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§ 194 Dnr 2016-000007 000 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) föreslås som justerare för dagens protokoll. 

En justering av dagordningen föreslås: 

Teo Zickbauer (S) framför önskemål om att ärendet gällande inrättande av 

Stipendier, FKN 161/2016 redovisas.   

Christer Leksell (SD) framför önskemål om att ärende Fiskekort mm, FKN 

158/2016, redovisas.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till justering av dagordningen.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

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

för dagens protokoll. 

Godkänna att ovanstående frågor tas under ärende 23, delgivningsärende. 

________________ 
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§ 195 Dnr 2016-000685 800 

Fastställande av förfrågningsunderlag - Spontan 
idrottsplatser 

 

Byggprojektledare William Lavesson och projektledare Unni Hallberg 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett förfrågningsunderlag gällande spontanidrottsplatser, Backaryd och 

Älgbacken med optioner presenteras för ledamöterna. Objektet avser 

nybyggnad av spontanidrottsplatser, varav en vid skolan i Backaryd samt på 

Älgbacken. Bebyggelsen ska färdigställas våren 2017.  

Option på två spontanidrottsplatser våren 2018 varav en i Johannishus samt 

en i Saxemara redovisas. Option nr tre är byte av konstgräs (kork granulat) 

på 11-manna planen på Järnvallen i Kallinge. Option fyra gäller ett tillägg på 

Älgbacken i form av utegym oh lekpark.   

En Power Point presentation redovisade de tilltänkta platserna och utförandet 

av byggnationen.  

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Peter Lindström (RP), Kranislav Miletic (S), Johan Svedberg 

(S), Anders L Petersson (C), Fredrik Jacobsen (M), tjänstgörande ersättarna 

Catharina Christensson (S), Thommy Persson (S) samt ersättarna Kerstin 

Johansson (L), Thomas Svensson (S) och Christer Leksell (SD). 

 

Ordförande Lena Mahrle (L) framför nämndens tack till William Lavesson 

och Unni Hallberg för presentationen. 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: att 

det ska vara möjligt att se genom sargen runt spontanidrottsplatsen samt att 

se över placeringen av spontanidrottsplast i Johannishus i samråd med 

samhällsföreningen.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta presenterat förfrågningsunderlag 

för spontanidrottsplatser med följande tillägg: 

Att det ska vara möjligt att se genom sargen runt spontanidrottsplatsen och 

att se över placeringen av spontanidrottsplast i Johannishus i samråd med 

samhällsföreningen.   

________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 196 Dnr 2016-000660 845 

Ekenäs Camping - projektbeskrivning 2016-2017 

Förvaltningscheferna Thomas Andersson och Magnus Graad samt Mikael 

Espenkrona Ronneby Handbollaskubb, redovisar ärendet. 

Sammanfattning  

Den 12 oktober 2016 träffades representanter Ronneby Handbollsklubb och 

tjänstemän på kommunen för att få en presentation av ett omfattande 

utvecklingsprojekt på Ekenäs camping. Planarkitekt Robert Rylander samt 

stadsarkitekt Helena Revelj har som tjänstemän redan fått en insyn och gett 

synpunkter på projektförslaget. I förslaget finns olika delar som är mer eller 

mindre komplicerade att genomföra beroende på behov av bygglov eller 

ändrad detaljplan m.m.  

Delmomenten är numrerade i nio punkter med följande rubriker: 

Uthyrningsstugor 

Servicebyggnad 

Ställplatser 

Bostadsfastighet 

Parkering 

Kiosk 

Omklädningsrum 

Beachhandboll/beachvolleyboll 

Äventyrsgolf 

 

Ronneby Handbollsklubb har för avsikt att utveckla området i stegvis under 

förutsättning att ett längre arrendeavtal tecknas mellan Ronneby kommun 

och föreningen samt att beslut om investeringsmedel tas. En första 

preliminär kalkyl landar på en kostnadsnivå på runt 4,3 miljoner kronor. .  

Bedömning 

Förslaget ska tolkas som en visionär bild av ett framtida Ekenäs om alla 

delar blir möjliga att verkställa. Eftersom området i dag klassas som 

friluftsbad med samhörigt ändamål avviker Ekenäs campingområde från nu 

gällande detaljplan. Vissa delar blir således lätta att genomföra medan andra 

rent av blir omöjliga. 

Förslaget är ambitiöst och väl genomarbetat och passar väl in i det 

strategiska tänkandet att utveckla besöksnäring och kustområdet.  
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Förslaget har redan delvis hanterats i budgetberedning för 2017, men ett 

beslut i Fritid- och kulturnämnden är ett naturligt steg eftersom det handlar 

om verksamhet inom nämndens ansvarsområde.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget vilket innebär  

- att förvaltningschefen får i uppdrag att forma ett avtal med Ronneby 

Handbollsklubb omfattande en period om 10 år i samverkan med 

kommunjurist. 

- att fritid- och kulturnämnden äskar investeringsmedel motsvarande den 

kostnadskalkyl på 4,3 miljoner som är framräknad av Tekniska 

förvaltningen. 

-att ärendet lämnas över till kommunstyrelsen för vidare beredning 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Kranislav Miletic (S), Peter Lindström (RP), Johan Svedberg 

(S), Anders L Petersson (C), Rose-Marie Leksell (SD), tjänstgörande 

ersättare Thommy Persson (S), ersättarna Åke Tärntoft (C) och Christer 

Leksell (SD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till 

förslaget/satsningen samt att uppdra åt förvaltningschef Thomas Andersson 

att arbeta vidare med Ekenäs bad- och fritidsanläggning enligt presenterat 

förslag.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställas sig positiv till 

förslaget/satsningen samt att uppdra åt förvaltningschef Thomas Andersson 

att arbeta vidare med Ekenäs bad- och fritidsanläggning enligt presenterat 

förslag. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Förvaltningschef Magnus Graad 
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§ 197 Dnr 2016-000424 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredra ärendet tillsammans med 

ekonom Jeanette Mauritzon. 

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 vaktmästar-

organisationen och anläggningarna (främst motocross, skatepark). 

Högre intäkter avser ej budgeterade EU-projekt och statsbidrag för projekt 

vilket även är en del i ökade kostnader. 

Brunnsbadet beräknas ge ett underskott både gällande kostnader och intäkter.  

Folkets Hus i Kallinge har åter fått avslag från Boverket. Budget på 900tkr 

förs över till kommunledningen och nya medel får äskas för nästa år.  

