragsbelopp per medlem för åldersgruppen 7
– 25 år utgår med ett belopp på 25 kronor för 2016 till alla fritidsföreningar.
- bidragsbeloppet per sammankomst för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till
15 kronor.
- bidragsbeloppet per deltagartillfälle för åldersgruppen 7 - 25 år bestäms till
4 kronor.
- bidragsbeloppen omfattar även ledare i åldersgruppen 13 - 25 år med
hänvisning till vad som för övrigt anges i bidragsbestämmelserna.
- pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 1500 kronor och
bidragsbeloppet per medlem bestäms till 25 kronor
________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen.
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§ 139

Dnr 2016-000273 805

Ansökan om föreningsbidrag Sångkören Decibellerna
Sammanfattning
Sångkören Decibellerna har inkommit med ansökan den 12 augusti 2016 om
arrangemangsbidrag till evenemanget Bastard Barock som skall vara i
Kulturcentrums lokaler den 30 oktober 2016. Bastard Barock är ett
samarrangemang mellan Sånggruppen Decibellerna och en grupp med unga
musiker som spelar på gammaldags instrument. Musik i Blekinge och
Studieförbundet Vuxenskolan har angetts som eventuella medarrangörer.
Föreningen har lämnat en specificering över budgeterade intäkter och
kostnader med ett beräknat underskott på – (minus) 41 000 kronor.
Föreningen har ansökt om bidrag med beloppet 20 000 kronor hos Musik i
Blekinge. I en reviderad ansökan som inkommit 2016-09-06 från föreningen
har beloppet som eventuellt beviljas av Musik i Blekinge sänkts till att
endast omfatta 10% av kostnaderna för musiker och körens dirigent. Vilket
skulle innebära att bidraget uppgår till 5 650 Kronor.
Bedömning
Bastard Barocks upplägg är intressant och kommer sannolikt att bli ett
mycket uppskattat arrangemang i Ronneby samtidigt som det kan inspirera
andra musiker och eventuella framtida musiker. Enligt den inlämnade
budgeten och under förutsättning att bidrag beviljas med beloppet 5 650
kronor av Musik i Blekinge, tycks den beräknade förlusten uppgå till 35 350
kronor.
Av det totala anslaget för 2016 när det gäller verksamhets- och
arrangemangsbidrag till kulturföreningar, har hittills i stort sett det totala
anslaget fördelats och av den anledningen, dvs att det inte finns ytterligare
utrymme i årets budget, finns det dessvärre inte utrymme att bevilja det
belopp som ansökan avser.
Det totala anslaget har även minskats genom beslut om besparing enligt
Fritid- och kulturnämndens beslut, § 101.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om arrangemangs-/förlustbidrag
till Bastard Barock då det inte finns ekonomiska förutsättningar att bevilja
bidrag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), 2:e vice ordförande Teo
Zickbauer (S), ledamot Anders L Petersson (C), tjänstgörande ersättare
Rickard Evaldsson (M) samt ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Rickard Evaldsson (M) yrkar på att ett bidrag om 10 000 kronor beviljas
sångkören Decibellerna.
Anders L Petersson (C) yrkar bifall till Rickard Evaldsson (M) yrkande.
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 sångkören Decibellerna ett
bidrag om 10 000 kronor.
________________
Exp:
Sångkören Decibellerna
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 140

Dnr 2016-000597 805

Ansökan om bidrag av löpande driftskostnader för
Aktivitetspark i Bräkne-Hoby för 2017- 2018
Sammanfattning
Föreningen Hoby GIF har inkommit 2016-08-15 med ansökan om bidrag för
driftskostnader till Aktivitetsparken i Bräkne-Hoby. Föreningen redogör för
bakgrunden gällande beviljande av medel från Allmänna Arvsfonden till
Aktivitetsparken samt kommunstyrelsens beviljande av bidrag tidigare under
året.
Föreningen redogör för projektet i ansökan och rapporterar att projekteringen
är i full gång och första spadtaget beräknas ske i månadsskiftet
september/oktober. Invigningen är planerad till mars/april månad 2017.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2016-05-03 § 137, beviljades
delvis deras ansökan, men driftbidrag för kommande år hänsköts till
budgetberedningen. Vilket är anledningen till att föreningen nu aktualiserar
ansökan om driftbidrag.
Föreningen har i ansökan specificerat uppkomna kostnader utöver ideella
insatser enligt följande:
El och vatten till anläggningen

20 000

Skötsel av ytorna i och anslutningen till anläggningen
inkl maskinell utrustning

80 000

Reparation och underhåll av anläggningen

15 000

Förbrukningsmaterial mm

10 000

I skötseln inkluderas även den dagliga tillsynen som städning och
renhållning av anläggningen och allmän toalett på området.
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Ansökan avser med hänvisning till vad som angetts ovan, ett årligt
driftbidrag om 125 000 kronor, avseende 2017 och 2018 för skötseln/driften
av Aktivitetsparken.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden är positiv till satsningen på Aktivitetsparken, men
saknar medel för driftbidrag då ansökan avser ett betydande belopp. Ärendet,
dvs den ursprungliga ansökan, har tidigare behandlats av kommunstyrelsen
och det framgår av beslutet (2016/§ 137), att ansökan om driftbidrag avsågs
hänskjutas till budgetberedningen.
Den inkomna ansökan om driftbidrag till Aktivitetsparken föreslås
hänskjutas till kommunstyrelsen för vidare hantering
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta den inkomna ansökan om
driftbidrag till Aktivitetsparken för vidare hantering i kommunstyrelsen.
Att komplettera nämndens budgetäskande för drift av anläggningen
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta den inkomna ansökan om
driftbidrag till Aktivitetsparken för vidare hantering i kommunstyrelsen.
Att komplettera nämndens budgetäskande för drift av anläggningen.
________________
Exp:
Hoby Gif
Kommunstyrelsen
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§ 141

