Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(43)

Sammanträdesdatum

2016-11-17
Fritid- och kulturnämnden
Plats och tid

Hobysalen, Stadshuset kl. 13 00 - 16 20

Beslutande

Ledamöter

ajournering kl 14 35 -14 50

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Teo Zickbauer

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen Stadshuset, 2016-11-24

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ann Hermansson
Ordförande

Lena Mahrle
Justerare

Teo Zickbauer
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Fritid- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-17

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-25

Datum då anslaget tas ned

2016-12-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Underskrift

Ann Hermansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 173-193

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-17

Fritid- och kulturnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lena Mahrle (L), Ordförande
Fredrik Jacobsen (M), 1:e vice ordförande
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Amani El-Ali (S)
Kranislav Miletic (S)
Mikael Karlsson (S)
Johan Svedberg (S)
Tomas Lund (SD)
Rose-Marie Leksell (SD) §§ 175 - 193

Tjänstgörande ersättare

Catharina Christensson (S)
Christer Leksell (SD) §§ 173-174

Övriga närvarande
Ersättare

Rickard Evaldsson (M)
Åke Tärntoft (C)
Kerstin Johansson (L)
Thommy Persson (S)
Thomas Svensson (S)
Thomas Lähdet (MP)
Christer Leksell (SD)
Carina Karlsson (SD)

Tjänstemän

Thomas Andersson, förvaltningschef
Kristina Eklund, planarkitekt §§ 173-174
Jessica Mauritzon, ekonom §§ 173-175
Ann Hermansson, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-17

3(43)

Fritid- och kulturnämnden

Ärendelista
§ 173 Dnr 2016-000007 000

Val av justerare ................................................................................................... 5
§ 174 Dnr 2016-000014 011

Ny översiktsplan för Ronneby kommun. .............................................................. 6
§ 175 Dnr 2016-000424 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning ......................................................... 8
§ 176 Dnr 2016-000016 002

Revidering av Attestantlista ................................................................................. 9
§ 177 Dnr 2015-000339 800

Uppföljning av Intern kontrollplan 2016. ............................................................ 10
§ 178 Dnr 2015-000195 880

Biblioteksplan - fastställande av plan efter revidering av
utbildningsnämnden .......................................................................................... 12
§ 179 Dnr 2016-000619 800

KKIK - Kommunernas Kvalitet i Korthet 2015 .................................................... 14
§ 180 Dnr 2016-000659 860

Avsiktsförklaring - Utveckling av Kulturcentrum ................................................. 16
§ 181 Dnr 2016-000667 816

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag från Jörgen
Holmslykke - Fritisgård/aktivitetsanläggning i Kallinge Centrum,
Flisevägen 1. .................................................................................................... 18
§ 182 Dnr 2012-000168 101

Redovisning gällande motion från kommunfullmäktigeledamot Sune
Håkansson, RP, angående samlingslokalerna i Ronneby kommun ................... 20
§ 183 Dnr 2016-000674 829

Begäran om remissyttrande över ansökan om planbesked för del av
fastigheten - Sörby 5:17, väster om Sörby, för att möjliggöra
etablering av motocrossbana med tillhörande depå, miljöstation och
spolplatta. ......................................................................................................... 22
§ 184 Dnr 2016-000654 841

Muntlig information om Turistsäsongen 2016 .................................................... 24
§ 185 Dnr 2016-000480 849

Muntlig information - Skärgårdsplan .................................................................. 27
§ 186 Dnr 2016-000451 805

Ansökan om föreningsbidrag Kuggebodahalvöns Samhällsförening. ................ 28
§ 187 Dnr 2016-000150 805

Ansökan om föreningsbidrag Ronneby simsällskap .......................................... 30
§ 188 Dnr 2016-000661 805

Ansökan om bidrag för färdigställande av Ronneby Horse Center .................... 33
§ 189 Dnr 2016-000671 805

Ansökan om medfinansiering till takbyte - Johannishus Ryttarförening ............. 36
§ 190 Dnr 2016-000012 800

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-17

4(43)

Fritid- och kulturnämnden

Information & rapporter ..................................................................................... 39
§ 191 Dnr 2016-000011 800

Delegationsärende 2016 ................................................................................... 40
§ 192 Dnr 2016-000010 800

Delgivningsärende mm 2016............................................................................. 41
§ 193 Dnr 2016-000013 800

Övriga ärende ................................................................................................... 42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-17

Fritid- och kulturnämnden

§ 173

Dnr 2016-000007 000

Val av justerare
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) föreslås som justerare för dagens protokoll.
En justering av dagordningen föreslås:
Christer Stenström (M) framför önskemål om en lägesrapport över följande
ärende: Lugnevi, Soft Center Arena/Ishallen i Kallinge och Skateparken.
Teo Zickbauer (S) vill ta upp följande ärende: Duschutrymmen i
sporthallarna, Inbjudan till Brunnsvallen samt artikel angående diarieföring i
dagspressen.
Thommy Persson (S) efterlyser en strategi för tillgängligheten för
kommunens idrottslokaler och arenor.
Yrkande
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till justeringen av dagordningen.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) som justerare
för dagens protokoll.
Godkänna att ovanstående frågor ta upp under ärende nr 21 övriga
frågor/ärende.
________________
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§ 174

Dnr 2016-000014 011

Ny översiktsplan för Ronneby kommun.
Planarkitekt Kristina Eklund föredra ärendet.
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen driver arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan för kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur mark, vatten
och bebyggelse ska planeras, tas tillvara och utformas i Ronneby kommun i
framtiden. Tidshorisonten sträcker sig till år 2035.
Arbetet med översiktsplanen utgår från den antagna visionen som finns för
kommunen. Tre framtidsbilder har arbetats fram för temaområdena Boende
& Livsmiljö, Näringsliv & Sysselsättning och Kommunikationer &
Infrastruktur. Framtidsbilderna är resultatet av politiska ställningstaganden
och synpunkter från medborgardialogen som genomfördes under
hösten/vinter 2015.
Mer information kring medborgardialogen och framtidsbilder finns på
kommunens hemsida www.ronneby.se/oversiktsplan. Framtidsbilderna är
godkända av styrgruppen för översiktsplanen och en grund till
planeringsstrategier för mark och vattenanvändningen.
Under våren har en arbetsgrupp med representanter från kommunens
förvaltningar och bolag tagit fram underlag och arbetat med strategier för
den framtida mark och vattenanvändningen. Under hösten 2016 pågår arbetet
med att omsätta detta till geografiska förslag och utvecklingsinriktningar
samt konsekvensbeskriva förslagen. Vid årsskiftet 2016/2017 planeras att ett
förslag till översiktsplanen ska vara färdigt att skickas ut på samråd. Under
samrådstiden finns möjlighet för samtliga som bor och verkar i kommunen
att lämna synpunkter på förslaget. Därefter görs en samrådsredogörelse av
inkomna synpunkter och förslaget revideras och färdigställs innan det ställs
ut på nytt. Efter utställningen kan översiktsplanen antas av
kommunfullmäktige. Detta beräknas ske under slutet av 2017.
Bedömning
I samband med framtagandet av samrådsförslaget ska diskussioner ske med
nämnderna. Det är viktigt för att skapa en heltäckande bild av utvecklingen
samt en samsyn kring ställningstagande och förslag.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Tomas Lund (SD) och ersättare
Thomas Lähdet (MP).
Ordförande Lena Mahrle (L) framför sitt och övriga ledamöters tack till
Kristina Eklund för en bra redovisning.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
________________
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§ 175

