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§ 155 Dnr 2016-000007 000 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.  

 

En justering av dagordningen föreslås: 

Teo Zickbauer (S) lämnar en fråga om Regionalt konstuppdrag, hur går det 

med det, vem ansvarar för det i Ronneby så vi inte missar det och vad har 

hänt och vad kommer att hända? 

Ersättare Christer Leksell (D) lämnar en fråga gällande inbjudan till 

föreningsträff.  

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar utse Teo Zickbauer (S) som justerare för 

dagens protokoll.  

Godkänna att ovanstående frågor tas upp under ärende nr 18: Övriga 

frågor/ärende. 

________________ 
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§ 156 Dnr 2016-000614 849 

Information - Arkipelagrutten 

 

Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar information om 

Arkipelagrutten. 

Sammanfattning  
Under 2015  har den ideella föreningen Blekinge Arkipelag genomför en 

förstudie som undersökt förutsättningarna att utveckla en arkipelagrutt. 

Rutten är tänkt som ett närverk av hållbara leder och resmöjligheten längs 

kusten och skärgården. Området omfattar de kustnära delarna av Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby. Detta skall tillgängliggöra området och dess unika 

natur- och kulturmiljöer för såväl Blekingebor som besökare/turister. Det 

skall innebära att Blekinge utvecklas som ett konkurrenskraftigt resmål för 

utomhusupplevelse som lever upp till besökare/turisters förväntningar. 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag går nu vidare med ett genomförande-

projekt. Projektägare kommer att vara Region Blekinge, projektledare blir 

Blekinge Arkipelag i nära samverkan med Visit Blekinge Karlskrona, 

Ronneby och Karlshamn samt Länsstyrelsen. 

Målet är att utveckla värden knutna till: Företagande, arbetsmarknad, 

ekonomi, rekreation, hälsa, lokal delaktighet, miljö, ekosystem, 

kulturmiljöer, kulturarv, stolthet, identitet, attraktionskraft samt föreningens 

och regionens varumärke 

Beslutsförslaget för Ronneby kommun:  

Medfinansierar det beskrivna projektet i enlighet med bifogad 

finansieringsmodell för åren 2016-2019, med 750 000 kr kontanta medel. 

Ställer upp med eget arbete motsvarande 100 000 kr per år, totalt 300 000.   

Utse deltagare till projektets styrgrupp 

Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga parter tar beslut i 

enlighet med Blekinge Arkipelags framställan och att ansökta projektmedel 

från SydostLeader och Tillväxtverket beviljas. 

Pengarna föreslås tas ur Kommunstyrelsens oförutsedda för år 2016,  

100 000 kr. Därefter föreslås resterande medfinansieringssumma finnas med 

i budget under eget projektnummer. I de fall inte medfinansiering i tid kan 

ligga på utförande enhet bör det även budgeteras för köp av tid. 
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I samband med detta projekt ska Ronneby kommun ta fram plan och budget 

för vidare skötsel och utveckling av Ronnebys del av Arkipelagrutten, efter 

projekttiden slut.        

Diskussion förs om äskade medel inför 2017, fritid- och kulturnämnden får 

bevaka detta.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Anders L Petersson (C), Mikael Karlsson (S), Amani El Ali 

(S), Peter Lindström (RP) tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) samt 

ersättare Christer Leksell (SD). 

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

intressant och givande information. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 157 Dnr 2016-000619 800 

Information - KKIK - Kommunernas Kvalitet i Korthet 
2015 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar en redovisning från 

Kommunernas Kvalitet I Korthet -KKIK 

Sammanfattning  

En Power Point presentation visades för ledamöterna över Ronneby 

kommuns resultat i KKIK (Kommunernas Kvalitet i Korthet), både historiskt 

och i jämförelse med andra kommuner. 

 

KKIK har funnits i landet snart tio år. Det startade upp som ett litet projekt i 

samarbete mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och några 

kommuner. I dag deltar ca 240 kommuner i undersökningen. KKIK 

innehåller ca 40 kvalitativa nyckeltal som sprider sig över de flesta av 

kommunens verksamheter. 

 

Ronneby har under ett antal år följt utvecklingen. De flesta resultaten är av 

genomsnittlig karaktär men det finns nyckeltal som sticker ut både positivt 

och negativt. Generellt är det ganska små förändringar mellan åren. 