Deltar i debatten 

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

Petersson (C), Peter Lindström (RP), Christer Stenström (M) Thomas Lund 

(SD) samt tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S).  

Brunnsbadets ägarförhållande diskuterades och måste utredas, det är en fråga 

för kommunstyrelsen.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att den ekonomiska redovisningen 

noteras till dagens protokoll.  

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 den ekonomiska uppföljningen 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 198 Dnr 2016-000199 806 

Taxa uppställningsplats Aspan 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

När författningssamlingen för taxor och avgifter beslutats i 

kommunfullmäktige fattades ett beslut om att taxa för husvagnsuppställning 

skulle vara oförändrad. Det som inte framkom var att taxan för Aspans 

uppställningsplatser enligt praxis, dock utan skriftligt beslut legat på 3 000 kr 

per säsong. Ett beslut om oförändrad taxa skulle leda till en höjning av taxan 

på Aspan från 3 000 kr till 5 000 kr. Förslag om oförändrad taxa bör 

förtydligas och innebära oförändrad taxa för Aspan, dvs 3 000 kr.      

Bedömning 

En höjning för taxan på Aspan från 3 000 kr till 5 000 kr kan säkert upplevas 

som dramatisk med tanke på den standard som erbjuds idag jämfört med 

motsvarande uppställningsplats på Saxemara. Därför är det logiskt att Aspan 

ligger kvar på 3 000 kr.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar om en taxa 

för husvagnsuppställning på Aspan till en oförändrad summa om 3 000 kr. 

Detta förtydligande inarbetas i Författningssamling:  Taxor och avgifter 

avseende kommunala idrotts-, fritids- och kulturanläggningar, lokaler m.m.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar 

om en taxa för husvagnsuppställning på Aspan till en oförändrad summa om 

3 000 kr. Detta förtydligande inarbetas i Författningssamling:  Taxor och 

avgifter avseende kommunala idrotts-, fritids- och kulturanläggningar, 

lokaler m m. 

________________ 
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Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 199 Dnr 2016-000697 800 

Intern kontrollplan 2017 - Fritid- och kulturförvaltningen 

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 görs.  

Den interna kontrollplanen och uppföljningen ska varje år rapporteras till 

kommunstyrelsen.  

Bedömning 

Vid uppföljningen av den interna kontrollplanen som har gällt för 2016 

konstateras att vissa förändringar bör göras. Ett antal angivna 

processer/rutiner bör tas bort, men ersättas av mer angelägna 

processer/rutiner i den kommande kontrollplanen som ska gälla för 2017. 

De processer/rutiner som enligt bedömningen bör tas bort är: 

In- och utlämning av konst:   

Rutinbeskrivningen efterlevs och bedömningen är att processen/rutinen inte 

betraktas som en risk. 

Säkerhet i konsthallen i samband med arrangemang: 

Inarbetad rutin följs och bedömningen är att processen/rutinen inte betraktas 

som en risk  

Booking (bokningssystem) – föreningarna kan få fel schema: 

Bedömningen är att risken är mycket liten då schemaläggningen sker i 

bokningssystem. 

Bidragshantering – att fel bidragsbelopp betalas ut, att bidraget inte utbetalas 

i rätt tid: 

Bedömningen är att risken är mycket liten för att någon av situationerna skall 

uppstå. 

Förslag till förändringar av befintliga processer/rutiner med förtydliganden 

att gälla för 2017: 

Nycklar och taggar till anläggningar: 

Omfattningen förtydligas då kontrollmomentet gäller nycklar och taggar till 

samtliga anläggningar som förvaltningen hanterar/lämnar ut. Förvaltningen 

är dock inte ensam om hanteringen/utlämningen av nycklar och taggar.  
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En enhetlig rutin är önskvärd för att säkerställa behörighet och giltighet 

oavsett vem som ansvarar för utlämning av nycklar och taggar till 

kommunens anläggningar. 
 

Säkerhet på fritidsgårdar: 

Omfattningen bör ändras till ”Säkerhet på samtliga arbetsplatser” inom 

förvaltningens verksamhetsområden och avse personal såväl som brukare. 

Nytillkomna processer/rutiner som föreslås införas i den interna 

kontrollplanen för 2017: 

Avtal – gäller avtal som ej omfattas av LOU: 

Uppföljning och bevakning av avtalens tidsomfattning samt rutin för 

återrapportering till fritid- och kulturnämnden. 

Effekter av omorganisation som berör förvaltningen: 

Uppföljning och analys med upprättande av konsekvensbeskrivning.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetens Interna 

kontrollplan för 2017 med de förändringar och tillägg som redovisats enligt 

ovanstående.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetens Interna 

kontrollplan för 2017 med de förändringar och tillägg som redovisats enligt 

ovanstående. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 200 Dnr 2016-000704 840 

Offentligt Nyårsfirande i Ronneby Centrum 2016 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet och redovisar en 

skrivelse från turism- och evenemangsansvarige Jeanette Rosander. 

Sammanfattning  

2014 och 2015 arrangerades det nyårsfirande i Ronneby. Underhållning 

skedde på torget och uppskjutning av fyrverkerier på Snäckebacksplans 

parkering.  

 

Inför 2016 så får förvaltningen inte ihop med säkerheten, Securitas har inga 

vakter, och förfrågan har gått till ytterligare två vaktbolag. De vaktbolag som 

har fått förfrågan är redan uppbokade på annat uppdrag. I dagsläget så finns 

det inga vakter som kan ta detta uppdrag. Securitas fick frågan i oktober och 

svaret som kom från dem i slutet av november var att alla deras vakter var 

uppbokade nyårsafton. Polisen har meddelat att även de är få som arbetar 

och bemannar hela Blekinge. Korrekt svar på hur många poliser som 

kommer att vara i tjänst under nyårsafton får förvaltningen svar på vecka 50. 

 

Budget som tillsattes för nyårsfirandet 2015 var 165 tkr. Detta belopp 

räcker inte för 2016. Totala kostnaden kommer att hamna på närmare 

300 tkr, då blir nyårsfirandet som 2014 års firande med att det finns en 

säkerhet kring  

evenemanget med vakter. År 2015 fanns det endast två vakter och två poliser 

i bil, tyvärr ingen patrullerande poliser. 

 

Nyårsarrangemangen har varit mycket uppskattat av besökarna.  2016 finns 

det inget belopp budgeterat. 