Dnr 2016-000424 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Jeanette Mauritzon
föredrar ärendet.
Sammanfattning
Avvikelse från budget avser ej förbrukade kapitalkostnader på grund av att
alla investeringar ej är förbrukade.
Stor osäkerhet finns för kostnadsfördelning mellan tekniska förvaltningen
och fritid- och kulturförvaltningen för överföring av vaktmästarorganisationen och anläggningarna (främst motocross, skatepark).
Högre intäkter avser ej budgeterade EU-projekt och statsbidrag för projekt
vilket även är en del i ökade kostnader.
Övriga kostnader ser bättre ut än föregående prognos beroende av att ett
antal rättelser har gjorts mellan drift och investeringar. Brunnsbadet beräknas
fortfarande med ett underskott både på kostnader och intäkter. Vissa
kostnader har kunnat tas på statsbidragen och har därmed minskat andra
kostnader.
Budgeten är mycket snäv och ger få möjligheter till flexibilitet.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Christer
Stenström (M), Johan Svedberg (S), Anders L Petersson (C), Peter
Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD) samt ersättare Thommy Persson
(S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens
protokoll.
________________
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§ 176

Dnr 2016-000016 002

Revidering av Attestantlista
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Till följd av genomförandet av vissa organisatoriska förändringar inom
förvaltningen behöver attestantlistan revideras. De föreslagna förändringarna
avses att gälla fr o m 2016-10-17.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden godkänner den föreslagna revideringen av
attestantlistan.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna den föreslagna revideringen
av attestantlistan.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen
Ekonomienheten
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§ 177

Dnr 2015-000339 800

Uppföljning av Intern kontrollplan 2016.
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet
Sammanfattning
Enligt beslut av kommunfullmäktige ska nämnderna varje år anta en intern
kontrollplan för verksamheten. Kontrollplanen ska inkludera
rutinbeskrivningar och visa hur uppföljning av planen ska göras. Den interna
kontrollplanen och uppföljningen ska varje år rapporteras till
kommunstyrelsen.
Den 18 februari 2016 fastställde fritid- och kulturnämnden den interna
kontrollplanen som gäller för innevarande år.
Bedömning
Samtliga processer och rutiner som angetts i kontrollplanen har kontrollerats
enligt angivna kontrollmoment och metoder samt därefter rapporterats till
förvaltningschefen. Därefter sker dokumenteringen genom registrering i
Stratsys. Det kan konstateras att i sex av de sju angivna
processerna/rutinerna finns inga väsentliga avvikelser att rapportera.
För processen/rutinen gällande ”elektronisk fakturahantering under
semesterperioden” har väsentlig avvikelse rapporterats eftersom angivet
kontrollmoment och angiven metod inte har följts. Det har dock
uppmärksammats och förvaltningen kommer framöver vid semesterledighet
eller annan frånvaro följa vad som angetts i den interna kontrollplanen.
Vid genomgång av de specificerade processerna och rutinerna i den nu
gällande kontrollplanen konstateras att vissa förändringar kommer att
föreslås när den interna kontrollplanen för 2017 ska behandlas och
fastställas.
Det kan även tilläggas att det har påtalats i revisionens granskningsrapporter
att avtalshantering/avtalsuppföljning bör ingå som ett kontrollmoment i den
interna kontrollplanen, vilket kommer att beaktas när förslag till kontrollplan
för 2017 arbetas fram.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens redogörelse för
uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2016.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Mikael
Karlsson (S), Johan Svedberg (S), Peter Lindström (RP) samt ersättare
Thommy Persson (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att
återkomma med en uppdatering av vidtagna åtgärder för de uppkomna och
redovisade bristerna.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redogörelse
för uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2016
Att återkomma med en uppdatering av vidtagna åtgärder för uppkomna och
redovisade brister.
________________
Exp.
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§ 178

Dnr 2015-000195 880

Biblioteksplan - fastställande av plan efter revidering av
utbildningsnämnden
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden har översänt Biblioteksplanen på remiss till
utbildningsnämnden. Under § 126/2016 har utbildningsnämnden lämnat
Följande yttrande:
”Ett förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun har arbetats fram
under våren 2016 av personal från fritid- och kulturförvaltningen och från
utbildningsförvaltningen. Underlagen från de båda förvaltningarna har
sammanställts till ett gemensamt förslag till biblioteksplan och skall antas av
respektive nämnd samt efter bifall, i kommunfullmäktige. Planen föreslås
gälla under tiden 2016-2019 och vara vägledande för bibliotekens
verksamhetsinriktning under aktuell period.
Vidare anför bitr förvaltningschef Inger Hjort följande i yttrandet;
I sak är Biblioteksplanen okontroversiell då uppdraget är definierat genom
Bibliotekslagen och Skollagen. Målen och uppdragen liksom ambitionerna
är väl beskrivna. Omvärldsbevakning och den digitaliserade världen behöver
hanteras med källkritik och kunskap.
Planen innehåller beskrivningar av lokala förutsättningar baserat på nuläget
(våren 20 l 6). Tyvärr innehåller beskrivningen (sid 4) flera faktafel framför
allt gällande strukturen på Gymnasie- och Vux skolområde. Flygtekniska
utbildningen saknas i uppräkningen och Naturbruksgymnasiet i BräkneHoby ligger inte under skolområde Gy/Vux.
Det är för övrigt tveksamt om elevantal baserade på ett nuläge behöver vara
så exakta som de redovisas. Redan ht 2016 är elevantalen passé av den
anledning som nämns i texterna - antalet nyanlända ökar - för Ronneby
skolområde är elevtalen i grundskolorna totalt + ca 175 och för Kallinge
skolområde + ca 190 elever mer, än de som gällde i våras.
En mera verksamhetsinriktad fråga gäller skolbibliotekens situation och
utveckling. Enda grundskolan med egen skolbibliotekarieresurs (75 %) är
Snäckebacksskolan.
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l ett flertal av grundskolorna finns en lärare med ett avdelat ansvar för
skolans bibliotek. Standarden i dessa skolbibliotek och den avsatta
lärarresursen är knappast kvalitetssäkrad vittnar flera rektorer om. Några
skolor har utökat sin boksamling genom att man fått överta böcker från
nedlagda filialbibliotek”.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Peter
Lindström (RP).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar bifall till det reviderade förslaget till biblioteksplan.
Peter Lindström (RP) yrkar att följande text införs på sid 5 under punkt 1.
Biblioteket som mötesplats: Säkerställa tillgängligheten och utveckling
avseende biblioteken i kommunens ytterområden.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna det reviderade förslaget till
Biblioteksplan för Ronneby kommun.
Att under punkt 1 Biblioteket som mötesplats, sidan 5, göra ett tillägg:
Säkerställa tillgängligheten och utveckling avseende biblioteken i
kommunens ytterområden.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
Therese Emilsson, bibliotekschef
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§ 179