 

Det är viktigt att ta ställning kring vad kommunen ska fokusera på och vad 

man vill uppnå. Vad är viktigt för oss? Att förbättra vissa mätetal räcker med 

en arbetsinsats t ex tillgänglighet via e-post och telefoni. Andra mätetal 

kräver omprioriteringar i verksamheten och/eller ökade resurser t ex antal 

barn/personal i kommunens förskolor. Till sist finns det mätetal där även 

andra aktörer eller händelser i samhället påverkar t ex hur trygga 

kommunens invånare känner sig. 

 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt nämnderna att utvärdera resultatet och 

rapportera eventuella åtgärder till kommunstyrelsen i december 2016.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Amani El Ali (S), Peter Lindström (RP), Rose-Marie Leksell 

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

Svensson (S) och Christer Leksell (SD). 

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

intressant och givande information. 
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Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att förvaltningschef Thomas Andersson får i 

uppdrag att utvärdera och sammanställa resultatet i KKIK och presentera 

detta för fritid- och kulturnämnden i november 2016.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

Uppdra åt förvaltningschef Thomas Andersson att utvärdera och 

sammanställa resultatet i KKIK och presentera detta för fritid- och 

kulturnämnden i november 2016. 

________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
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§ 158 Dnr 2015-000229 819 

Information - Fiskekort mm i Ronneby ån 

 

Annläggningsansvarig Peter Nilsson lämnar information om fiskekort mm i 

bl a Ronneby ån. 

Sammanfattning  

Idag finns det fiske på tre ställen i Ronneby kommun, Skärsjön, Galtsjön och 

Ronneby ån. Året runt fiske finns i Skärsjön och Galtsjön. Det har i 

dagsläget sålts ca 600 fiskekort, 300 till Skärsjön 200 till Ronneby ån samt 

100 till Galtsjön. Det har hyrts ut ca 90 båtar i Skärsjön. Budget för fisket 

redovisades. 

I dagsläget finns en utbildad fiskevakt som håller i utbildning av fem nya 

fiskevakter, som ska vara klart inför 2017. Under året har fiskevakten gjort 

två beslag som lett till polisanmälan. 

Ny skyltning ska påbörjas med information om hur man ska förfara i 

samband med fisket, även på andra språk.  

Intresset för fisket växer och förvaltningen har behov av att se över 

bemanningen. Det finns i dagsläget ingen aktiv fiskeförening, då Simpan 

sagt upp sitt avtal.  

Diskussioner förs med Krono lax om ev inplantering av öring i bl a 

Sörbybäcken.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Amani El Ali 

(S), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättarna 

Rickard Evaldsson (M) och Thommy Persson (S), ersättarna Thomas Lähdet 

(MP) och Christer Leksell (SD). 

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

intressant och givande information. 

Yrkanden 

Amani El Ali (S) yrkar, med instämmande av Rose-Marie Leksell (SD) att 

förvaltningen får i uppdraga att se till att informera nyanlända om fisket, 

genom tex samhällskommunikatörerna och att detta ska redovisas/följas upp 

på sammanträdet i december 2016. 
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Thommy Persson (S) yrkar att en grupp tillsätts för strategi och utarbetande 

av en framtida plan för utveckling av fisket. 

Teo Zickbauer (S) yrkar att presidiet får i uppdrag att ta fram en 

uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdraga att  

informera nyanlända om fisket, genom tex samhällskommunikatörerna och 

att detta redovisas/följs upp på sammanträdet i december 2016. 

Tillsätta en arbetsgrupp för strategi och utarbetande av en framtida plan för 

utveckling av fisket. 

Att presidiet får i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för 

arbetsgruppen. 

I övrigt notera informationen till dagens protokoll. 

________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Lena Mahrle 
Teo Zickbauer 
Fredrik Jacobsen 
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§ 159 Dnr 2016-000424 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar en redovisning i ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämndens prognos visar ett underskott om ca 300 tkr i 

dagsläget, men vid årsskiftet beräknas budgeten vara i balans. Fritid- och 

kulturförvaltningen har haft ett möte med tekniska förvaltningen angående 

omorganisationen och flytt av medel gällande bl a vaktmästarna. Anslaget 

för föreningsstöd är i balans i år men kommer att ses över inför kommande 

år. Brunnsbadet har minskade intäkter och ökade kostnader i år.  

Inför kommande år kommer en noggrann tydlig fördelning av 

internbudgeten att ske.  