Dnr 2016-000587 805

Ansökan om arrangemangsbidrag - Svenska CSA
föreningen
Sammanfattning
Svenska CSA föreningen har inkommit 2016-07-08 med en ansökan om
arrangemangsbidrag för anordnande av publik uppvisning av Slaget vid
Hanover Courthouse 1862. Uppvisningen sker i samband med föreningens
(ACW) träff i Ronneby den 1 – 4/9 2016, då även årsmötet hålls.
Föreningen hänvisar till tidigare träffar i Ronneby samt att de anordnat
träffen i tretton år och är Skandinaviens största. När träffen anordnades 2015
kom uppskattningsvis 300 – 400 personer och nu är det åter igen dags att
uppvisa det Nord Amerikanska inbördeskriget, där nord mötte syd på öppet
slagfält. Vid träffen i september 2015 besöktes de av flera tidningar och
radio som sände live från fältet. Allt vad gäller utrustning är fullt autentiskt
och det kommer att byggas upp ett autentiskt läger där publiken kan se hur
man bodde och levde för 150 år sedan. Allt för att visa hur det gick till vid
slaget, vid Hanover Courthouse 1862.
I ansökan poängteras även att:
- Järnaviks Camping förlänger sin säsong med en vecka pga. träffen
- för 100-tal elever som läser om Nordamerikas historia kommer man att
hålla en timmes historielektion för på plats
- uppvisningen är gratis för besökarna
För att evenemanget och därmed uppvisningen mm ska kunna genomföras,
ansöker föreningen om ett bidrag på 22 000 kronor.
Bedömning
Föreningen Svenska CSA föreningen är registrerad i kommunens
föreningsregister och har tidigare beviljats bidrag till uppvisningen.
Dock uppfyller föreningen inte de allmänna bestämmelserna enligt
bidragsbestämmelserna, punkten 1.1.1 för att vara bidragsberättigade.
Föreningen har enligt uppgift inte tillgång till de handlingar som de, enligt
punkten 1.1.1 ska lämna in för att vara bidragsberättigade. Föreningen har
lämnat in verksamhetsberättelse för år 2015 och redovisat beräknade
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kostnader och intäkter för årets evenemang samt uppgift om organisations-nr
och bankgiro-nr.
Föreningens kontaktperson för evenemanget har förklarat att föreningen
endast har verksamhet förlagd till Ronneby kommun en gång om året, att
föreningen ingår i en central organisation/förening och finns på olika platser
i Sverige och utomlands. Enligt verksamhetsberättelsen har föreningen i
Sverige, idag 123 medlemmar. Föreningen har lokalt ingen verksamhet
utöver denna träff med uppvisning en gång om året, i kommunen. Av den
anledningen har de inte tillgång till samtliga handlingar som anges i de
allmänna bestämmelserna.
I fjol beviljades föreningen bidrag med 10 000 kronor genom
delegationsbeslut. Av verksamhetsberättelsen för 2015 framgår att
föreningens budget för evenemanget överskreds något. Vilket är anledningen
till att förening i år söker 22 000 kronor i bidrag.
Uppvisningen har enligt verksamhetsberättelsen varit uppskattad och man
har angett en del samarbetspartners som t ex skolor.
I bidragsbestämmelserna finns angivet i punkten 1.1.8 gällande Undantag, att
fritid- och kulturnämnden kan efter prövning i enskilt fall och om särskilda
skäl föreligger, göra undantag från de allmänna bestämmelserna om det är av
stor vikt för kommunen och/eller föreningen.
Utifrån vad som redovisas i ansökan med verksamhetsberättelsen för 2015
och kraven enligt de allmänna bestämmelserna i bidragsbestämmelserna
samt att föreningen tycks utgöra en sektion i en förening med flera sektioner,
kan arrangemangsbidrag inte beviljas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om arrangemangsbidrag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), 2:e vice ordförande Teo
Zickbauer (S), ledamot Rose-Marie Leksell (SD) samt tjänstgörande
ersättare Rickard Evaldsson (M).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar på att bevilja Svenska CSA föreningen ett bidrag
om 22 000 kronor.
Rose-Marie Leksell (SD) yrkar på att bevilja Svenska CSA föreningen ett
bidrag om 5 000 kronor.
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Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framföda yrkanden och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Teo Zickbauers (S) yrkande.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Svenska CSA föreningen ett
bidrag om 22 000 kronor under förutsättningen att föreningen inkommer
med fullständiga handlingar och en uppdaterad förteckning över intäkter.
________________
Exp:
Svenska CSA föreningen
Fritid- och kulturförvaltningen.
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§ 142