Dnr 2016-000619 800

KKIK - Kommunernas Kvalitet i Korthet 2015
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ronneby kommun har under en längre tid deltagit i KKIK vilket är en
indikator på hur kommunen förhåller sig till de 240 kommuner, som också
deltar i samma mätning. Det handlar om 40 kvalitativa nyckeltal, där
kommunen kan se om man graderas i en lägre tredjedel (rött), en
genomsnitts tredjedel (gult) eller en övre tredjedel ( grönt)
Resultaten har inte varierat så mycket mellan åren men i stort kan man se en
försiktigt positiv utveckling. Av de många frågor som ställs är det enbart ett
fåtal frågor som berör Fritid- och Kulturförvaltningen. En konkret fråga
handlar om öppettider på huvudbibliotek samt simhall utöver tiden 08-17
vardagar. Övriga frågor som berör förvaltningen handlar om servicegrad på
e-post, telefoni samt delaktighet. Resultatet är en sammanfattning av hela
kommunen vilket innebär att vi inte kan se någon tydlig indikation för fritidoch kulturförvaltningen.
Bedömning
När det gäller öppettider utöver 08 00-17 00 vardagar ligger kommunen på
42, vilket är i den gula sektorn. Snittet för landet 2015 var 50. Förvaltningen
ser inga skäl till åtgärder. Detta är en bemannings- och resursfråga. Ska
öppettiderna öka krävs mer resurser. Min bedömning är att det är bättre att
arbeta för en kvalitetsförbättring inom nuvarande öppettider.
När det gäller e-post och telefon har kommunen arbetat fram riktlinjer för
dessa. Vi ligger i mätningen nära snitt i riket för 2015 eller något över. De
åtgärder som är genomförda är att riktlinjerna är framtagna för e-post samt
telefoni. Dessa är kommunicerade på arbetsplatsträffar. Detta kan vara
anledningen en positiv trend i resultatet de senaste tre åren. Här ser jag inga
behov av ytterligare åtgärder. Vi ligger något över rikssnittet när det gäller
kommunens webbinformation vilket är bra. En ny kommunikationsenhet kan
bidra att stärka detta ytterligare. Vi kommer att vara i behov av tätt
samarbete för att utveckla detta i vår egen verksamhet.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Christer
Stenström (M), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP) samt
ersättarna Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att nämnden uttalar att de ser positivt på
konceptet ”mer öppet” för att öka tillgängligheten för våra besökare i och
utanför huvudbiblioteket.
Teo Zickbauer (S) yrkar att snarast efter att KKIK sammanställningen 2016
är genomförd ska fritid- och kulturnämnden/förvaltningen få ta del av och
utvärdera resultatet.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll.
Uttala att nämnden ser positivt på konceptet ”mer öppet” för att öka
tillgängligheten för våra besökare i och utanför huvudbiblioteket.
Att snarast efter att resultatet av KKIK;s sammanställningen 2016 är
genomförd ska fritid- och kulturnämnden/förvaltningen få ta del av och
utvärdera resultatet.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 180

Dnr 2016-000659 860

Avsiktsförklaring - Utveckling av Kulturcentrum
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
I februari 2016 presenterades i Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd en
önskan om att genom samarbete med Ronneby kommun utveckla
Kulturcentrum till ett regionalt centrum för samtida konst.
I ärende § 20/2016 ställer sig fritid- och kulturnämnden positiv till
Regionens intentioner.
I budget för 2016 finns formuleringen: ” Ronneby kommun ska arbeta för att
på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud
lockar till kulturturism.”
På ett tematiskt kommunstyrelsemöte den 24 maj föredrog Malena Sandgren
på Region Blekinge mer i detalj hur ett samarbete skulle kunna gestalta sig
under en femårsperiod samt vilka krav som ställs för att ge förutsättningar
för ett förverkligande av ett väl fungerande modernt regionalt centrum för
samtida konst. En viktig förutsättning är att en avsiktsförklaring
undertecknas mellan Ronneby kommun och Region Blekinge. Ett förslag till
en avsiktsförklaring finns nu framtaget för vidare hantering.
Bedömning
Om avsiktsförklaringen undertecknas av bägge parter finns goda
förutsättningar att arbeta fram en tidsplan för, i första hand, de kommande
fem åren. De underlättar också för möjligheten att ansöka om externa medel
vilket ger goda möjligheter att konkretisera och realisera de mål som är
uppsatta i nämnd och kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden godkänner innehållet i avsiktsförklaringen samt
skickar ärendet för vidare behandling till kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturförnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna innehållet i
avsiktsförklaringen och översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare
behandling.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 181