Programmet för nyårsfirandet 2015 såg ut så här; 

Kl. 23 30 Musik från scenen - Mikaela Brorsson 

Kl. 23 50 Nyårstal - Nyårstal av Nils-Ingmar Thorell, Ordf. 

Kommunfullmäktige 

Kl 24 00 Fyrverkerier - Det nya året firas in med fyrverkerier. 

Bedömning 

Nyårsfirande i Ronneby centrum 

 

Nyårsfirande på Ronneby torg med underhållning och att fyrverkeripjäserna 

avfyras på Snäckebacksplan (parkeringen). 
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Kostnaden för att arrangera ett nyårsfirande med samma upplägg kostar  

ca 300 tkr. I detta belopp ingår bland annat: marknadsföring (ex. annons), 

sex personal 10 ordningsvakter som cirkulerar på torget och intill 

Snäckebacksplan (plats för avfyrning av fyrverkerierna). Avspärrning av 

området, inhyrd scen, el, artist, underhållning, pyrotekniker som sköter 

fyrverkeripjäser, avspärrning, sopkärl (utkörning/hämtning/tömning), 

städning av torg och Snäckebacksplan och personalkostnader. En person på 

plats som har huvudansvaret för evenemanget. 

År 2015 saknades det poliser på plats som kunde beslagta fyrverkeripjäser. 

Vilket ledde till att privatpersoner sköt upp sina raketer i folksamlingen på 

torget. De två ordningsvakter som fanns att tillgå som fick utrycka men de 

får inte beslagta fyrverkerier från privatpersoner. 

Ytan för uppskjutning av fyrverkeripjäser är begränsad pga att på en del av 

ytan så bygg en lekplats. 

Nyårsfirandet går att genomföra om det finns 10 ordningsvakter och poliser 

på plats för att säkerhetsställa området. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslås att ansöka hos kommunfullmäktige om 

ett tilläggsanslag om 300 tkr för genomförande av ett offentligt nyårsfirande 

år 2016.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Anders L Petersson (C), Fredrik 

Jacobsen (M), Kranislav Miletic (S), Peter Lindström (RP), Rose-Marie 

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

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om 

ett tilläggsanslag om 300 tkr för genomförande av ett offentligt nyårsfirande 

år 2016.      

________________ 

Exp. Kommunfullmäktige 
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§ 201 Dnr 2016-000334 869 

Slutredovisning över Revisionsrapport - Granskning av 
fritid- och kulturnämndens säkerställande av 
kommunens tillgångar vid skötsel av Gjuteri och 
emaljmuseet  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet och lämnar en skriftlig 

redovisning från enhetschef Kirsti Emaus. 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns tillgångar i form av föremålssamlingar består av 

museiföremål från Risanäs skolmuseum, Ekholms fotoateljé, Kockums 

emaljindustri samt donerade och inköpta konstverk. Totalt består 

tillgångarna av ca 25 000 föremål. Föremålen är utställda/magasinerade på 

Risanäs skolmuseum, i Ekholms fotoateljé, i Modelladan i Kallinge, på 

Gjuteri- och emaljmuseet i Kallinge, i Massmanska kvarnen och på 

Kulturcentrum. 

 

Ronneby kommuns donerade och inköpta konstverk samt en stor del av 

emaljföremålen är sedan länge fotograferade och registrerade i 

accessdataprogrammet HD Konstregister 5.0. och föremålslistor finns både 

digitalt och analogt. Programmet är föråldrat och går inte att uppdatera så att 

det uppfyller kraven på ett modernt registerprogram.  

 

Enligt avtal mellan Ronneby musei- och hembygdsförening och fritid- och 

kulturförvaltningen 2011-2013 har föreningen dokumenterat, fotograferat 

och registrerat kommunens museiföremål i registerprogrammet Sofie 7 som 

köptes in av kommunen till föreningen. I samma program är också 

föreningens föremål registrerade. Arbetet med registreringen och 

dokumentationen gjordes i huvudsak av 3-4 personer med FAS 3-anställning 

under föreningens ledning. 

 

Förvaltningen har inte tillgång till programmet men en föremålsförteckning 

finns i utskriven form på Kulturcentrum. Föreningen är ensam administratör 

och gör löpande anteckningar i systemet vilket gör att förvaltningens 

föremålslistor ständigt är inaktuella.   

 

 

Förvaltningen har tydliga rutinbeskrivningar i samband med hantering av 

föremålssamlingarna. Dessa följs vid hanteringen av kommunens 
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konstsamling där förvaltningen är administratör och registerhållare. Gällande 

övriga samlingar där ansvaret och registrering ligger på Ronneby musei- och 

hembygdsförening har förvaltningen ingen insyn i hur föreningen följer 

förvaltningens rutinbeskrivningar.  

 

Förvaltningen har beslutat att kommunens föremålssamling skall hanteras 

internt. Genom detta säkerställs att registerhållningen följer 

rutinbeskrivningarna.  

  

Den webbaserade versionen av registerprogrammet Sofie skall köpas in och 

en migrering av registreringar från föreningens Sofie 7 skall genomföras. 

Kommunens konstsamling kommer också att registreras i den nya versionen 

av Sofie. Genom att välja ett webbaserat program gör vi kommunens 

föremålssamling lätt tillgänglig för kommunens medborgare samt andra 

intresserade. Initialt blir övergången till Sofie 8 personalkrävande men på 

sikt kommer den löpande hanteringen att bli mer begränsad. Blekinge 

museum stöder beslutet och kommer att vara support till förvaltningen i 

samband med arbetet enligt samarbetsavtalet.  

 

Förvaltningens avtal med Ronneby musei- och hembygdsförening och 

föreningen Kallinge museum Ronneby kommun lämnade genom avtal 2010 

över verksamhetsansvar och bemanning till Ronneby musei- och 

hembygdsförening av Möllebackagården, Gjuteri och emaljmuseet, 

Massmanska kvarnen, Modelladan, Ekholms fotoateljé och Risanäs 

skolmuseum. 2014 stängdes Gjuteri- och emaljmuseet och en mindre 

emaljutställning öppnades på Massmanska kvarnen. En ideell 

intresseorganisation hade under flera år arbetat med en dokumentation av det 

fotografiska materialet på Gjuteri- och emaljmuseet. De har nu bildat 

Föreningen Kallinge Museum. Förvaltningschefen för fritid- och 

kulturförvaltningen har slutit avtal med föreningen Kallinge museum om 

skötsel, drift och bemanning av Kallinge museum, tidigare Gjuteri- och 

Emaljmuseum.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att slutredovisningen noteras till dagens 

protokoll.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutat att godkänna och notera 
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slutredovisningen av granskningsrapporten gällande säkerställande av 

kommunens tillgångar vid skötsel av Gjuteri- och emaljmuseet och 

översända densamma till revisorerna. 