Dnr 2016-000390 805

Ansökan om föreningsbidrag 2016 Skottårsorkestern.
Sammanfattning
Skottårsorkestern i Ronneby har inkommit 2016-09-07 med en ansökan om
arrangemangs-/förlustbidrag till en konsert med Charlotte Perrelli och Niklas
Andersson. Konserten äger rum 2016-11-13 och är förlagd till Karlskrona
konserthus. Av ansökan framgår att bidrag även har sökts hos Musik i
Blekinge.
Den planerade konserten är en konsert med en stor ensemble med cirka 40
musiker. Förutom traditionell blåsmusik kommer även musikal, pop och
schlager att framföras. Konserten kommer att genomföras i Karlskrona, men
av ansökningshandlingarna framgår att repetitionsarbetet bedrivs i Ronneby.
Utöver konserten kommer även tre olika tvådagars workshopar att erbjudas
för unga musiker i RUM:s regi. Ungdomarna kommer även att få framträda
på konserten.
Enligt inlämnad budget för arrangemanget har det angetts ett beräknat
underskott på 27 000 kronor.
Bedömning
Skottårsorkestern är registrerad i kommunens föreningsregister och de
allmänna bestämmelserna i bidragsbestämmelserna för att vara
bidragsberättigad, har uppfyllts av föreningen.
Konserten är förlagd till Karlskrona och är därmed inte ett arrangemang som
genomförs i Ronneby kommun. Vilken är en anledning till att
arrangemangsbidrag inte bör beviljas. En annan anledning är att det totala
anslaget för 2016 när det gäller arrangemangs- och förlustbidrag till
kulturföreningar har fördelats och det finns därför inte heller utrymme att
bevilja ytterligare bidrag.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om bidrag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Rose-Marie Leksell (SD).
Yrkanden
Rose-Marie Leksell (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.
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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 avslå ansökan om bidrag.
________________
Exp:
Skottårsorkestern.
Fritid- och kulturförvaltningen.
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§ 143

Dnr 2016-000599 805

Ansökan - hemställan om bidrag till Svenska
Veteranmästerskapen i sprint-medel- och
långdistansorientering
Sammanfattning
Ronneby Orienteringsklubb har inkommit 2016-07-22 med en
ansökan/hemställan om bidrag med anledning av arrangerandet av Svenska
Veteranmästerskapen i sprintorientering som äger rum 2016-09-23 – 09-25.
Under planeringsfasen har föreningen haft kontakt med tjänstemän i
kommunen med anledning av respektive förvaltnings ansvarsområde
gällande de önskemål och behov som framförts för arrangemangets
genomförande.
Ronneby Orienteringsklubb hemställer om stöd för genomförandet av
arrangemanget i form av dels kostnadsfri hyra av anläggningar och lokaler
enligt specificering i ansökan samt bidrag motsvarande hyreskostnaden för
hyrtoaletter, vilken beräknas uppgå till 11 900 kronor exklusive moms.
Bedömning
Ronneby Orienteringsklubb är registrerad i kommunens föreningsregister
och de allmänna bestämmelserna enligt gällande bidragsbestämmelser har
uppfyllts av föreningen. Bidragsbestämmelserna omfattar inte någon särskild
bidragsform för arrangerande av någon form av tävlingar, men föreningen
har fått äran att arrangera tävlingen i Ronneby kommun och det är av flera
olika aspekter mycket värdefullt och glädjande för kommunen. För fritidoch kulturnämndens del avser ansökan dels kostnadsfri hyra av
anläggningar/lokaler och dels ett ekonomiskt bidrag motsvarande
hyreskostnaden för hyrtoaletter vilken uppgår till cirka 11 900 kronor
exklusive moms.
Kostnaden kan förslagsvis belasta A 413200 C 300 D 4874.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden bifaller ansökan avseende kostnadsfri hyra av
anläggningar/lokaler som specificerats i ansökan samt ett ekonomiskt bidrag
motsvarande hyreskostnaden för hyrtoaletter som beräknats till 11 900
kronor exklusive moms.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bifalla ansökan från Ronneby
Orienteringsklubb avseende kostnadsfri hyra av anläggningar/lokaler som
specificerats i ansökan samt att bevilja ett ekonomiskt bidrag motsvarande
hyreskostnaden för hyrtoaletter som beräknats till 11 900 kronor exklusive
moms.
Kostnaden belastar A 413200 C 300 D 4874.
________________
Exp:
Ronneby Orienteringsklubb
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 144