Dnr 2016-000667 816

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag
från Jörgen Holmslykke - Fritidsgård/
aktivitetsanläggning i Kallinge Centrum, Flisevägen 1.
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Jörgen Holmslykke har inkommit med ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige § 313/2016. Kommunfullmäktige beslutade att
remittera ärendet till fritid- och kulturnämnden för vidare hantering.
Bakgrunden är att hans fastighet Flisevägen 1 renoveras efter en brand.
Tidigare verksamhet har varit pizzeria och kiosk. I Jörgen Holmslykkes
förslag ingår att göra övre plan i fastigheten till en fritidsgård, vilket skulle
innebära att nuvarande fritidsgård på Kallingaskolan kan flyttas. Jörgen
Holmslykke har även idéer att i framtiden skapa en aktivitetspark på
befintlig tomt. Även den kommunägda parkeringen i anslutning till
fastigheten är medtaget i förslaget. Fritidsgården har idag bra lokaler på
Kallingeskolan, men de ligger undanskymt och lockar till vistelse för andra
än besökare på själva gården. Detta har medfört incidenter och skadegörelse
på skolan. Skolledningen och säkerhetsansvarig på kommunen anser att
nuvarande placering av fritidsgård inte är optimal och förordar därför att
kommunen ser över andra alternativ till placering av verksamheten. Jörgen
Holmslykke vill få besked från kommunen om det finns ett intresse att gå
vidare med planen eftersom det styr hur lokalen ska renoveras och anpassas.
Detta kan ses som ett möjligt alternativ för framtida placering av
fritidsgårdsverksamhet i Kallinge. För närvarande föreligger inga andra
konkreta alternativ.
Bedömning
Min bedömning är att fastigheten med tillhörande tomt i grunden är en bra
placering för en framtida fritidsgård med tillhörande aktivitetspark. I Jörgens
Holmslykkes avtalsförslag (se bilaga till handlingarna) finns uppdelning av
hyra för övre och nedre plan i fastigheten. Enbart övre plan ger en årskostnad
på c:a 230 000 kr. Utöver detta krävs investeringar i inredning och material
för verksamheten samt en översyn av framtida bemanning. Kommunens
detaljplan måste ändras. Om kommunens intilliggande parkering ska tas i
anspråk måste detta regleras. För närvarande finns inte utrymme i budget för
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fritid – och kulturförvaltningen att realisera projektet. Om nämnden ställer
sig positiv till grundförslaget
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ser positivt på att utveckla Kallinge centrum och
gynna ungdomars möjlighet till aktiviteter. En utredning pågår som ska se
över fritidsgårdsverksamheten i sin helhet, inklusive Kallinge. Fritid- och
kulturnämnden föreslår att avvakta resultatet av denna utredning, vars syfte
är att ge vägledning för framtida beslut i frågan.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M) Anders L
Petersson (C), Peter Lindström (RP) samt ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige
ställa sig positiv till att utveckla Kallinge centrum och gynna ungdomars
möjlighet till aktiviteter. En utredning pågår som ska se över
fritidsgårdsverksamheten i sin helhet, inklusive Kallinge.
Fritid- och kulturnämnden föreslår att man avvaktar resultatet av denna
utredning, vars syfte är att ge vägledning för framtida beslut i frågan.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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§ 182

Dnr 2012-000168 101

Redovisning gällande motion från
kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP,
angående samlingslokalerna i Ronneby kommun
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-30 § 276 att bifalla motion från
Sune Håkansson angående samlingslokaler i Ronneby kommun. Fritid- och
kulturförvaltningen fick ett uppdrag att genomföra en samlingslokalsutredning som redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokaler
för Ronneby kommun. Enligt beslut ska en slutrapportering av uppdraget ske
senast i september 2015 med en delrapportering senast i april 2015.
Bedömning
En kartläggning av befintliga samlingslokaler är genomförd under 2014 i
samverkan med tekniska förvaltningen och finns i form av en Excel fil.
Därefter har utredningen avstannat. Någon delrapportering eller
slutrapportering har inte skett. Några förslag till möjliga
utvecklingsstrategier är således inte framarbetade. Om det finns ett fortsatt
intresse för uppdraget behöver den gjorda inventeringen uppdateras samt en
arbetsgrupp bildas i syfte att slutföra uppdraget. En hearing med
föreningarna sker under hösten. Förvaltningen hanterar förslag till större
investeringar i nuvarande samlingslokaler restriktivt innan en tydlig strategi
är framlagd.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår att förvaltningen får i uppdrag att slutföra
utredning i samverkan med Tekniska förvaltningen och att med en
slutredovisning sker i augusti 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Christer
Stenström (M).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att en delrapport av den pågående befintliga
utredningen ska göras i mars 2017 och med en slutrapport i augusti 2017.
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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 notera redovisningen till dagens
protokoll.
Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att lämna en delrapport av den
pågående befintliga utredningen i mars 2017 och med en slutrapport i
augusti 2017.
________________
Exp.
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§ 183

Dnr 2016-000674 829

Begäran om remissyttrande över ansökan om
planbesked för del av fastigheten - Sörby 5:17, väster
om Sörby, för att möjliggöra etablering av motocrossbana med tillhörande depå, miljöstation och
spolplatta.
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om planbesked för en
del av fastigheten Sörby 5:17 väster om Sörby och direkt söder om E22 i
Ronneby kommun. I ett planbesked ska kommunen ta ställning till om man
avser att påbörja ett detaljplanearbete eller inte. Syftet med ansökan är att
möjliggöra etablering av en motocrossbana med tillhörande depå,
miljöstation och spolplatta.
Innan miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till ansökan om planbesked
för ovanstående område ges möjlighet att inkomma med synpunkter på den
aktuella ansökan.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Anders L Peterson (C), Christer Stenström (M) samt ersättare
Thommy Persson (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturnämnden ställer sig
positiva till presenterat förslag och inte har någon erinran mot planförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till miljö- och
byggnadsnämnden ställa sig positiv till presenterat förslag och har inget att
erinra mot planförslaget
________________
Exp.
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 184