________________ 

Exp. 
Revisorerna 
Kirsti Emaus, enhetschef 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 202 Dnr 2016-000676 800 

Begäran om remissyttrande- Motion från KF-ledamoten 
Roger Gardell (L) avseende övervakningskameror i 
Ronneby sporthall, Kallinge sporthall, Brunnsvallen 
centrala Ronneby samt Brunnsparken 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

KF-ledamot Roger Gardell föreslår i en motion att övervakningskameror 

sätts upp i Ronneby sporthall, Kallinge sporthall och på Brunnsvallen. Dessa 

verksamheter berör fritid- och kulturförvaltningen mest, men i förslaget ska 

även möjligheterna att montera kameror i centrala Ronneby och 

Brunnsparken övervägas. Fritid- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag 

att avge ett remissyttrande i ärendet till Sanja Gojkovic före den 16 

december.  

Bedömning 

Som förvaltningschef instämmer jag i att det varit oroligt i just de 

anläggningar som innefattas av motionen. Utbildningsförvaltningen, tekniska 

förvaltningen samt fritid- och kulturförvaltningen har haft möte angående 

situationen, främst i Ronneby sporthall. Förvaltningen kommer att se över 

införande av säkrare låssystem i sporthallen samt se över möjligheten att öka 

vuxennärvaro med bl.a. nystartsjobb i aktuella anläggningar. Om 

övervakningskameror blir aktuella krävs en utredning av placering samt 

tillståndsförfarande. Fritid- och kulturförvaltningens förslag är att invänta 

åtgärder med låssystem och ökad bemanning innan övervakningskameror 

blir aktuella.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att ge följande remissyttrande: 

Att invänta de åtgärder med låssystem och ökad bemanning innan en process 

med övervakningskameror blir igångsatt.  

Deltar i debatten 
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 
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Jacobsen (M), Johan Svedberg (S), Rose-Marie Leksell (SD), Tomas Lund 

(SD) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar fritid- och kulturnämnden bifaller motionen 

om kameraövervakning enligt motionären och inte inväntar ett nytt 

låssystem och bemanning. Motionen omfattar även centrum i Ronneby och 

Brunnsparken och dessa platser påverkas inte av ett nytt låssystem.   

 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget och avslag på Rose-

Marie Leksells (SD) yrkande.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller tjänsteförslaget och avslår Rose-

Marie Leksells (SD) yrkande.  

Beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar att till kommunfullmäktige avge följande 

yttrande i ärendet: 

Invänta de åtgärder med låssystem och ökad bemanning innan en process 

med övervakningskameror blir igångsatt. 

Reservation 
Rose-Marie Leksell (SD) och Thomas Lund (SD) reserverar sig till förmån 

för eget yrkande. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 203 Dnr 2016-000675 109 

Medborgarförslag angående Millegarne badplats 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ingemar Arrenius har lämnat ett medborgarförslag angående Millegarne 

badplats. Förslaget innehåller olika delar. Det handlar om upprustning och 

röjning av själva sandstranden, att tillgänglighetsanpassa gångväg ner mot 

stranden, att inrätta toaletter och grillplats, att göra en bit av stranden till 

hundbadplats.  

Bedömning 

Det inkommer olika förslag om upprustning av badplatser inom kommunen. 

Samtidigt pågår det ett arbeta med att få fram en skärgårdsplan samt ett 

regionalt arbete att arbeta med skärgårdsutveckling inom länet. Vidare deltar 

kommunen i ett arbete med Blekinge Arkipelag. Bedömningen är att utifrån 

dessa övergripande arbeten få fram en plan för förbättringar och utveckling 

av kustområdet som helhet. Förvaltningen gör årligen en översyn och vidtar 

åtgärder utifrån befintlig budget och prioriteringar vilket leder till åtgärder på 

våra badplatser.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden föreslår fullmäktige att avslå förslaget men 

hänvisning till de övergripande processer som pågår både kommunalt och 

regionalt samt hänvisa till den allmänna översyn och upprustning som sker 

årligen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M) och Teo 

Zickbauer (S). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar avslag på tjänsteförslaget och yrkar att fritid- och 

kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 

och att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett mer 

detaljerat förslag som ligger i linje med medborgarförslagets intentioner och 

som harmoniserar med övriga strategier och utvecklingsplaner. 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till ovanstående yrkande.  
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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 i yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och att fritid- och 

kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat förslag som 

ligger i linje med medborgarförslagets intentioner och som harmoniserar 

med övriga strategier och utvecklingsplaner. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 204 Dnr 2016-000084 040 

Taltidningen - äskande om medel  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet och redovisar skrivelse 

från bibliotekschef Therese Emilsson. 

Sammanfattning  

Arbetet med Taltidningen Kommun Nytt överfördes till fritid- och 

kulturnämnden utan medföljande budgetmedel inför 2016 års verksamhet. 

Fritid- och kulturnämnden äskade extra medel motsvarande en halvtidstjänst. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 att avslå tilläggsäskandet om 200 

tkr. I och med dåvarande befattningshavares pensionsavgång 2016-04-30, 

överfördes ansvaret från IT-enheten till biblioteksenheten inom fritid- och 

kulturförvaltningen. Eftersom det inte fanns någon inom biblioteket som 

kunde ta över produktionen, upprättades ett samarbetsavtal med Karlskrona 

kommun som ger ut en egen taltidning. Taltidningsredaktören i Karlskrona 

hade vid detta tillfälle möjlighet att kunna ta sig an, läsa in och producera 

Kommun Nytt åt Ronneby kommun. Denna lösning har fungerat på ett 

mycket tillfredsställande sätt och det har t o m tillkommit några 

prenumeranter. Kommun Nytt har idag ett 50-tal prenumeranter.  
 