Deltar i debatten 

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

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

Beslut 
Fritid-  och kulturnämnden beslutar att notera ekonomisk 

uppföljning/anslagsförbrukning till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 160 Dnr 2016-000647 109 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag 
avseende ansökan om plats för att få framföra fordon 
för "drifting/burnouts 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredra ärendet. 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit angående ansökan om möjlig plats att 

framföra fordon för ” drifting/burnouts”. Den är undertecknad av Ylva 

Söderström, som representera ett 30-tal ungdomar. Dessa har bifogat en 

namnlista. Ungdomarna skriver själva att det under många år förkommit 

”buskörningar” vilket skapat ilska hos boenden och uppmaningar från 

polisen att upphöra eftersom det låter väldigt högt. Ungdomarna menar att 

verksamheten förmodligen inte kommer att upphöra, då det ständigt 

tillkommer nya intresserade. De föreslår en lösning genom kommunen 

tillhandahåller en yta för verksamheten som är tillåten och som inte stör 

allmänheten.  

Bedömning 

Det är positivt att ungdomarna genom medborgarförslaget vill se en lösning 

på ett mångårigt problem. Fritid- och kulturförvaltningen kan dock inte se 

några möjligheter att tillgodose kraven eftersom vi inte förfogar över ytor av 

detta slag.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelse att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Anders L Petersson (C), Mikael Karlsson (S), Peter 

Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD) tjänstgörande ersättarna Rickard 

Evaldsson (M), Catharina Christensson (S) och Thommy Persson (S), 

ersättarna Thomas Lähdet (MP), Åke Tärntoft (C) och Christer Leksell (SD). 

 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Mikael Karlsson (S), Peter 

Lindström (RP), Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C) och 
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tjänstgörande ersättare Rickard Evaldsson (M) att kommunfullmäktige 

bifaller motionen under förutsättning att ett område anvisas och att detta 

område är säkerställt ur säkerhetsaspekter. 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar bifall till motionen samt att ärendet hänskjuts 

till kommunstyrelsen när det gäller anvisning av plats.  

Propositionsordning 

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

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att motionen bifalles och att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

anvisa ett område för ”drifting/burnouts” och att detta område säkerställs ur 

säkerhetsaspekter. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 161 Dnr 2016-000650 809 

Förslag till inrättande av stipendier 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredra ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att 

inrätta stipendium för de aktiviteter och verksamheter som inte kan sortera 

under gällande bidragsbestämmelser. En utredning (FKN 2016-000584) ger 

vid handen att det finns svårigheter att bevilja bidrag till enskilda individer 

och grupper som inte är organiserade i en förening. Det finns vissa 

möjligheter att göra undantag under särskilda omständigheter, men dessa är 

starkt begränsade.  

Det finns ett antal övergripande principer som finns beskrivna i 

kommunallagen 2 kap. 2 §. Rubrikerna för dessa är: 

Allmänintresset: Om nyttigheten endast kommer en eller några få till godo är 

det inte allmänintresse. 

Likställighetsprincipen: Det som beslutas ska kunna gälla utifrån ett rättvise- 

perspektiv. 

Lokaliseringsprincipen: Åtgärden måste vara knuten till kommunens område 

eller invånare. 

Det finns en möjlighet att genom inrättande av stipendier bevilja medel till 

enskilda fysiska personer eller grupper. Någon omfattande rättspraxis på 

området finns inte gällande stipendier. Stipendier förutsätter att medel 

avsätts för ändamålet och binds upp i en stiftelse eller stipendiefond. Detta 

kräver ett färdigställt ramverk och kan tillämpas först efter ikraftträdande. 

Om en enskild individ på detta sätt beviljas medel måste åtgärden balanseras 

mot allmänintresset i stort. Bedömningen ska ske från fall till fall av en för 

ändamålet utsedd grupp.  

Bedömning 

Förvaltningschefens bedömning är att det är möjligt att inrätta en 

stipendiefond för ungdomar, antingen enskilda eller i grupp. Förslaget är att 

man riktar sig till åldersgruppen 13-25 år. Ungdomarna ska inte vara 

bidragsberättigade enligt kommunens beslutade reglemente, dvs. de söker 

inte som medlemmar i någon registrerad förening i kommunen. Det kan gälla 

ansökan om stipendium för att genomföra kulturella projekt enligt 

presenterad projektplan eller att delta i någon form av tävling eller event som 
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genom stöd kan uppmärksammas av kommunen. Den enskildes nytta måste 

alltid vägas mot nyttan för kommunen i stort. Ett ramverk arbetas fram som 

stöd för beslut. En beslutsfattande grupp utses. Förvaltningschefens 

bedömning är att en stipendiefond kan inrättas gällande från 2017-01-01 och 

framåt där kommunen avsätter 15 000 kr årligen.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar 

att en stipendiefond inrättas från 2017-01-01  

att 15 000 kr avsätts årligen till fonden 

att den grupp som ska kunna söka medel är ungdomar mellan 13 och 25 år  

att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett ramverk 

med kriterier för fondens medel i samråd med kommunjurist. Dessa ska 

samspela med de kommunala reglerna om allmänna befogenheter och 

allmänt intresse 

att beslutande organ för stipendiefonden utses 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) samt ledamöterna Teo Zickbauer (S) och 

Tomas Lund (SD). 