Dnr 2016-000654 841

Information om Turistsäsongen 2016
Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar information i ärendet.
Sammanfattning
En Power Point presentation över turistsäsongen 2016 visades för
ledamöterna. Denna kommer att sändas ut till ledamöterna via e-mail.
Under sommaren har det varit många besökare inne på turistbyrån/
informationen under förmiddagarna och framförallt måndagar.
Besöksstatistik Brunnen Juli- aug – 440
Det har varit flest besökare på tisdagar och onsdagar. De flesta besöken har
skett under förmiddagarna mellan kl. 9.00 – 12.00.
Marknadsundersökning
Totalt antal besökare: 161, Antal turister: 109, Antal kommuninvånare: 52
Under sommaren, främst augusti månad, har personalen samt en praktikant
samlat in marknadsundersökningar bland turister och kommuninvånare.
Syftet med marknadsundersökningen har varit att få vetskap om turisternas
kännedom om orten, resvanor samt uppfattningen om Ronneby som
destinationsort. Undersökningarna genomfördes i Brunnsparken, på
turistinformationen, både på biblioteket och Brunnen samt på Kulturcentrum
och museum. Undersökningen visar att majoriteten av besökarna är svenskar
och tyskar och 67 procent är i åldrarna 41 år och uppåt. De två största
besöksmålen är Ronneby Brunnspark och kulturkvarteren i Bergslagen.
Besökarna kommer till Ronneby på semester och undersökningen vittnar om
att det är genom tips från familj och vänner som gör att besökarna besöker
Ronneby. Det innebär att kommuninvånarna är viktiga ambassadörer av
Ronneby.
Det vanligaste färdmedlet är bilen och förutom att bo hos vänner och familj
är hotell det vanligaste övernattningsalternativet. Vanligaste är att besökarna
reser med 1-3 personer och utan barn. Aktiviteterna och besöksmålen som
toppar undersökningen är besök i Ronneby Brunnspark, shopping och besök
i Bergslagen.
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Servicen på turistinformation och överlag i Ronneby får ett bra betyg och
majoriteten anser att den är bra. Besökarna upplever att det finns ett bra
utbud av sevärdheter, aktiviteter och restauranger. Av de 61 procent som
svarade på frågan om det är svårt att hitta till turistinformationen, upplever
49 procent att det inte är svårt. Av de 11 procent som anser att det är svårt att
hitta till turistinformationen är 50 procent kommuninvånare. Det tyder på att
Ronnebybon inte vet säker vart turistinformationen ligger. Det kan indikera
på att informationen om turistinformationen har flyttats och bytt
samarbetspartner flera gånger under kort period.
Undersökningen visar att besökarna och kommuninvånarna är nöjda med
Ronneby och 75 procent av alla tillfrågade rekommendera Ronneby till
andra.
Samarbetet med Ronneby Stadsbibliotek
Samtliga av personalen på turistinformationen upplever att samarbetet med
bibliotekets personal har fungerat väl. De har hjälpt varandra med
arbetsuppgifter som biljettförsäljning, kopiering, inloggningsuppgifter till
WiFi och inloggning till besöksdatorer. Det har varit bra med kollegor att
kunna rådfråga.
Samarbetet med Ronneby Brunn
Samarbetet har fungerat bra under hela sommaren. Både när
turistinformationen är bemannad och när den är obemannad.
Visit Ronneby
Broschyren har delats ut till besöksmål, bensinmackar, företag,
boendeanläggningar och till besökare. Personalen på turistinformationen har
främst använts sig av registren över företag, aktiviteter, boenden, besöksmål,
restauranger och kommunikationsmöjligheter. Terminalen i Stena Line i
Karlskrona och Gdynia. Till Gdynia skickades det över 1300 broschyrer som
var slut i augusti.
Sammanfattningsvis har det varit en bra sommar där både besökare och
personal varit nöjda. Placeringen på biblioteket har mottagits väl av
majoriteten av besökarna och samarbetet med bibliotekets personal har
fungerat bra. Marknadsundersökningen samt personalens loggbok har gett ett
bra underlag för att förbättra vissa bitar inför nästa säsong och har fått en bra
inblick i besökarnas syn om Ronneby som destinationsort samt vad som kan
förbättras på turistinformationen inför kommande säsong.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Anders L
Petersson (C), Johan Svedberg (S), Christer Stenström (M), samt ersättarna
Thommy Persson (S), Thomas Lähdet (MP) och Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll.
________________
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§ 185

Dnr 2016-000480 849

Information - Skärgårdsplan
Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information.
Sammanfattning
Tre processer pågår när det gäller skärgården.
Akipelagrutten, som nämnden fick information om på förra sammanträdet.
Region Blekinge som ska utveckla en skärgårdsplan under tre år i samverkan
med Blekinge kommunerna och med tanke på Arkipelagrutten.
Anna Hansen, exploateringsingenjör på kommunledningsförvaltningen har
fått ett projektuppdrag att ta fram en skärgårdsplan, i samarbete med tekniska
förvaltningen, miljö-och byggnadsförvaltningen och fritid- och
kulturförvaltningen, för Ronneby kommun.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll.
________________
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§ 186

Dnr 2016-000451 805

Ansökan om föreningsbidrag Kuggebodahalvöns
Samhällsförening.
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kuggebodahalvöns Samhällsförening har inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag 2016-06-22. Ansökan gäller ommålning av väggar och
dörrar invändigt samt inköp av nya gardiner. Kostnaderna har enligt lämnad
kalkyl beräknats till 10 000 kronor och föreningen söker 5 000 kronor i
investeringsbidrag. Föreningen har angett i ansökan att arbetet planeras
utföras i månadsskiftet juni/juli 2016.
Vid kontakt med föreningen har det framkommit att arbetet har utförts i
slutet av juni 2016, då möjligheten gavs genom att arbetet kunde utföras
genom sommarjobbande ungdomar.
Bedömning
Kuggebodahalvöns Samhällsförening är registrerad i kommunens
föreningsregister och de allmänna bestämmelserna enligt gällande
bidragsbestämmelser för att vara bidragsberättigad, har uppfyllts av
föreningen.
Ansökan om investeringsbidrag med belopp upp till och med ett
prisbasbelopp kan göras under hela året. För att en förening ska kunna
erhålla investeringsbidrag med hänvisning till fastställda
bidragsbestämmelser för Fritid- och kulturnämnden, p. 9.1 – 9.5 krävs bl a
att:
-

arbetet/projektet får inte ha påbörjats, alternativt gäller att
material/utrustning inte får ha köpts in innan ansökan om
investeringsbidrag har behandlats.

-

om det inte är möjligt att invänta fritid- och kulturnämndens beslut
gällande ansökan om investeringsbidrag, ska ett igångsättnings- eller
inköpstillstånd sökas hos nämnden. Ett igångsättnings- eller
inköpstillstånd garanterar dock inte att bidrag kommer att beviljas för
projektet.

Föreningen har inte ansökt om igångsättnings- eller inköpstillstånd.
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Förslag till beslut
Kuggebodahalvöns Samhällsförenings ansökan om investeringsbidrag om
5 000 kronor kan inte beviljas enligt gällande bidragsbestämmelser eftersom
projektet har påbörjats och slutförts innan ansökan har behandlats.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Anders L Petersson (C).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Anders L Petersson
(C) att Kuggebodahalvöns Samhällsförening beviljas ett bidrag om 5 000 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 Kuggebodahalvöns
Samhällsförening ett bidrag om 5 000 kr.
________________
Exp.
Kuggebodahalvöns Samhällsförening
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 187