Ronnebys taltidning är en av de äldre kommunala taltidningarna som 

oavbrutet getts ut i landet. En taltidning är en viktig informationskälla för 

synskadade. Det kan gälla förändringar i stadsmiljön, kungörelser och 

meddelanden från kommunen, matsedel och arrangemangstips. I och med att 

taltidningsredaktören i Karlskrona kommer att få utökade arbetsuppgifter 

från och med 2017, så har hon inte möjlighet att fortsätta att producera 

Kommun Nytt åt Ronneby kommun.  

Bedömning 

Att fortsätta att erbjuda en taltidning till Ronnebys synskadade kan antingen 

göras internt inom kommunens egen verksamhet eller att tjänsten upphandlas 

externt.   
 

En taltidning är av allmän informativ karaktär och ansvaret för att hantera 

och producera en sådan ligger närmare de som har ansvar för att föra ut 

kommuninformation rent generellt.  
 

Fritid- och kulturnämnden anser därför att ansvaret för Kommun Nytt bör 

ligga inom den nya enheten för kommunikation, turism och 

medborgarservice.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  
 

att ansvaret för taltidningen Kommun Nytt från och med 2017 förs över till 

den nya enheten för kommunikation, turism och medborgarservice 
 

att eventuella tilläggsmedel för 2017 avsatta för driften av Kommun Nytt 

följer med till den enhet som tar över ansvaret.  

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 föreslå kommunfullmäktige besluta  
 

att ansvaret för taltidningen Kommun Nytt från och med 2017 förs över till 

den nya enheten för kommunikation, turism och medborgarservice 

att eventuella tilläggsmedel för 2017 avsatta för driften av Kommun Nytt 

följer med till den enhet som tar över ansvaret. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 205 Dnr 2016-000498 805 

Ansökan om bidrag för deltagande i disco-EM i 
Tjeckien den 18-21 Juni 2016 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

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

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

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

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

2016. 

 

Bakgrund: 

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

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

dansskolan Athletic Dance i Ronneby. Förfrågan om möjligheten att få 

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

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

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

anmälningsavgift, resor, boende, uppehälle samt kostnader för 

landslagsläger. Enbart kostnaderna för denna EM-satsning uppgår till 

omkring 12 300 kronor per person. 

 

Ansökan har tidigare behandlats av fritid- och kulturnämnden, 2016-06-16  

§ 98, men återremitterades för kompletterande utredning, vilket är anledning 

till att ärendet återaktualiseras. För att särskilt utreda möjligheten om 

huruvida det är möjligt att utge föreningsbidrag till andra än föreningar, har 

kommunens jurist fått i uppdrag att göra en rättsutredning. Rättsutredningens 

syfte är att klargöra om andra än föreningar och i det här fallet enskilda 

privatpersoner, kan beviljas föreningsbidrag enligt dels kommunens egna 

föreskrifter (bidragsbestämmelser) och dels utifrån kommunallagen (SFS 

1991:1990) samt även med beaktande av EU:s statsstödsregler.  

Bedömning 

Bidragsbestämmelserna för fritid- och kulturnämnden gäller för föreningar 

och studieförbund i Ronneby kommun. Det finns inte utrymme enligt dessa 

fastställda bestämmelser att bevilja bidrag till andra än föreningar och 

studieorganisationer, vilket innebär att bidrag/föreningsstöd inte kan beviljas 

till t ex privatpersoner eller företag. 
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Att det finns duktiga dansare i Ronneby som dessutom kvalificerat sig och 

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

prestation. Dessa unga dansare är goda ambassadörer för Ronneby och 

Sverige samt utgör även goda förebilder för andra ungdomar. Det är dock 

inte möjligt att bevilja föreningsbidrag till privatpersoner utifrån gällande 

bidragsbestämmelser, kommunallag eller utifrån EU:s statsstödsregler vilket 

framgår av rättsutredningen. 

Förslag till beslut 

Ansökan om bidrag för Maja Nilssons och Sofia Näslunds deltagande i 

disco-EM i Tjeckien kan ej beviljas.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Johan Svedberg (S) samt ersättare 

Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag för Maja 

Nilssons och Sofia Näslunds deltagande i disco-EM i Tjeckien. 

________________ 

Exp. 
Johan och Martin Nilsson 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 206 Dnr 2016-000691 805 

Lov- och aktivitetsbidrag 2016 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt gällande bidragsbestämmelser har föreningar som anordnar aktiviteter 

under skollov, såsom sommar-, höst-, jul-, februari- och påsklov samt vid 

dagar som betraktas som så kallade riskdagar, möjlighet att ansöka om lov- 

och aktivitetsbidrag. 

Ansökan görs efter genomförd aktivitet och skall vara inlämnad senast den 

15 november. Till utsatt datum har elva föreningar ansökt om lov- och 

aktivitetsbidrag för olika aktiviteter som genomförts under skolloven. Enligt 

deltagarförteckningarna som inlämnats har 328 pojkar respektive 336 flickor 

deltagit i aktiviteterna. Totalt har 725 pojkar och flickor deltagit (en förening 

har endast rapporterat det totala antalet deltagare: 61).  

Bedömning 

För att en förening skall vara bidragsberättigad skall de allmänna 

bestämmelserna med hänvisning till punkten 1 samt reglerna som anges i 

punkten 2.4 i bidragsbestämmelserna vara uppfyllda. Enligt 

bidragsbestämmelserna kan föreningar erhålla bidrag för endags- respektive 

veckoaktivitet. Med veckoaktivitet avses aktivitet som ska ha en längd av 

minst tre dagar.  

Vid tidigare års fördelning av lov- och aktivitetsstöd har föreningarna vid 

veckoaktivitet erhållit 300 kronor per deltagare. Utifrån antalet inkomna 

ansökningar och det deltagarantal som redovisats med bilagda 

deltagarförteckningar finns det även i år, möjlighet i förhållande till 

budgeterade medel att bibehålla beloppsnivån och därmed bevilja 300 kronor 

per deltagare till respektive förening som anordnat veckoaktivitet. För 

endagsaktivitet erhålls ersättning/del av ersättning för utlagda kostnader. 

Det totala antalet deltagare ingår när ersättningsbeloppet har beräknats vid 

veckoaktivitet, oavsett var deltagaren är bosatt eftersom det inte har angetts 

som krav i bidragsbestämmelserna att det endast är deltagare från kommunen 

som genererar ersättning. Föreningens insats och kostnader påverkas inte av 

var deltagaren är bosatt.  
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Inkomna föreningars ansökningar som finns förtecknade i bilaga 2 (till 

handlingarna), får anses uppfylla kraven enligt bidragsbestämmelserna.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden besluta att godkänna lov och aktivitetsbidrag för 

2016. 