Yrkande 1 

Tomas Lund (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att invänta fritid- och 

kulturnämnden budget. 

Teo Zickbauer (S) yrkar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde    

Yrkande 2  
Teo Zickbauer (S) yrkar på följande ändring i texten:  

tredje att-satsen,  det ska stå målgrupp istället för grupp 

femte att-satsen, fritid- och kulturnämnden ska vara det beslutande organet 

för stipendiefonden.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på att avgöra ärendet på 

dagens sammanträde mot återremiss och finner fritid- och kulturnämnden 

bifaller att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 
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Propositionsordning 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på yrkande om ändring i 

texten enligt ovanstående och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att inrätta en stipendiefond från och med   

2017-01-01 

att 15 000 kr avsätts årligen till fonden 

att den målgrupp som ska kunna söka medel är ungdomar mellan 13 och 25 

år  

att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett ramverk 

med kriterier för fondens medel i samråd med kommunjurist. Dessa ska 

samspela med de kommunala reglerna om allmänna befogenheter och 

allmänt intresse 

att fritid- och kulturnämnden är beslutande organ för stipendiefonden. 

________________ 

Exp.  
Fritid- och kulturförvaltningen 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(34) 
2016-10-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr 2016-000367 805 

Ansökan om föreningsbidrag Eringsboda/Backaryd 
Skytteförening 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Eringsboda/Backaryd Skytteförening har inkommit med ansökan om 5 000 

kronor i bidrag för att låta tre av deras skyttar delta i Svenska Nationella 

Mästerskapen som arrangeras den 5 – 6 november 2016 i Kinna. Beloppet 

som föreningen ansöker om avser kostnader för resa med bil tur och retur till 

Kinna samt logi för två nätter samt startavgifter/anmälningsavgifter.  

Bedömning 

Eringsboda/Backaryd Skytteförening är registrerad i kommunens 

föreningsregister och de allmänna bestämmelserna enligt 

bidragsbestämmelserna för att vara bidrags-berättigad, har uppfyllts av 

föreningen.  

Bidragsbestämmelserna omfattar inte någon särskild bidragsform för 

deltagande i någon form av tävling, men bidrag har tidigare beviljats till 

föreningar för deltagande i tävlingar på den nivån som ansökan avser. 

Föreningen har med gott resultat under de senaste 6 åren representerat 

föreningen och därmed kommunen och får ses som goda ambassadörer.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar ett bidrag på 5 000 kronor till 

Eringsboda/ Backaryd Skytteförening för deltagande i Svenska Nationella 

Mästerskapen 5 – 6 november 2016.  

Bidraget kan belasta A 413200 C 300 D 4874. 

Föreningen ska efter deltagandet återkomma med någon form av 

redogörelse/återrapportering.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.        

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag om 5 000 kronor till 

Eringsboda/ Backaryd Skytteförening för deltagande i Svenska Nationella 

Mästerskapen 5 – 6 november 2016.  

Bidraget kan belasta A 413200 C 300 D 4874. 

Föreningen ska efter deltagandet återkomma med någon form av 

redogörelse/återrapportering 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Föreningskoordinator 
Eringsboda/Backaryd Skytteförening 
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§ 163 Dnr 2016-000640 805 

Ansökan om aktivitetsbidrag 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt gällande bidragsbestämmelser kan föreningar med 

ungdomsverksamhet ansöka om verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget är 

uppdelat i två former, dels ett grundbidrag och dels ett aktivitetsstöd. Dessa 

båda olika bidragsformer söks vid olika tillfällen. Ansökan om grundbidrag 

skall göras per den 31 mars och ansökan om aktivitetsstöd görs vid två 

tillfällen per år; 25 februari respektive 25 augusti.  

Om en förening inkommer för sent med sin ansökan, skall en sådan ansökan 

enligt bidragsbestämmelserna behandlas vid anslagsårets slut och under 

förutsättning att anslagna medel då kvarstår, kan bidrag lämnas. 

(Bidragsbestämmelser för fritid- och kulturnämnden, Allmänna 

bestämmelserna, punkten 1.1.5 kontroll och granskning, 3:e stycket).  

Hittills har tre föreningars ansökningar gällande aktivitetsstöd inkommit 

efter utsatt datum.  