Dnr 2016-000196 805

Ansökan om föreningsbidrag Ronneby Rugbyclub
Sammanfattning
Ronneby Rugby Club har inkommit med en ansökan 2016-08-18 om
föreningsbidrag för deltagande i Ungdoms-SM i Rugby som arrangeras i
Enköping. Till ansökan har bifogats inbjudan att delta från Svenska
Rugbyförbundet samt en specificering över beräknade kostnader för att delta.
Föreningens ansökan avser ett bidrag på 10 000 kronor.
Bedömning
Ronneby Rugby Club är registrerad i kommunens föreningsregister och de
allmänna bestämmelserna enligt gällande bidragsbestämmelser för att vara
bidragsberättigad, har uppfyllts av föreningen. Bidragsbestämmelserna
omfattar inte någon särskild bidragsform för deltagande i någon form av
tävlingar, men bidrag har tidigare beviljats till föreningar för deltagande i
tävlingar på den nivån som ansökan avser. Dels av den anledningen och dels
ur aspekten att se ungdomarnas deltagande i SM som goda förebilder för
andra ungdomar bör ett ekonomiskt bidrag beviljas.
Förslagsvis kan bidraget belasta A 413200 C 300 D 4874.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar ett bidrag på 10 000 kronor till Ronneby
Rugby Club för deltagande i Ungdoms-SM i Rugby som arrangeras i
Enköping 2016-09-23 – 09-25.
Föreningen ska efter deltagandet återkomma med någon form av
redogörelse/ återrapportering.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag om 10 000 kronor
till Ronneby Rugby Club för deltagande i Ungdoms-SM i Rugby som
arrangeras i Enköping 2016-09-23- 2016-09-25.
Föreningen ska efter deltagandet återkomma med någon form av
redogörelse/ återrapportering.
________________
Exp:
Ronneby Rugbyclub.
Fritid- och kulturförvaltningen.
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§ 145

Dnr 2016-000199 806

Taxor och avgifter inom fritid- och kulturnämnden
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
Redan inför kommande sommarsäsong och till höstsäsongen finns behov att
göra en översyn av vissa taxor.
Förslag till taxa för Turisttåget har Fritid- och kulturnämnden lämnat till
Kommunstyrelsen i ett särskilt ärende.
Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med Ronneby Ryttarförening
kommit fram till att taxorna för Ronneby Horse Center ändras enligt förslag i
bilaga 1.
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.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att tillfälliga
taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01
samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i det taxor som
ska gälla från och med 2017-01-01.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), 2:e vice ordförande Teo
Zickbauer (S), ledamöterna Tomas Lund (SD), Rose-Marie Leksell (SD),
Anders L Petersson (C), Mikael Karlsson (S), tjänstgörande ersättare
Tommy Persson (S), Thomas Svensson (S), Rickard Evaldsson (M) samt
ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden 1
Socialdemokraterna yrkar genom Teo Zickbauer (S) att kostnaden för
husvagnsuppställning fastställs till en kostnad om 2500 kronor/säsong samt
att permanent el fastställs till en kostnad om 500 kronor + förbrukning
(Bilaga 3, p. 3).
Yrkanden 2
Socialdemokraterna yrkar genom Teo Zickbauer (S) på att följande tillägg
görs avseende avgifter för Kvitterplatsen.
- En möjlighet till veckohyra om 2 000 kronor samt månadshyra om 7500
kronor för föreningar tillförs punkt 5 , ”Kvitterplatsen” i dokumentet ”Taxor
och avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och anläggningar”
(Bilaga 3).
Yrkanden 3
Socialdemokraterna yrkar genom Teo Zickbauer (S) avslag på förvaltningens
förslag att badavgiften om 25 kronor för barn/ungdom 7-20 år vid
Brunnsbadet höjs till 30 kronor (Bilaga 3, p. 1.15.1).
Yrkanden 4
Socialdemokraterna yrkar genom Teo Zickbauer (S) avslag på att
badavgiften om 15 kronor för ungdom i Ronneby och Kallinge simhallar
höjs till 20 kronor (Bilaga 3, p. 1.15.2).
Yrkanden 5
Socialdemokraterna yrkar genom Teo Zickbauer (S) på att sommarsimskola
för ungdomar tillhandahålls kostnadsfritt (Bilaga 3, p. 1.16).
Yrkanden 6
Sverigedemokraterna yrkar genom Tomas Lund (SD) på att den föreslagna
höjningen avseende uthyrning av roddbåt 4 timmar sänks från föreslagna 100
kronor till 70 kronor samt 12 timmar sänks från föreslagna 200 kronor till
100 kronor (Bilaga 3, p. 12)
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Yrkanden 7
Alliansen yrkar genom Lena Mahrle (L) på att fritid- och kulturförvaltningen
uppdras att i oktober återkomma med en redovisning om arbetet med
fiskekort och roddbåtar.