Dnr 2016-000150 805

Ansökan om föreningsbidrag Ronneby simsällskap
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Föreningen Ronneby Simsällskap har inkommit med ansökan om
arrangemangsbidrag med beloppet 15 000 kronor. Beloppet är avsett att
användas till kostnader som uppstår i samband med arrangerandet av
luciafirande som genomförs på 50 – 60 platser i kommunen. Föreningen
anger i sin ansökan att man under många år gjort det möjligt för kommunens
invånare att ha ett luciaframträdande.
Kröning av Ronnebys Lucia sker i Ronneby Sporthall den 13 december.
Bedömning
Föreningen Ronneby Simsällskap är registrerad i kommunens
föreningsregister och de allmänna bestämmelserna enligt
bidragsbestämmelserna för att vara bidrags-berättigad har uppfyllts av
föreningen.
Föreningens arrangerande av luciaframträdande i kommunen är uppskattat
och en fin tradition.
Enligt de fastställda bidragsbestämmelserna finns möjlighet att söka
arrangemangsbidrag till kulturevenemang. Bidraget kan utformas som ett
förlustbidrag eller riktat arrangemangsbidrag. Ansökan ska ha lämnats in
minst fem veckor före arrangemangets genomförande (p. 5.2 – 5.2.2 med
hänvisning till bidrags-bestämmelserna för fritid- och kulturnämnden).
Anslagna medel för arrangemangsbidrag för 2016 har fördelats i sin helhet.
Om bidrag skall kunna beviljas till föreningen krävs att medel omfördelas
Föreningen Ronneby Simsällskap är registrerad i kommunens
föreningsregister och de allmänna bestämmelserna enligt
bidragsbestämmelserna för att vara bidrags-berättigad har uppfyllts av
föreningen.
Föreningens arrangerande av luciaframträdande i kommunen är uppskattat
och en fin tradition.
Enligt de fastställda bidragsbestämmelserna finns möjlighet att söka
arrangemangsbidrag till kulturevenemang. Bidraget kan utformas som ett
förlustbidrag eller riktat arrangemangsbidrag.
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Ansökan ska ha lämnats in minst fem veckor före arrangemangets
genomförande (p. 5.2 – 5.2.2 med hänvisning till bidrags-bestämmelserna
för fritid- och kulturnämnden).
Anslagna medel för arrangemangsbidrag för 2016 har fördelats i sin helhet.
Om bidrag skall kunna beviljas till föreningen krävs att medel omfördelas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar 5 000 kronor i arrangemangsbidrag till
Ronneby Simsällskap för arrangerande av luciaframträdande i kommunen.
Beloppet kan förslagsvis belasta konto (bidrag enligt beslut av nämnd):
A 413200 B 453146 C 300 D 4874.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Mikael Karlsson (S), Johan Svedberg (S), Amanai El Ali (S),
Christer Stenström (M), Kranislav Miletic (S), Rose-Marie Leksell (SD),
Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättare Catharina Christensson (S),
ersättarna Thommy Persson (S), Thomas Lähdet (MP) och Christer Leksell
(SD).
Yrkanden
Tomas Lund (SD) yrkar med instämmande av Christer Stenström (M) bifall
till presenterat förslag till bidrag om 5 000 kr.
Mikael Karlsson (S) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S) och
Johan Svedberg (S) att Ronneby Simsällskap beviljas ett bidrag om
15 000 kr.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden beslutar bifalla presenterat förslag om
5 000 kr.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till 5 000 kr enligt presenterat förslag.
Nej-röst för bifall till Mikael Karlsson (S) m fl:s förslag till bidrag om
15 000 kr.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, redovisas sex (6) ja-röster och sju (nej) nejröster, således bifalles Mikael Karlssons (S) yrkande om bifall till bidrag om
15 000 kr.
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Hur ledamöter röstat redovisas nedan:
Namn:

Ja

Lena Mahrle (FP)
Fredrik Jacobsen (M)
Theo Zickbauer (S)
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Amani El-Ali (S)
Kranislav Miletic (S)
Mikael Karlsson (S)
Johan Svedberg (S)
Rose-Marie Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Catharina Christensson (S) tj ers.
Summa:

X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
7

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Simsällskap ett
bidrag om 15 000 kr för arrangerande av luciafirande i Ronneby kommun.
Beloppet kan förslagsvis belasta konto (bidrag enligt beslut av nämnd)
A 413200 B 453146 C 300 D 4874.
________________
Exp.
Ronneby Simsällskap
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 188

Dnr 2016-000661 805

Ansökan om bidrag för färdigställande av Ronneby
Horse Center
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ronneby Ryttarförening, RRF, har inkommit med en skrivelse 2016-10-24
där man informerar om Svenska Ridsportförbundets förfrågan om
föreningens möjlighet att stå som värdar och arrangörer för SM i
inomhushoppning 2018. För att detta ska kunna genomföras söker
föreningen ett samarbete med kommunen för färdigställande av Ronneby
Horse Center.
För att RRF ska kunna tacka ja till Svenska Ridsportförbundets förfrågan
behöver föreningen hjälp från Ronneby kommun med ytterligare några
investeringar. Dessa investeringar är nödvändiga för att anläggningen ska bli
den kompletta tävlings-anläggning som uppfyller kraven för ett arrangemang
av nationell storlek, vilket ett Svenskt Mästerskap kräver.
Positiva effekter
RRF beskriver den kompetens och vana av arrangerande av tävlingar som
föreningen besitter och vad en tävling av den här storleken betyder för dem,
men även för kommunen i stort med de positiva effekter arrangemanget ger
för besökare samt för näringslivet i kommunen. En tävling av den här
storleken beräknas locka många besökare till kommunen och utgör även en
möjlighet för ungdomar att studera förebilder på nära håll. Kommunen ses
som en viktig aktör och samverkanspartner och menar att tävlingen ger
kommunen ytterligare möjlighet att stärka kommunens attraktionskraft och
varumärke.
Arrangemang och tävlingar generar ett välkommet ekonomiskt tillskott och
är bra marknadsföring för Ronneby Horse Center, vilket även gör det möjligt
att fortsätta att driva och utveckla verksamheten med ridskola, träningar och
tävlingar.
Föreningens beräknade kostnader för färdigställande av anläggningen
För att Ronneby Horse Center ska vara redo att anordna stora arrangemang
som t ex i det här fallet, är det av största vikt att anläggningen färdigställs.
Det är även viktigt för att föreningen ska kunna driva anläggningen på ett
kostnadseffektivt sätt.
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De åtgärder som krävs specificeras enligt följande.
Utfyllnad av diken och beläggning av parkeringsytor
1. Hårdgjord yta för mobila uteboxar
2. Bättre dränering av hagar
3. Vatten- och elförsörjning till hagar
Belysning och elskåp
Belysning av utebana
Förbättrad belysning i utrymme för hovslagare
Komplettering av befintlig ljudanläggning
Trappor till läkare på baksida, utrymningstrappor
Extra ingång från baksidan
(för att inte behöva passera ridskoleverksamhet)
Totalt uppskattade kostnader
Kostnad för belysning och elskåp som inte beräknats tillkommer

c:a 240 000:-

1-3 c:a 350 000:kostnad ej beräknad
c:a 50 000:c:a 10 000:c:a 20 000:c:a 100 000:c:a 20 000:c:a 790 000:-