Bedömning 

De föreningar som inkommit med sina ansökningar för sent bör enligt den 

bedömning som gjorts utifrån kvarvarande medel för föreningsstödet, få sina 

ansökningar beviljade. De föreningar som i år inkommit efter 

ansökningstidens utgång är: 

Johannishus Ryttarförening               beräknat aktivitetsstöd        31 196  kr 

Kallinge-Ronneby Ishockeyförening ”-                  38 038 kr 

UNF 215 Stjärnan  ”-                       140 kr 

Johannishus Ryttarförening har genom ordförandebeslut 2016-10-11 

beviljats förskottsutbetalning av aktivitetsstöd med beloppet 31 196 kronor.  

Förslag till beslut 

Fritid – och kulturnämnden beviljar aktivitetsstöd till Kallinge-Ronneby 

Ishockeyförening och UNF 215 Stjärnan.  

Deltar i debatten 

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

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.        

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid – och kulturnämnden beslutar att bevilja aktivitetsstöd till Kallinge-

Ronneby Ishockeyförening och UNF 215 Stjärnan. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Föreningskoordinator 
Johannishus Ryttarförening 
Kallinge – Ronneby Ishockeyförening 
UNF 215 Stjärnan 
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§ 164 Dnr 2016-000643 805 

Ansökan om föreningsbidrag 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett mindre antal föreningar har inkommit med ansökningshandlingar 

gällande dels anläggningsbidrag och dels verksamhetsbidrag till 

kulturföreningar efter ansökningstidens utgång. Det har fått till följd att 

dessa ansökningar inte har behandlats när fritid- och kulturnämnden 

beslutade om fördelningen av anläggnings- respektive verksamhetsbidrag 

under våren 2016. 

Enligt fastställda bidragsbestämmelser (punkten 1.1.5) kan en för sent 

inkommen ansökan läggas vilande och tas upp för behandling vid 

anslagsårets slut och under förutsättning att anslagna medel då kvarstår, kan 

bidrag lämnas.  

Ronnebyflickornas IF har inkommit med ansökan om anläggningsbidrag 

avseende deras klubblokal, 2016-08-26. Belganets Samhällsförening har 

inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för 

kulturföreningar/kulturverksamhet samt anläggningsbidrag 2016-06-01. 

Bräkne-Hoby Hembygdsförening har inkommit med komplettering av sin 

ansökan gällande verksamhetsbidrag för kulturföreningar/kulturverksamhet, 

2016-07-18.  

Bedömning 

Beräkning av anläggningsbidrag 

När det gäller fördelning av anläggningsbidrag används en beräkningsmodell 

och när det gäller dessa föreningar är förslaget att: 

Ronnebyflickornas IF ska erhålla 13 350 kronor.  

Belganets Samhällsförening ska erhålla 30 000 kronor. 

Verksamhetsbidrag 

Årets anslagna medel för verksamhets- och arrangemangsbidrag har 

fördelats i sin helhet och därför kvarstår inga medel att fördela. När fritid- 

och kulturnämnden behandlade årets fördelning av dessa bidrag låg nivån på 

1 000 kronor till de samhällsföreningar som beviljades verksamhetsbidrag. 

Med tanke på beloppsnivån är bedömningen att Belganets Samhällsförening 

och Bräkne-Hoby Hembygdsförening dock bör kunna erhålla vardera 1 000 

kronor i verksamhetsbidrag.  
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Eventuellt kan det komma att krävas att medel får omfördelas för att på så 

sätt ge utrymme för det sistnämnda bidraget och förslagsvis kan 2 000 

kronor överföras från verksamhet C 300 till verksamhet C 314.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag enligt de förslag som redovisats i 

den bedömning som gjorts. Det innebär att: 

Ronnebyflickorna erhåller 13 350 kronor i anläggningsbidrag. 

Belganets Samhällsförening erhåller 30 000 kronor i anläggningsbidrag samt 

1 000 kronor i verksamhetsbidrag. 

Bräkne-Hoby Hembygdsförening erhåller 1 000 kronor i verksamhetsbidrag.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (M) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag enligt de förslag som 

redovisats i den bedömning som gjorts. Det innebär att: 

Ronnebyflickorna erhåller 13 350 kronor i anläggningsbidrag. 

Belganets Samhällsförening erhåller 30 000 kronor i anläggningsbidrag samt 

1 000 kronor i verksamhetsbidrag. 