Propositionsordning 1
Ordförande Lena Mahrle ställer proposition på eget yrkande om att uppdra
fritid- och kulturförvaltningen att till sammanträdet i oktober återkomma
med en redovisning om arbetet med fiskekort och roddbåtar och finner att
fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Sverigedemokraternas
yrkande om att den föreslagna höjningen avseende uthyrning av roddbåt 4
timmar sänks från föreslagna 100 kronor till 70 kronor samt att 12 timmar
sänks från föreslagna 200 kronor till 100 kronor och finner att fritid- och
kulturnämnden bifaller detsamma.
Propositionsordning 3
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande av Teo
Zickbauer (S) om avgiftsfri sommarsimskola för ungdomar, bifall mot
avslag, och finner att fritid- och kulturnämnden avslår yrkandet.
Omröstnings begärs och följande propositionsordnings godkänns:
JA-röst för bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Omröstningsresultat 1
Efter företagen omröstning, i detta protokoll bifogad bilaga a, med åtta (8)
JA- röster och fem (5) NEJ-röster beslutar fritid- och kulturförvaltningen att
sommarsimskola för ungdomar blir avgiftsfri.
Propositionsordning 4
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande av Teo
Zickbauer (S) om avslag på att badavgiften om 15 kronor för ungdom i
Ronneby och Kallinge simhallar höjs till 20 kronor, bifall mot avslag, och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Teo Zickbauers (S) yrkande.
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Propositionsordning 5
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande av Teo
Zickbauer (S) om avslag förvaltningens förslag att badavgiften om 25 kronor
för barn/ungdom 7-20 år vid Brunnsbadet höjs till 30 kronor, bifall mot
avslag, och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Theo Zickbauers (S)
yrkande.
Propositionsordning 6
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande av Teo
Zickbauer (S) om möjlighet till veckohyra om 2 000 kronor för
Kvitterplatsen för föreningar, bifall mot avslag, och finner att fritid- och
kulturnämnden bifaller Teo Zickbauers (S) yrkande.
Propositionsordning 7
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande av Teo
Zickbauer (S) om möjlighet till månadshyra om 7 500 kronor för
Kvitterplatsen för föreningar, bifall mot avslag, och finner att fritid- och
kulturnämnden avslår Teo Zickbauers (S) yrkande.
Omröstnings begärs och följande propositionsordnings godkänns:
JA-röst för avslag på Teo Zickbauers (S) yrkande.
NEJ-röst för bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande.
Omröstningsresultat 2
Efter företagen omröstning, i detta protokoll bifogad bilaga b, med sju (7)
JA- röster och sex (6) NEJ-röster beslutar fritid- och kulturförvaltningen att
avslå Teo Zickbauers (S) yrkande.
Propositionsordning 8
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande av Teo
Zickbauer (S) om att kostnaden för husvagnsuppställning fastställs till en
kostnad om 2500 kronor/säsong samt att permanent el fastställs till en
kostnad om 500 kronor + förbrukning, bifall mot avslag, och finner att fritidoch kulturnämnden avslår Teo Zickbauers (S) yrkande.
Omröstnings begärs och följande propositionsordnings godkänns:
JA-röst för bifall till förvaltningens förslag till beslut.
NEJ-röst för bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande.
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Omröstningsresultat 3
Efter företagen omröstning, i detta protokoll bifogad bilaga c, med fem (5)
JA- röster och åtta (8) NEJ-röster beslutar fritid- och kulturförvaltningen att
bifalla Teo Zickbauers (S) yrkande.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att:


Uppdra fritid- och kulturförvaltningen att till sammanträdet i oktober
återkomma med en redovisning om arbetet med fiskekort och
roddbåtar.



Den föreslagna höjningen avseende uthyrning av roddbåt 4 timmar
sänks från föreslagna 100 kronor till 70 kronor samt att 12 timmar
sänks från föreslagna 200 kronor till 100 kronor.



Sommarsimskola för ungdomar blir avgiftsfri.



Badavgiften om 15 kronor för ungdom i Ronneby och Kallinge
simhallar kvarstår.



Badavgiften om 25 kronor för barn/ungdom 7-20 år vid Brunnsbadet
kvarstår.



Möjlighet till veckohyra av Kvitterplatsen till en kostnad om 2 000
kronor för föreningar införs.



Kostnaderna för husvagnsuppställning fastställs till 2500
kronor/säsong samt att permanent el fastställs till en kostnad om 500
kronor + förbrukning.

Att efter ovan revideringar föreslå Kommunstyrelsen att tillfälliga taxor
enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01 samt
att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i det taxor som ska
gälla från och med 2017-01-01.
________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-22

Fritid- och kulturnämnden

§ 146

Dnr 2016-000334 869

Delredovisning - Granskning av fritid- och
kulturnämndens säkerställande av kommunens
tillgångar vid skötsel av Gjuteri och emaljmuseet.
Förvaltningschef Tomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
 Förvaltningschef Tomas Andersson informerar muntligt om följande:


En ny förening har bildats i form av Kallinge Museum. De erhåller
för tillfället ett tillfälligt avtal avseende skötseln av Gjuteri- och
emaljmuseet i Kallinge. Diskussion sker om angående ett permanent
skötselavtal.



En utredning med syftet att se över behovet att upprusta fastigheten
pågår.



I samband med översikten över behovet att upprusa fastigheten ses
även låssystemet över. Målet är att säkerställa systemet till den grad
att det klart framgår vem som har tillträde till lokalerna.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), 2:e vice ordförande Teo
Zickbauer (S), ledamot Peter Lindström (RP) samt ersättare Åke Tärntoft
(C).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar på att lägga redovisningen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen.
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§ 147

Dnr 2016-000598 800

Revisionen - Granskningsrapport - Granskning av
avtalsuppföljning - Begäran om yttrande
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun
granskat fritid- och kulturnämnden i syfte att bedöma om nämnden har en
ändamålsenlig avtalsuppföljning. Revisorerna önskar särskilt få belyst om
nämnden ser till att avtalen lever upp till gällande kravspecifikationer samt
om avtalshantering ingår i nämndens arbete med intern kontroll.
Rapporten ”Granskning av avtalsuppföljningar” har överlämnats för yttrande
och svar förväntas senast den 30 september 2016.
Granskningen avser kommunstyrelsen samt fritid- och kulturnämnden och
avser avtal som inte berörs av LOU.
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier med hänvisning
till källförteckning. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, tidigare
förvaltningschef samt föreningskoordinator på fritid- och
kulturförvaltningen. Vidare har avstämning gjorts med kommundirektör,
kommunjurist och upphandlings-samordnare vid kommunledningskontoret.
Utöver det har en kontroll bestående av fem stickprov av avtalshandlingar
granskats.
I granskningen har följande revisionsfrågor besvarats:
Ingår avtalshantering/avtalsuppföljning som ett riskområde i nämndens
arbete med intern kontroll 2015 och 2016?
Genomförs löpande uppföljningsmöten med avtalad part?
Hur ofta?
Har det framkommit avvikelser vid uppföljningsmötena?
Säkerställer nämnden att gällande avtal är ändamålsenliga?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-22