Utbetalning av lov- och aktivitetsbidrag belastar konto:  

A 413 200  B 453147 C 300 D 4874.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden besluta att godkänna lov och aktivitetsbidrag för 

2016. 

Utbetalning av lov- och aktivitetsbidrag belastar konto: A 413 200  B 

453147 C 300 D 4874. 

________________ 

Exp. 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 207 Dnr 2016-000410 805 

Ansökan om föreningsbidrag Johannishus 
Samhällsförening. 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Johannishus Samhällsförening har inkommit med ansökan om 

investeringsbidrag 2016-11-23. Ansökan avser kostnader för fiberanslutning 

till Rydsgården för att få en bättre och stabilare uppkoppling. Enligt ansökan 

ska fiberanslutningen genomföras under december månad 2016. 

Kostnaden för fiberanslutningen har föreningen angett till 20 tkr och det är 

därför det belopp som ansökan avser.  

Bedömning 

Johannishus Samhällsförening är registrerad i kommunens föreningsregister 

och de allmänna bestämmelserna enligt bidragsbestämmelserna för att vara 

bidragsberättigade, har uppfyllts av föreningen. 

Ansökan om investeringsbidrag kan, med hänvisning till p. 9.3 i bidrags-

bestämmelserna, göras under hela året om ansökan avser ett belopp upp till 

och med ett prisbasbelopp. 

Anslagna medel för investeringsbidrag har fördelats i sin helhet, men 

bedömningen är att nivån för tidigare beviljade investeringsbidrag för 

fiberanslutning, dvs 10 tkr ryms inom det totala anslaget för föreningsbidrag 

(C 300) innevarande år.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar 10 tkr i investeringsbidrag till 

Johannishus Samhällsförening för fiberanslutning till Rydsgården.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Anders L Petersson (C), Peter 

Lindström (RP) Rose-Marie Leksell (SD) samt ersättare Christer Leksell 

(SD).  

Yrkanden 

Anders L Petersson (C) yrkar med instämmande av Peter Lindström (RP) 

och Rose-Marie Leksell (SD) avslag på tjänsteförslaget och yrkar att 
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Ronneby kommun står för kostnaden av installation av fiberanslutning och 

att en höjning av hyran sker för att täcka denna kostnad.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Ronneby kommun ska stå för 

kostnaden av installation av fiberanslutning i Rydsgården och det kan 

föranleda till en höjning av hyran för att täcka denna kostnad. 

________________ 

Exp. 
Johannishus Samhällsförening 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 208 Dnr 2016-000434 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2016, Hallabro 
samhällsförening  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Hallabro Samhällsförening har inkommit med ansökan om 

investeringsbidrag 2016-09-28. Ansökan avser kostnader för fiberanslutning 

till bygdegården för att få en bättre och stabilare uppkoppling samtidigt som 

det även ger möjlighet för andra tjänster i framtiden. Enligt ansökan skall 

fiberanslutningen genomföras innan årsskiftet 2016/2017. 

 

Kostnaden för fiberanslutningen har föreningen angett till 20 tkr. Föreningen 

söker bidrag för halva kostnaden, dvs 10 tkr.  

Bedömning 

Hallabro Samhällsförening är registrerad i kommunens föreningsregister och 

de allmänna bestämmelserna enligt bidragsbestämmelserna för att vara 

bidragsberättigade, har uppfyllts av föreningen.  

Ansökan om investeringsbidrag kan, med hänvisning till p. 9.3 i bidrags-

bestämmelserna, göras under hela året om ansökan avser ett belopp upp till 

och med ett prisbasbelopp.  

Föreningen har angett att arbetet skall utföras före årsskiftet och det är av 

planeringsmässiga och därmed av kostnadsmässiga skäl troligtvis mer 

fördelaktigt att genomföra fiberanslutningen när arbetet pågår i närområdet. 

Anslagna medel för investeringsbidrag har fördelats i sin helhet, men 

bedömningen är att det sökta beloppet ryms inom det totala anslaget för 

föreningsbidrag för innevarande år  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar 10 tkr i investeringsbidrag till Hallabro 

Samhällsförening för fiberanslutning till bygdegården.   

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  
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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 bevilja Hallabro Samhällsförening ett 

investeringsbidrag om 10 tkr för fiberanslutning till bygdegården. 

________________ 

Exp. 
Hallabro Samhällsförening 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 209 Dnr 2016-000092 805 

Ansökan om föreningsbidrag Ronneby 
Brukshundklubb 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby Brukshundklubb ansöker om investeringsbidrag för ombyggnad av 

utrymme för vattenpump och filter samt nytt golv i utrymmet. Föreningen 

anger i sin ansökan att det finns risk för vattenskador i lokalen eftersom den 

inte är bygd som ett våtutrymme och avrinning till golvbrunn fungerar ej. 

Vid renspolning av filter, vilket sker vartannat dygn, händer det att vatten 

kommer ut på golvet och sipprar in under tröskeln till korridoren. 

Arbetet bedöms som brådskande att få utfört och planeras därför att utföras 

under december månad 2016. 

Enligt inlämnad kalkyl beräknas kostnaden till totalt 37 500 kronor, vilket är 

det belopp som ansökan avser.  

Bedömning 

Ronneby Brukshundklubb är registrerad i kommunens föreningsregister och 

de allmänna bestämmelserna enligt bidragsbestämmelserna för att vara 

bidrags-berättigade, har uppfyllts av föreningen.  

Ansökan om investeringsbidrag kan, med hänvisning till p. 9.3 i bidrags-

bestämmelserna göras under hela året om ansökan avser ett belopp upp till 

och med ett prisbasbelopp. 

Anslagna medel för investeringsbidrag har fördelats i sin helhet. 

Bedömningen är att det sökta beloppet, alternativt del av det sökta beloppet, 

ryms inom det totala anslaget för föreningsbidrag för innevarande år genom 

omfördelning mellan de olika bidragsslagen (C 300).  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar 20 000 kronor till Ronneby 

Brukshundklubb för de förbättringsåtgärder som föreningen redogjort för i 

ansökan.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  
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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 bevilja Ronneby Brukshundklubb  

ett bidrag om 20 tkr till de förbättringsåtgärder som föreningen redogjort för 

i ansökan. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Brukshundsklubb 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 210 Dnr 2016-000662 805 

Ronneby Musikförening - Ansökan om föreningsbidrag 
för verksamhet 2017 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby Musikförening har under 2016 arrangerat 111 musikarrangemang i 

Ronneby varav ett antal är större konserter med professionella musiker. Inför 

årets konserter och musikarrangemang erhölls ett utökat arrangemangsbidrag 

från fritid- och kulturnämnden i jämförelse med året dessförinnan, vilket 

gjorde det möjligt att anordna flera konserter med internationella artister. 