Bräkne-Hoby Hembygdsförening erhåller 1 000 kronor i verksamhetsbidrag. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Föreningskoordinator 
Ronnebyflickornas IF 
Belganets samhällsförening 
Bräkne-Hoby Hembygdsförening 
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§ 165 Dnr 2016-000148 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2016 FC Iliria 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Föreningen FC Iliria har inkommit med ansökan om arrangemangsbidrag för 

anordnande av en turnering som heter Minnesturneringen. Tanken med 

Minnesturneringen är att hedra fyra fotbollsspelande ungdomar som omkom 

tragiskt i en bilolycka år 2000 samt deras familjer och skapa god harmoni 

bland idrottsfolket. Turneringen kommer att äga rum i Ronneby Sporthall 

den 5 november 2016 kl 12.00 – 22.00. 

Enligt föreningens inlämnade underlag beräknas kostnaderna till 10 500 

kronor och intäkter i form av entréavgifter till 1 500 kronor. Föreningen har 

angett det beräknade underskottet till 9 000 kronor. 

Albanska föreningen Flaka har tidigare arrangerat turneringen under flera år, 

men senare upphörde turneringen.  

Bedömning 

Föreningen FC Iliria är registrerad i kommunens föreningsregister och de 

allmänna bestämmelserna enligt bidragsbestämmelserna för att vara 

bidragsberättigad har uppfyllts av föreningen. Det finns dock ingen 

bidragsform enligt gällande bidragsbestämmelser för anordnande av 

Minnesturnering och därför kan ansökan inte beviljas.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om föreningsstöd till 

Minnesturneringen.  

Deltar i debatten 

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

Karlsson (S), Anders Petersson (C), Rose-Marie Leksell (SD), Kranislav 

Miletic (S), Christer Stenström (M), Peter Lindström (RP), Tomas Lund 

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

 

Yrkanden 1 

Anders L Petersson (C) yrkar, med instämmande av Mikael Karlsson (S), 

Christer Stenström (M), ordförande Lena Mahrle (L) och Peter Lindström 
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(RP), att föreningen FC Iliria beviljas ett bidrag om 3 000 kr för en 

minnesturnering.   

Yrkanden 2 

Rose-Marie Leksell (SD) och Tomas Lund (SD) yrkar avslag på presenterat 

beslutsförslag och att föreningen får en möjlighet att inkomma med en ny 

ansökan enligt gällande bidragsbestämmelser.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Anders L Peterssons (C) 

yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Rose-Marie Leksell (SD) 

och Tomas Lund (SD) yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden 

avslår detsamma. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen FC Iliria ett bidrag 

om 3 000 kr för anordnande av en minnesturnering.  

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Föreningekoordinator 
FC Iliria 
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§ 166 Dnr 2016-000382 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2016 Kvinnor i samhället. 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt fastställda bidragsbestämmelser för Fritid- och kulturnämnden med 

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

genomför särskild social verksam, att söka bidrag. 

Bidraget ges till föreningar som arbetar för att motverka isolering och 

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

samhällsinsatser samt stödja opinions- och kunskapsbildning för ökad 

förståelse, för äldre personer med funktionsnedsättning, sjuka och socialt 

utsatta. 

Bidragsberättigade är pensionärsföreningar, handikapp- 

föreningar/organisationer, sociala föreningar och övriga föreningar som 

uppfyller de allmänna bestämmelserna i kapitel 1 samt de särskilda 

bestämmelserna som beskrivs i punkterna 6.1 och 6.2. 

Ansökningshandlingarna skall vara inlämnade senast den 30 april och inför 

beslut skall Social- och äldreförvaltningarnas yttranden inhämtas.  

Kvinnor i Samhället har inkommit med ansökan om 3 000 kronor bidrag för 

särskild social verksamhet 2016-03-23. Föreningen är registrerad i 

kommunens föreningsregister och uppfyller de allmänna bestämmelserna 

enligt gällande bidragsbestämmelser för att vara bidragsberättigad.  

Bedömning 

Kvinnor i Samhällets ansökan om bidrag för särskild social verksamhet fick 

en annan föreningstillhörighet (föreningskategori), när övriga inkomna 

ansökningar behandlades av fritid- och kulturnämnden 2016-06-16, § 97. 

Det fick till följd att föreningen inte beviljades något bidrag. Vid en senare 

granskning görs bedömningen att föreningen bör få förslagsvis 2 000 kronor 

i bidrag för särskild social verksamhet utifrån den verksamhet som 

föreningen angett att man bedriver.  

Förslag till beslut 

Fritid – och kulturnämnden beviljar 2 000 kronor i bidrag för särskild social 

verksamhet till föreningen Kvinnor i Samhället.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) samt ledamot Mikael Karlsson (S). 