Fritid- och kulturnämnden

Framgår det tydligt av granskade avtal konsekvenser vid eventuella
avvikelser?
Vilken återrapportering sker till fritid- och kulturnämnden och
kommunstyrelsen?
Under punkten 3 i rapporten redogörs för revisionskriterierna, dels utifrån
kommunallagen 6 kap (punkten 3.1) och dels utifrån Kammarkollegiets
vägledning, 2011:8 (punkten 3.2) samt med hänvisning till kommunala
styrdokument, fritid- och kulturnämndens reglemente, KF 2011-01-01, §
336.
Under punkten 1 i granskningsrapporten har en sammanfattning gjorts och
där följande iakttagelser redovisas:
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av granskningsrapportens
innehåll med de bedömningar, rekommendationer samt förslag till
förbättringar som angetts såväl som av tidigare överlämnad revisionsrapport
från KPMG gällande föreningsavtalen som behandlades av fritid- och
kulturnämnden 2016-01-21, § 11.
Förvaltningen delar uppfattningen om det påtalade behovet av
förbättringsåtgärder som behövs och de rekommendationer till förbättringar
som föreslås i rapporten.
Dock är uppfattningen att den hänvisning som görs under avsnittet
”Revisionskriterier” och Kammarkollegiets vägledning 2011:8 inte är
tillämplig gällande de aktuella avtalen då de inte omfattas av LOU. Det
framgår inledningsvis i rapporten att granskningen omfattar avtal som inte
omfattas av LOU.
Förvaltningen har under våren 2016, som framgår av rapporten, påbörjat det
förbättringsarbete som rekommenderades i den av KPMG överlämnade
revisionsrapporten. Arbetet har dock försenats pga. avsaknaden av personella
resurser och det ses som nödvändigt med en resursförstärkning inom
förvaltningen för att förbättringsarbetet ska vara möjligt att genomföra.
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Kommunledningskontoret har sedan tidigare fått i uppdrag att arbeta fram en
avtalspolicy med fokus på avtalshantering, juridisk kvalitetssäkring,
avtalsuppföljning, intern kontroll samt framtagning av en
kommunövergripande avtalsdatabas. Som tidigare angetts kommer Fritidoch kulturförvaltningen att följa den avtalspolicy som framarbetas och ser
fram emot att genom en kommunövergripande avtalsdatabas, få till stånd en
kvalitetssäkring i avtalshanteringen.
Som påtalats i den nu överlämnade granskningsrapporten är bedömningen att
fritid- och kulturnämnden måste stärka sin styrning, kontroll och uppföljning
av nämndens avtal. För att uppnå de förbättringar som angetts och därmed
säkerställa en ändamålsenlig avtalshantering/avtalsuppföljning, bör de
rekommendationer som lämnats i rapporten under punkten 5.3 fullföljas.
Tidplan
Enligt fritid- och kulturnämndens beslut 2016-01-21§ 11 gällande de
förbättringar som förvaltningen vid den tidpunkten fått i uppdrag att utföra
enligt den revisionsrapport som KPMG har överlämnat 2015-05-21 och den
tidplan som angetts, kan konstateras att utsikterna är små för förvaltningen
att uppnå det önskade resultatet till utsatt tidsfrist. Mot den bakgrunden och
de rekommendationer som angetts i den nu överlämnade
granskningsrapporten från YE, är förhoppningen att arbetet endast till viss
del eventuellt kan återrapporteras före årsskiftet 2016/2017. Dock finns risk
för att merparten av det arbete som krävs enligt de båda rapporternas
föreslagna förbättringsåtgärder, kan återrapporteras/slutredovisas först vid
halvårsskiftet 2017. Under förutsättning att förvaltningen får den
resursförstärkning som är nödvändig.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslås uppdra åt Fritid- och kulturförvaltningen
att dels framarbeta förslag för att skapa nya förutsättningar för att möjliggöra
en mer ändamålsenlig och effektiv avtalsuppföljning och dels utföra de
förbättringar och rekommendationer som angetts i revisionsrapporten samt
att återrapportering/ redovisning till nämnden sker enligt den föreslagna
tidplanen.
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Deltar i debatten
I debatten deltar 2:e vice ordförande Teo Zickbauer (S), ledamot Peter
Lindström (RP) samt tjänstgörande ersättare Tommy Persson (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar på att uppdra fritid- och kulturförvaltningen att i
december återkomma till nämnden med en delredovisning, samt att i mars
2017 återkomma med en slutredovisning av arbetet.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att uppdra åt fritid- och
kulturförvaltningen att framarbeta förslag för att skapa nya förutsättningar
för att möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv avtalsuppföljning, att
utföra de förbättringar och rekommendationer som angetts i
revisionsrapporten samt att en delredovisning ges av arbetet i december 2016
och en slutredovisning i mars 2017.
________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen.
Revisionen
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§ 148

Dnr 2016-000553 800

Överenskommelse - SISU
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 gälla. Nämnden
beslutade § 129 att återremittera ärendet och återkomma med ett
förtydligande av SISU:s åtaganden, vilka föreningar som utnyttjat
samarbetet samt en redovisning vad övriga kommuner ger i bidrag.
Årligen beviljas medel till SISU för att möjliggöra överenskomna aktiviteter.
De tre senaste åren har summan legat på 120 000 kr.