Bedömning
Det är glädjande och hedrande att Ronneby Ryttarförening har tillfrågats om
värdskapet för SM i inomhushoppning av Svenska Ridsportförbundet.
Glädjande även med tanke på de positiva effekter som det kan generera som
en följd av en tävling av den storleken.
För arrangerande av SM i inomhushoppning krävs omfattande åtgärder i
befintlig anläggning för att anläggningen ska bli den kompletta
tävlingsanläggning och därmed uppfylla kraven för ett arrangemang av
nationell storlek, vilket ett Svensk Mästerskap kräver.
En mötesplats för alla
Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten – endast fotbollen är större.
En satsning på en ridanläggning och därmed ridsporten är ett sätt att styra
mot ett jämlikt idrottsutövande för barn och unga. Det är också en säker
investering i god folkhälsa. Ridsporten är en av få idrotter där män, kvinnor,
unga och gamla tävlar på samma villkor. Ridsport är en publiksport som
varje år fyller landets stora arenor och det stora intresset för ridsport innebär
att trycket på lokala tävlingsarrangemang med hög kvalitet ökar. Ridsporten
är även en stor sport för människor med funktionsvariationer.
Investeringskostnader
En ytterligare satsning för ridsporten får ses som en satsning i rätt riktning.
Dock när det gäller de investeringskostnader som hittills har beräknats av
föreningen ryms dessa inte inom Fritid- och kulturnämndens anslagna medel
för investeringar. Medfinansiering till de beräknade investeringskostnaderna
är därför inte möjlig.
År 2018
Den planerade tävlingen, dvs. SM i inomhushoppning, ska genomföras år
2018. Det framgår inte av föreningens ansökan om datum för tävlingen har
fastställts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-17

Fritid- och kulturnämnden

Den 23 – 26 augusti 2018, dvs. under samma år, kommer ett stort
evenemang att genomföras i Ronneby då Svenska Brukshundklubben har
förlagt Svenska Mästerskapen till Ronneby. Något som eventuellt kan
påverka genomförandet resurs- och kapacitetsmässigt med två evenemang i
den storleken och kanske under samma tidsperiod under året.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till Ronneby Ryttarförenings
ansökan om bidrag för färdigställande av Ronneby Horse Center. Fritid- och
kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel för de angivna
investeringskostnaderna och beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) och Anders L Petersson (C).
Yrkanden
Anders L Petersson (C) yrkar om följande tillägg: Att ett tak över
gödselhanteringen ska läggas till i lista över åtgärder som krävs.
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat förslag samt att
uppmana föreningen att söka statliga externa bidrag tex hos Allmänna
Arvsfonden m fl.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till Ronneby
Ryttarförenings ansökan om bidrag för färdigställande av Ronneby Horse
Center.
Fritid- och kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel för de
angivna investeringskostnaderna och beslutar hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Att ett tak över gödselhanteringen läggs till i listan över åtgärder som krävs
för färdigställande av anläggningen.
Uppmana Ronneby ryttarförening att söka statliga externa bidrag tex hos
Allmänna Arvsfonden m fl.
________________
Exp. Kommunstyrelsen, Ronneby Ryttarförening, Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 189

Dnr 2016-000671 805

Ansökan om medfinansiering till takbyte - Johannishus
Ryttarförening
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Johannishus Ryttarförening har inkommit med en ansökan om
medfinansiering till projektstöd avseende takbyte på stallbyggnad.
Bakgrund
Johannishus Ryttarförening driver sedan 2012 en ridskola som är centralt
belägen i Johannishus. Föreningen har ett stort ideellt engagemang och
medlemsantalet ökar stadigt. Föreningen äger sedan tidigare ridhus och
paddock. År 2014 köpte föreningen stallbyggnaden som är en äldre byggnad
med plats för trettiosju hästar.
Stallbyggnadens tak som består av takpannor är nu i dåligt skick och det
regnar in på flera ställen. Vid hård blåst har takpannor lossnat och
föreningen har flera gånger fått byta takpannor, men åtgärderna är inte
hållbara på längre sikt. Oron är stor över att fler takpannor ska trilla ned och
i värsta fall orsaka skada. Det är även osäkert om taket håller för en vinter
med mycket snö. Det är naturligtvis avgörande med en fungerande
stallbyggnad för att en fungerande verksamhet skall kunna bedrivas även
fortsättningsvis. Styrelsemedlemmarna har aktivt letat efter alternativ till
finansiering för att det ska vara möjligt att byta ut taket till ett nytt plåttak.
Besiktningsutlåtande
Besiktningsprotokoll från 2015-11-11 har bifogats skrivelsen. Av protokollet
framgår att bedömningen som gjorts gällande stallbyggnadens tak, är att
taket måste bytas.
Ansökan om finansiering
Föreningen har ansökt om ett projektstöd via Jordbruksverket för investering
i fritids- och idrottsanläggningar. Syftet för stödet är att skapa och behålla
anläggningar för idrott- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Den
projektansökan som har gjorts är nu under behandling hos länsstyrelsen i
Blekinge. Projektansökan har journalnummer 2016-1835 hos Länsstyrelsen.
Begäran om medfinansiering från kommunen
För att projektstöd skall beviljas till investeringen krävs medfinansiering
med 24,1% i alla projekt. Det är denna medfinansiering som föreningen
önskar få hjälp med av kommunen.
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Den finansieringsmodell som föreningen hoppas att Jordbruksverket beviljar
skulle innebära att de står för 65 % av kostnaden och därför avser ansöker
medfinansiering från kommunen med 25 %. Resterande 10 % står
föreningen för.
Offertunderlag
Johannishus Ryttarförening har begärt offerter från tre företag avseende
totalentreprenaden för utbyte av taket. Enligt de olika offerterna beräknas
kostnaderna uppgå till 485 tkr – 595 tkr med reservation för eventuella
tillkommande kostnader.
Bedömning
Johannishus Ryttarförening med den ridskoleverksamhet som bedrivs på
anläggningen centralt i Johannishus, utgör en mycket viktig verksamhet. En
ridskola fungerar som mötesplats för alla och där erbjuds barn, ungdomar
och vuxna en värdefull fritid. Stallet är ofta en frizon där ålder, könsroller
och sociala skillnader raderas ut.
Ridsporten är den näst största ungdomsidrotten – endast fotbollen är större.
En satsning på en ridanläggning och därmed ridsporten är ett sätt att styra
mot ett jämlikt idrottsutövande för barn och unga. Det är också en säker
investering i god folkhälsa.
En bra anläggning är grunden i en rik verksamhet av sport, engagemang och
äkta hästkrafter! Stallbyggnadens tak är nu i mycket dåligt skick och behöver
bytas ut, vilket styrks av bifogat besiktningsprotokoll. Om föreningens
projektansökan hos L
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom Johannishus Ryttarförenings
ansökan om medfinansiering gällande takbyte på stallbyggnad. Fritid- och
kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel och beslutar hänskjuta
ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat förslag.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom Johannishus
Ryttarförenings ansökan om medfinansiering gällande takbyte på
stallbyggnad.
Fritid- och kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel och beslutar
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Johannishus ryttarförening
Fritid- och kulturförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-11-17