Uppskattningsvis har 8 000 personer kommit och lyssnat på evenemang där 

föreningen varit arrangör eller medarrangör.  

Föreningen är belåten med de genomförda arrangemangen, även om vissa 

bakslag har drabbat föreningen. Dels har den tidigare fria annonseringen i 

lokalpressen tagits bort och dels minskades subventionerna från Musik i 

Blekinge. Det innebar tiotusentals kronor i uteblivna intäkter. Föreningen 

valde att inte förhandla bort några bokade konserter, utan löste det genom en 

stödgala som arrangerades med lokala artister som spelade gratis och 

föreningen fick intäkterna.   

2016 års verksamhet resulterar i ett beräknat underskott om 10 tkr. 

Inför 2017 söker föreningen ett bidrag om 120 tkr från fritid- och 

kulturnämnden. Föreningen vill satsa på både kvalité och kvantitet under 

2017 och det kommer även att satsas på fler workshops för de lokala 

musikerna. Även på den mångkulturella sidan ska föreningen vara aktiv 

under 2017.  

Föreningen tänker även fortsättningsvis att samverka med kommunen, 

Musik i Blekinge, ABF, lokala krögare och andra tänkbara aktörer. Hela 

Ronneby Svänger kommer även att genomföras vid två tillfällen.  

Bedömning 

Ronneby Musikförenings verksamhet har ett stort värde då den erbjuder ett 

brett musikutbud till alla och intresset för musik och kultur ökar bland 

kommunens invånare. Genom samarbetet med Kulturskolan och 

studieförbunden lockas fler unga att musicera och aktivera sig inom området 

musik. Musikarrangemangen är också ett viktigt inslag i turistnäringen.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar ett bidrag om 120 tkr till Ronneby 

Musikförening för deras verksamhet under 2017.  

Bidraget belastar 2017 års budget.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

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 Ronneby Musikförening ett 

bidrag om 120 tkr för deras verksamhet under 2017.  

Bidraget belastar 2017 års budget. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Musikförening 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 211 Dnr 2016-000565 805 

Ansökan om föreningsbidrag Dans i Blekinge 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Föreningen Dans i Blekinge söker bidrag om 15 tkr för att genomföra 

projektet ”Sommardans Blekinge 2017”.  

Sommardans Blekinge har funnits i sex år. När det startade var det med 

ungdomar från Ronneby och Karlskrona kommuner. Därefter har det vuxit 

till att omfatta alla kommunerna i länet. Sommardans 2017 fortsätter att rikta 

sig till ungdomar i hela Blekinge och kommer att erbjuda 30 platser som 

fördelas mellan Blekinge-kommunerna.  Under tre veckor i juni månad 

kommer ungdomarna att arbeta med dans som innebär daglig träning, 

repertoar och komposition. Under den tredje veckan kommer ungdomarna att 

åka ut på en turné i hela Blekinge. Eftersom ungdomar från hela länet ska ha 

möjlighet att delta i Sommardans krävs det lokaler där de kan övernatta 

under de första två veckorna. Ambitionen är därför att arbetet utgår från 

Ronneby kommun, där det finns lokaler på Blekinge Folkhögskola som är 

ändamålsenligt utformade och stämmer överens med de behov man har. 

Precis som under 2016 kommer man att rikta en version av verket till barn 

och därför kommer länets förskolor och fritidshem att bjudas in för att se 

föreställningen.  

Föreningen beräknar kostnaderna för projektet till 145 tkr. Föreningen söker 

bidrag om 60 tkr från Region Blekinge, 10 tkr från Dans i Sydost, och 15 tkr 

vardera från länets kommuner. Varje kommun står för sina ungdomars 

ferielöner.  

Bedömning 

Genom projektet Sommardans stärks den moderna dansen som konstform i 

Blekinge och kunskapen om konstnärlig dans sprids. Sommardans ska vara 

en inspiration för ungdomar att fortsätta dansutövandet samt leda till att man 

satsar på en karriär som dansare. Fler arbetstillfällen skapas för 

professionella dansare som finns i Blekinge och även tillfälle för utövande 

av dans för scenkonstintresserade ungdomar.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar ett arrangemangsbidrag om 15 tkr till 

Föreningen Dans i Blekinge för att genomföra projektet Sommardans 

Blekinge 2017. 

Bidraget kan belasta A 413200 B 453147 C 300 D 4874 (”Ungdomspeng”).)  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

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 Dans i Blekinge ett 

arrangemangsbidrag om 15 tkr för att genomföra projektet Sommardans 

Blekinge 2017. 

Bidraget kan belasta A 413200 B 453147 C 300 D 4874 (”Ungdomspeng”). 

________________ 

Exp. 
Föreningen Dans i Blekinge 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 212 Dnr 2016-000450 805 

Ansökan om föreningsbidrag Tjurkhult m.fl. byars 
byalagsförening 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Tjurkhult med flera byars byalagsförening har inkommit med en ansökan om 

investeringsbidrag gällande medfinansiering i samband med föreningens 

planerade ansökan till Boverket. Den planerade investeringen avser 

totalrenovering av kök i föreningens samlingslokal. Enligt föreningens 

inlämnade kalkyl för åtgärden beräknas den totala kostnaden till 370 000 

kronor. Enligt ansökan till kommunen söks investeringsbidrag med 120 000 

kronor. Enligt Boverkets villkor för att ett eventuellt investeringsbidrag ska 

lämnas när det gäller allmänna samlingslokaler, krävs att kommunen 

medverkar i finansiering med 30 % av kostnaden, vilket borde innebära 

111 000 kronor.  

Föreningen har påpekat att det bor cirka 200 personer i deras 

upptagningsområde varav cirka en tredjedel är barn och ungdomar. 