Bedömning
SISU har inlämnat en redovisning över aktiviteter för Ronneby i timmar för
2015. För 2016 har en delrapport lämnats med följande redovisade
aktiviteter:
Föreningsutvecklingsinsatser görs i KRIF, Saxemara, Johannishus,
Ryttarföreningen, Ronneby BK samt Ronneby OK.
5000 timma utveckling/utbildning pågår eller är avslutade. Jämför med
9.900 timmar under hela 2015.
Särskilda insatser för Ronneby Golfklubb (Värdegrund- visionsarbete),
Ronneby OK (inför SM), Ronneby Hockeyklubb samt SMK Ronneby
(Styrelseutbildning.)
Integrationsarbete (bl.a. fotbollsslussen)
Utbildning i ”Krishantering i idrottsföreningar”
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.
Bidrag i övriga kommuner.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar bevilja SISU-idrottsutbildarna ett
bidrag på 120 000 kr för verksamhetsåret 2016 enligt bifogad
överenskommelse.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja SISU-idrottsutbildarna ett
bidrag på 120 000 kr för verksamhetsåret 2016 enligt bifogad
överenskommelse.
________________
Exp.
SISU idrottsutbildarna
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§ 149

Dnr 2016-000612 826

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag Öppna upp C-planen på Brunnsvallen för allmänheten
Sammanfattning
Ett medborgarförslag gällande att öppna upp c-plan på Brunnsvallen för
allmänheten är skickat för yttrande till Fritid och Kulturnämnden.
Bedömning
Med tanke på att ytan är liten som en spontanidrottsplats samt att en översyn
av befintligt staket är på gång ser vi möjligheter att se över det inkomna
förslaget samt att undersöka möjlighet att realisera hela eller delar av
förslaget efter en analys av området. Det handlar nya grindar och möjlighet
att avgränsa ytan från Brunnsvallen
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget då det redan håller på att realiseras inom befintlig budget
i samråd med TF.
Deltar i debatten
I debatten deltar 2:e vice ordförande Teo Zickbauer (S) samt ersättare Åke
Tärntoft (C).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget då det redan håller på att realiseras inom befintlig budget
i samråd med tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 150

Dnr 2016-000615 826

Medel för anläggande av gräsplan i Saxemara
Sammanfattning
I Saxemara finns en markberedd yta förberedd att färdigställas till en
gräsplan. Denna finns i direkt anslutning till övriga fotbollsplaner. Saxemara
IF har gjort an kostnadskalkyl för färdigställande av gräsplanen. Se bilaga.
Den totala kostnaden ligger på 1,3 miljoner kronor. Fritid- och
kulturförvaltningen har i åretsbudget
500 tkr avsatta kommunens gräsplaner.
Bedömning
Min bedömning som förvaltningschef är att om vi bidrar med 465 tkr till
färdigställande av gräsplanen i Saxemara får vi en bra helhet i utbudet av
planer totalt sett i kommunen. Satsningen på Brunnsvallen med en 7-manna
plan i konstgräs samt Järnvallen med byte av konstgräs samt anläggande av
ny konstgräsplan gör att vi får en bra spridning och en jämnare kvalitet på
våra fotbollsplanen både vinter och sommartid i Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel
från investeringsbudget till föreningsbidrag om 465 tkr för färdigställandet
av gräsplanen i Saxemara.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), ledamot Tommy Persson (S)
samt ersättare Åke Tärntoft (C) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar på att fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel från
investeringsbudget till föreningsbidrag om 465 tkr för färdigställandet av
gräsplanen i Saxemara.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle ställer proposition på framfört yrkande och finner
att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
omfördela medel från investeringsbudget till föreningsbidrag om 465 tkr för
färdigställandet av gräsplanen i Saxemara.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 151