Yrkanden 

Mikael Karlsson (S) yrkar att föreningen Kvinnor i samhället beviljas ett 

bidrag om 3 000 kr.  

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 föreningen Kvinnor i 

samhället ett bidrag om 3 000 kr för särskild social verksamhet. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Föreningskoordinator 
Föreningen Kvinnor i samhället 
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§ 167 Dnr 2016-000652 006 

Sammanträdesdatum 2017 

Sammanfattning  

Förslag - Sammanträdestider för Fritid- och kulturnämnden 2017 

Följande torsdagar kl 13 00 i Hobysalen: 
19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 

september, 19 oktober, 23 november och 7 december. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående förslag till 

sammanträdesdatum för år 2017. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Rose-Marie Leksell (SD) och ersättare 

Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar att ärendet återremitteras på grund av att 

sammanträdena kolliderar med annan nämnd vissa datum.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på att avgöra ärendet på 

dagens sammanträde mot återremiss och finner att ärende ska avgöras på 

dagens sammanträde   

Omröstning begärs och skall fullföljas. Följande propositionsordning 

godkänns: 

Ja-röst för återremiss av ärendet  

Nej-röst för avgörande på dagens sammanträde och bifall till presenterat 

förslag.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas tre (3) ja-röster och tio (10) nej-röster,   

således bifalles att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde med bifall 

till presenterat förslag.  
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Hur ledamöter röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP)  X 
Theo Zickbauer (S)  X 
Christer Stenström (M) X  
Anders L Petersson (C)  X 
Peter Lindström (RP)  X 
Amani El-Ali (S)  X 
Kranislav Miletic (S)  X 
Mikael Karlsson (S)  X 
Rose-Marie Leksell (SD) X  
Tomas Lund (SD) X  
Rickard Evaldsson (M) tj ers.  X 
Catharina Christensson (S) tj ers.  X 
Thommy Persson (S) tj ers  X 

Summa: 3 10 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att genomföra sammanträden år 2017 

enligt följande: 

19 januari, 16 februari,  16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 

september, 19 oktober, 23 november och 7 december. 

 
Reservation 
Christer Stenström (M), Rose-Marie Leksell (SD) och Tomas Lund (SD) 

reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunledningsenheten 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 168 Dnr 2016-000012 800 

Information & rapporter 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

 

 Redovisning av genomförda sommaraktiviteter samt en 

kostnadsredovisning. En redovisning ska göras till MUCF den sista 

oktober gällande de medel som fritid- och kulturnämnden beviljades 

under år 2016.  

 Flödet – Kommunstyrelsen har avslagit nämndens hemställan om att 

ge ägardirektiv till bolagen att upplåta två fastigheter för målning 

men de positivt på idén och ger nämnden i uppdrag att arbeta vidare 

med frågan.  

Sockerbruket och biblioteksmuren är målade. När det gäller 

Brunnsbadet så måste länsstyrelsen godkänna förslaget. ABRI och 

Ronnebyhus är positiva till förslaget. Fritid- och kulturförvaltningen 

ska ha ett möte med fastighetsägarna Syd, där även Kim Demåne och 

Perra Andreasson kommer att vara med.  

Region Blekinge är inkopplade i ärendet. Fritid- och kulturnämnden 

beslutar inte vad som ska målas, däremot kommer det att presenteras 

ett detaljerat förslag. 

 Slöjdhuset – Region Blekinge har sagt upp avtalet för Slöjdhuset. Det 

är en kommunal fastighet som tekniska förvaltningen har ansvaret 

för. Förhandling pågår vad som ska hända med fastigheten. 

 Kallinge fritidsgård -Jörgen Holmslycke är ägare till gamla kiosken i 

Kallinge. Renovering pågår och ett förslag är att göra om fastigheten 

till fritidsgård med en allaktivitetspark. Ärendet kommer att 

remitteras till fritid- och kulturnämnden för yttrande. Alternativa 

lokaler till fritidsgård ska undersökas. 

 Handbollsklubben har lämnat in ett förslag till utveckling av Ekenäs 

Camping. Ärendet kommer upp på fritid-och kulturnämnden i 

november 2016. 

 Föreningsträffen som förvaltningen hade anordnat var välbesökt och 

givande.  



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(34) 
2016-10-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

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

Petersson (C), Mikael Karlsson (S), Peter Lindström (RP), Rose-Marie 

Leksell (SD), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) samt ersättarna 

Thomas Svensson (S) och Thomas Lähdet (MP). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att ärendet gällande Flödet ska återrapporteras efter 

mötet med fastighetsägarna Syd.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturförvaltningen bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

samt att en återrapport ska göras i ärendet Flödet efter mötet med 

fastighetsägarna Syd. 