Fritid- och kulturnämnden

§ 190

Dnr 2016-000012 800

Information & rapporter
Sammanfattning
Ordförande Lena Mahrle (L) informerar om att hon varit i Fisksätra museum
tillsammans med kommunalråd Roger Fredriksson (M) och 2: vice
kommunalråd Malin Norfall (S).
Förvaltningschef Thomas Andersson informerar om att fritid- och
kulturförvaltningen överlämnat en redovisning till MUCF, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällsfrågor, ang årets sommaraktiviteter. Fritid- och
kulturnämnden beviljades 744 tkr i bidrag för 2016 och de redovisade
kostnaderna uppgår till 365 tkr och således ska 379 tkr återbetalas. De
kommunala revisorerna har granskat redovisningen. MUCF ska slutgranska
redovisningen och en återkoppling till fritid- och kulturnämnden kommer att
ske efter godkänd slutrapport.
Thomas Lähdet (MP) informerar att det kommer att byggas ett nytt kulturhus
på piren i Karlshamn.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) och ersättare Thommy Persson (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens
protokoll.
________________
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§ 191

Dnr 2016-000011 800

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut - Öppettider på Hjorthöjdens bibliotek från 2016-11-01.
Förändrade öppettider på biblioteken i Ronneby kommun under jul- och
trettondagshelgen.
Delegationsbeslut 2016-08-26 – Bräkne-Hoby Trädgårdsförenings ansökan
om arrangemangsbidrag/förlustbidrag för ”Skörde- och växtmarknad” i
Svenmanska parken, Bräkne-Hoby. Med hänvisning till gällande
bidragsbestämmelser kan inte arrangemangsbidrag beviljas men
marknadsföring av arrangemanget på kommunens webbplats kan erbjudas.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsärendena till dagens
protokoll.
________________
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§ 192

Dnr 2016-000010 800

Delgivningsärende mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen § 335/2016 – Länsstrategi ANDT, Alkohol, Narkotika,
Dopning och Tobak Blekinge län 2016-2020.
Kommunstyrelsen § 346/2016 – Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott 2017.
Kommunstyrelsen § 350/2016 – Taxor och avgifter 2017 inom fritid- och
kulturnämnden.
Kommunfullmäktige § 341/2016 Aktuellt från revisorerna 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 380/2016 – Julmarknad på Ronneby torg
1-27 december.
Ärendelogg 2016-11-07.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärendena till dagens
protokoll
________________
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§ 193

Dnr 2016-000013 800

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Christer Stenström (M) framför önskemål om en lägesrapport över Lugnevi,
Soft Center Arena/Ishallen i Kallinge och Skateparken.
Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att när det gäller Lugnevi så är
vintersäsongen löst och täta förhandlingar pågår med styrelsen angående
nytta avtal. Det blir uppfrysning av isbanan runt den 23 november 2016.
Anläggande av iskanan vid Lugnevi är ej aktuellt i dagsläget.
Soft Center Arena/Kallinge Ishall, byggnation av ny entré pågår, även
projektering av en större ombyggnation.
Skatepark, där har byggprojektledare William Lavesson och projektledare
Unni Hallberg påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga platser. Förslag är
vid Brunnsvallen, piren Ronneby hamn, ytorna vid Kulturcentrum samt vid
området runt slöjdhuset. Ev kommer en redovisning vid nästa sammanträde.
Teo Zickbauer (S) tar upp en fråga gällande invigningen av Brunnsvallen.
Fritid- och kulturnämnden ska vara informerade och inbjudna till dessa och
liknande arrangemang.
Förvaltningschef Thomas Andersson redovisar att det var tekniska
förvaltningen som organiserade invigningen, viss personal inom fritid- och
kulturförvaltningen deltog. Det är självklart att fritid- och kulturnämnden ska
vara delaktig och få information om arrangemang som berör verksamheten.
Fritid- och kulturnämnden framför att det var mycket dåligt skött.
Vidare tar Teo Zickbauer (S) upp ärendet som var omnämnt i dagspressen
som rör förvaltningens diarieföring. Personal har i skrivelse till presidiet gett
sin syn i ärendet.
Förvaltningschef Thomas Andersson redovisar att när det gäller
diarieföringen så har förvaltningen inte brutit mot lagen utan haft ordning på
sina handlingar. När det gäller detta ärende så har journalisten ställt frågor
om revisionsrapporten och där kommit in på diarieföring.
Fritid- och kulturnämnden uppmanar förvaltningschef Thomas Andersson att
gå ut i media och redovisa att artikeln innehåller många felaktigheter så
medborgarna inte får fel syn på kommunens hantering av handlingar.
Personalen har nämndens fulla stöd i sitt arbete
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Thommy Persson (S) efterlyser en strategi för tillgänglighet för kommunens
idrottslokaler och arenor.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Kranislav
Miletic (S), Peter Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Fredrik Jacobsen
(M), Christer Stenström (M), ersättarna Thommy Persson (S) och Christer
Leksell (SD).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att
se över möjligheterna till att avskärma duscharna/duschutrymmen i idrottssport- och simhallar samt återkomma med ett kostnadsförslag för att
genomföra erforderliga avskärmningar. Lämpligt att samråd sker med
elevråden för de skolor som använder dessa utrymmen för idrottsutövande
under skoltid.
Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag/strategi
avseende tillgänglighet och öppettider för kommunens idrottslokaler och
arenor. I strategin ska också ingå hur regler och öppettider ska efterlevas och
hur detta ska informeras till användarna.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens
protokoll.
Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna till
att avskärma duscharna/duschutrymmens i idrotts- sport- och simhallar samt
återkomma med ett kostnadsförslag för att genomföra erforderliga
avskärmningar. Lämpligt att samråd sker med elevråden för de skolor som
använder dessa utrymmen för idrottsutövande under skoltid.
Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag/strategi
avseende tillgänglighet och öppettider för kommunens idrottslokaler och
arenor. I strategin ska också ingå hur regler och öppettider ska efterlevas och
hur detta ska informeras till användarna.
________________
Exp.
Förvaltningschef Thomas Andersson
Fritid- och kulturförvaltningen
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