Dnr 2016-000012 800

Information & rapporter
Förvaltningschef Tomas Andersson lämnar följande information.
Sammanfattning
Upprustning av Blekingeleden- arbetet fortskrider bra. Uppdrag har getts till
Peter Nilsson vid fritid- och kulturförvaltningen att arbeta fram en
prioriteringsplan. Av vikt är även att skapa en långsiktigt hållbar
underhållsplan för leden.
Sommarlovspengar- En sammanställning av använda sommarlovspengar
från bruket är begärd och beräknas inkomma i veckan som följer.
Redovisningen sker brett och en första bedömning är att 300-350 tkr använts.
Skärgårdsplan- Arbetet med skärgårdsplanen fortskrider bra. Planen bedöms
vara klar till årsskiftet.
Situationen på fritidsgårdarna- information ges om personalsituationen. En
annons till personalansvarig ligger ute. Dialog förs med facket.
Kulturtolkarna har en hård belastning. Rekrytering av fritidsledare pågår. En
utredning har tillsatts genom en projektanställning med syftet att utreda
arbetsbelastningen på fritidsgårdarna.
Motocrossbana- Markprover vid galtsjön har genomförts och visat sig vara
bra. Projektet innebär en stor process innebärande bygglov, samverkan och
stora investeringar varav det är viktigt med god planering och att arbetet sker
stegvis.
Fredriksberg BK- En ny ordförande har tillträtt för Fredriksbergs BK
styrelse. En träff är planerad i veckan.
Skatepark- Projektering är på gång och diskussion förs avseende lämplig
plats för uppförande.
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Överenskommelse med svenska handbollsförbundet- En överenskommelse
mellan förvaltningschefen och svenska handbollsförbundet har skett gällande
uthyrning av Ronneby Sporthall för Handbolls SM 2016.
Överenskommelsen innebär att Svenska handbollsförbundet får hyra
sporthallen för 330 kronor/deltagare istället för 440 kronor.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), 2:e vice ordförande Teo
Zickbauer (S), ledamöterna Peter Lindström (RP), Christer Stenström (M),
Anders L Petersson (C) samt tjänstgörande ersättare Tommy Persson (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna överenskommelsen med
Svenska handbollsförbundet gällande en hyra om för 330 kronor/deltagare
istället för 440 kronor.
I övrigt notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
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§ 152

Dnr 2016-000011 800

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet
Delegationsbeslut 2016-08-25 – Föreningen Dans i Blekinge ansöker om
arrangemangsbidrag om 7 992 kr för projektet ”200 ord för snö”. Förningen
dans i Blekinge beviljas ett bidrag om 6 000 kr.
Delegationsbeslut 2016-08-25 – Bräkne-Hoby Folkets Husföreningen
ansöker om arrangemansbidrag gällande kostnadsfri kopiering av affischer
för marknadsförening av konstutställning. Bräkne-Hoby Folkets Husförening
beviljas ett arrangemangsbidrag i form av kostnadsfri kopiering av 10
affischer i 2-format samt 20 st i A 3-format.
Delegationsbeslut 2016-08-26 – Hallabro Ideella Samhällsföreningen
ansöker om arrangemangsbidrag/förlustbidrag om 2 500 kr för
Hallabrodagen 2016-09-10. Ansökan beviljas inte av prioriteringsskäl.
Delegationsbeslut 2016-08-26 – Bräkne-Hoby Trädgårdsförening ansöker
om ett arrangemansbidrag avseende kopieringskostnaden för marknadsföring
av arrangemanget ”Skörde- och växtmarkand” i Svenmanska parken
2016-09-24. Med hänvisning till gällande bidragsbestämmelser kan in te
arrangemansbidrag beviljas, men marknadsföring av arrangemanget på
kommunens webbplats kan erbjudas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L).
Yrkanden 1
Lena Mahrle (L) yrkar på att Hallabro Ideella Samhällsförening beviljas
arrangemangsbidrag/förlustbidrag om 2 500 kr.
Yrkanden 2
Lena Mahrle (L) yrkar på att delegationsbeslutet avseende Bräkne-Hoby
Trädgårdsförenings ansökan om arrangemansbidrag avseende
kopieringskostnaden för marknadsföring av arrangemanget ”Skörde- och
växtmarkand” i Svenmanska parken
2016-09-24 lyfts ur.
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Propositionsordning 1
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande om att
bevilja Hallabro Ideella Samhällsförening ett
arrangemangsbidrag/förlustbidrag om 2 500 kr och finner att fritid- och
kulturnämnden bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande om att
delegationsbeslutet avseende Bräkne-Hoby Trädgårdsförenings ansökan om
arrangemansbidrag för kopieringskostnaden för marknadsföring av
arrangemanget ”Skörde- och växtmarkand” i Svenmanska parken
2016-09-24 lyfts ur och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller
detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Hallabro Ideella
Samhällsförening ett arrangemangsbidrag/förlustbidrag om 2 500 kr samt att
delegationsbeslutet avseende Bräkne-Hoby Trädgårdsförenings ansökan om
arrangemansbidrag för kopieringskostnaden för marknadsföring av
arrangemanget ”Skörde- och växtmarkand” i Svenmanska parken
2016-09-24 lyfts ur.
Övriga delegationsärenden noteras till protokollet.
________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen.
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§ 153

Dnr 2016-000010 800

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige § 292 – KKIK kommunernas kvalitet i Korthet 2015.
Kommunfullmäktige § 298 – Äskande av medel, fritid- och kulturnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar 2:e vice ordförande Teo Zickbauer (S), ledamot Mikael
Karlsson (S) samt ersättare Åke Tärntoft (C).
Mikael Karlsson (S) efterfrågar att salen bokas en halvtimme tidigare och att
pärmen läggs i rummet till dess för att ledamöterna ska kunna gå igenom
den.
Åke Tärntoft (C) efterfrågar ärendeloggen i kommande utskick.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärendena och
diskussionen till protokollet.
________________
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§ 154

Dnr 2016-000013 800

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Inga övriga frågor/ärenden föreligger under dagens sammanträde.
________________
Exp:
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