________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
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§ 169 Dnr 2016-000010 800 

Delgivningsärende mm 2016 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.  

Protokollsutdrag: 

KF § 311/2016 – Fyllnadsval efter Claes Diurhuus-Gundersen (M) 1:e vice 

ordförande i fritid- och kulturnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige. 

KF § 321/2016 – Upphävande av kommunfullmäktiges beslut § 211 om 

medel för utökade sommaraktiviteter. 

KS § 279/2016 – Delårsrapport 2016-08-31. 

Ärendelogg för fritid- och kulturnämnden 2016-10-18. 

Deltar i debatten 
Ordförande Lena Mahrle (L) samt ledamöterna Teo Zickbauer (S), Anders L 

Petersson (C) samt ersättare Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Anders L Petersson (C) yrkar att ärendeloggen går med som bilaga i fritid- 

och kulturnämndens kallelse.  

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 delgivningsärende mm till 

dagens protokoll samt att ärendeloggen ska gå med som bilaga i fritid- och 

kulturnämndens kallelse. 

________________ 
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§ 170 Dnr 2016-000011 800 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.  

Delegationsbeslut 2016-09-22 – Sånggruppen Decibellerna, beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 5 000 kr för dirigentkostnader i samband med 

körövning samt vid framträdande under JulKul i Bergslagen. 

Delegationsbeslut/Ordförandebeslut 2016-09-22 – Ungdomens 

Nykterhetsförbund (UNF) beviljas ett bidrag om 5 000 kr för ungdomsutbyte 

genom studieresa till Bytom i Polen under höstlovet. 

Delegationsbeslut/Ordförandebeslut 2016-10-11 – Johannishus 

Ryttarförening beviljas en förskottsutbetalning av aktivitetsstödet om  

31 196 kr. 

Delegationsbeslut 2016-10-13 – Ronneby Orienteringsklubb beviljas bidrag 

för annonskostnader samt för återtransport med buss till Kallinge och 

Ronneby motsvarande en kostnad om 10 000 kr, gällande 

Karlsnäsvandringen som genomförs 2016-10-23. 

Delegationsbeslut 2016-10-17 – Kuggeboda Samhällsförening ansöker om 

ett arrangemangs/förlustbidrag för arrangemanget ” Det är något bortom 

bergen” som genomförs 2016-10-16. Ansökan avslås. 

Delegationsbeslut 2016-10-17 – Belganets samhällsförening, ansökan om 

arrangemangs/förlustbidrag för evenemanget ”Öppet Hus” den 2016-11-19 

som äger rum i olika lokaler i Belganet. Ansökan avslås.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisning av 

delegationsärenden till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 171 Dnr 2016-000651 800 

Kurser & Konferenser  

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) redovisar att det inkommit två inbjudningar: 

 Utbildningsdag den 25 november 2016 – Folkhälsa är politik. 

 Utbildning i FN:s Barnkonvention den 1 eller 2 februari 2017.  

Anmäl deltagande till Ann Hermansson, tel 0457-61 83 23, eller  

e-mail ann.hermansson@ronneby.se. Arvode utgår vid deltagande.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisade inbjudningar till 

protokollet. 

________________ 

 

mailto:ann.hermansson@ronneby.se
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§ 172 Dnr 2016-000013 800 

Övriga frågor/ärende  

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) tar upp en fråga om Regionalt konstuppdrag, hur går det 

med det? Vem ansvarar för det i Ronneby så vi inte missar det. Vad har hänt 

och vad kommer att hända? 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att han kommer att ta upp frågan 

med enhetschef Kirsti Emaus och därefter återkomma med svar. 

Rose-Marie Leksell (SD) tar upp en fråga gällande den inbjudan som gått ut 

gällande föreningsträff. 

Ordförande Lena Mahrle (L) svarar att nämndens ledamöter fick en muntlig 

information om föreningsträffen på sammanträdet i september. Fritid- och 

kulturförvaltningen skickade ut inbjudan till alla föreningar däremot blev det 

en miss när det gäller nämndens ledamöter. Inbjudan mailades ut med 

information om att det gick att anmäla sig efter sista anmälningsdatum. 

Ordförande Lena Mahrle (L) informerar att ärendet gällande julmarknad 

2016 har återremitterats för förberedande av en julmarknad på Ronneby torg 

2017.  Det blir julskyltning i vanlig ordning och ett jularrangemang i 

Brunnsparken.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Rose-Mari Leksell (SD), tjänstgörande 

ersättare Catharina Christensson (S) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

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

protokoll. 

________________ 

 