Föreningen bedriver fritidsgård i lokalen och ungdomsgruppen har framfört 

behovet av ett nytt större och fungerande kök för att kunna bedriva och 

utveckla verksamheten. Barn och ungdomar sprudlar av idéer om vilka 

möjligheter renoveringen skulle medföra, allt från bakning till servering vid 

olika uppträden etc. Föreningen anser det viktigt att uppmuntra deras 

företagsamhet då detta är något som verkligen kännetecknar bygden och har 

så gjort under lång tid. En totalrenovering av köket skapar förutsättningar för 

en bra verksamhet för barn och ungdomar. Samtidigt är den nödvändig för 

att föreningen ska kunna fortsätta bedriva den övriga föreningsverksamheten 

som alltid välkomnar alla, såväl gammal som ung. 

Föreningens ansökan innebär därmed att de önskar få kommunens yttrande 

gällande medfinansiering med 30 % av den beräknade 

renoveringskostnaden, att bifoga ansökan till Boverket.  

Bedömning 

Byalagsföreningen gör ett stort ideellt arbete i sina samlingslokaler för byns 

invånare, för alla åldrar. Föreningens verksamhet och satsningar är särskilt 

angelägen då det inte finns andra aktiviteter på orten och framförallt 

ungdomsarbetet är viktigt då det är långt att åka till andra aktiviteter för 

ungdomar. 
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Föreningen har varit aktiv sedan början av 80-talet. De har förvaltat och 

underhållit byggnader och drivit verksamhet i egen regi. Det är också 

positivt att verksamheten sker generationsöverskridande. Den väletablerade 

entreprenörsandan som återspeglas i verksamheten bör stimuleras.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till Tjurkhult med flera byars 

byalagsförenings begäran om yttrande gällande medfinansiering med 30 % 

av renoveringskostnaden enligt den ansökan om investeringsbidrag till 

samlingslokaler som görs hos Boverket.  

Medfinansiering med 30 % förutsätter Boverkets beviljande av föreningens 

ansökan. 

Fritid- och kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel och beslutar 

hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till Tjurkhult med 

flera byars byalagsförenings begäran om yttrande gällande medfinansiering 

med 30 % av renoveringskostnaden enligt den ansökan om 

investeringsbidrag till samlingslokaler som görs hos Boverket.  

Medfinansiering med 30 % förutsätter Boverkets beviljande av föreningens 

ansökan. 

Fritid- och kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel och beslutar 

hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 213 Dnr 2016-000436 805 

Ansökan om föreningsbidrag Öljehults 
samhällsförening 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Öljehults Samhällsförening har inkommit 2016-10-12 med kompletterande 

ansökningar gällande dels verksamhetsbidrag om 17 813 kronor och dels 

arrangemangsbidrag om 30 tkr. I ansökan om verksamhetsbidrag har det 

angetts att beloppet är avsett att användas till administrationsarbete i 

samband med föreställningar, marknadsföring, styrelsemöten och kostnader i 

samband med utbudsdagar.  

Arrangemangsbidraget som söks är i huvudsak avsett att användas till 

kostnader för marknadsföringsinsatser av projektet Å-konst samt för fortsatt 

utveckling av projekt längs Bräkne-Ån.  

Öljehults Samhällsförening har tillsammans med samhällsföreningarna i 

Backaryd, Belganet och Hallabro bildat en samarbetsgrupp med namnet 

Kultur i Byarna (KiB). Samarbetsgruppen består av 2-3 medlemmar från var 

och en av de fyra föreningarna. Syftet med gruppen är att man hjälps åt med 

planering, marknadsföring och biljettförsäljning vid kulturarrangemang.  

Bakgrund - anledningen till den kompletterande bidragsansökan: 

Belganet och Öljehults Samhällsföreningar inkom med en gemensam 

ansökan om arrangemangsbidrag i slutet av 2015. Ansökan avsåg 50 tkr för 

genomförandet av projektet ”Konst vid Bräkneån sommaren 2016”. Den 

totala kostnaden beräknades uppgå till 200 – 250 tkr. Den 15 december 

2015, § 196, behandlades ansökan av fritid- och kulturnämnden och 

föreningarna beviljades då arrangemangsbidrag med 30 tkr för 

genomförandet av projektet ”Konst vid Bräkneån sommaren 2016.  

Under våren inkom en ansökan om arrangemangsbidrag gällande samma 

projekt, dvs ”Konst vid Bräkneån sommaren 2016” och avsåg 30 tkr som 

skulle användas till marknadsföring av projektet. Den ansökan gjordes av 

samarbetsgruppen Kultur i Byarna som även ansökte om verksamhetsbidrag 

med belopp 17 813 kronor. När ansökan behandlades vid fritid- och 

kulturnämndens sammanträde 2016-05-19, § 81, när den årliga fördelningen 

av verksamhets- och arrangemangbidrag beslutades, beviljades inte Kultur i 

Byarna någon form av bidrag. Kultur i Byarna som är en arbetsgrupp är 

enligt fastställda bidragsbestämmelser inte bidragsberättigade, vilket är 

anledningen till att bidrag inte beviljades.  
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Äskande om bifall: 

Öljehults Samhällsförening har i en skrivelse redogjort för arbetet som 

bedrivs av samhällsföreningarna genom samarbetsgruppen Kultur i Byarna. 

En kort redogörelse har lämnats för de ekonomiska behov man har för att 

Konst vid Bräkneån ska finnas kvar, utvecklas och arrangeras framöver. 

Därutöver äskar man bifall till de ansökningar som gjordes av Kultur i 

Byarna som inte beviljades av nämnden när de behandlades 2016-05-19.  

Bedömning 

I den ursprungliga ansökan om arrangemangsbidrag som gjordes av 

Öljehults och Belganets Samhällsföreningar gällande ”Konst vid Bräkneån 

sommaren 2016”, fanns bl a kostnader för marknadsföring upptagna i de 

beräknade kostnaderna för arrangemanget. Ansökan avsåg ett 

arrangemangsbidrag om 50 tkr, men 30 tkr beviljades till arrangemanget. Det 

framfördes från Kultur i Byarna att det beviljade beloppet inte var tillräckligt 

eftersom det inte skulle räcka till marknads-föringskostnaderna för projektet.  

 

De ansökningar som därefter gjordes av Kultur i Byarna gällande 

verksamhets- respektive arrangemangsbidrag, kan inte beviljas enligt 

gällande bidragsbestämmelser vilket har framförts till representanter från 

Kultur i Byarna och Öljehults Samhällsförening. Av den anledningen har nu 

Öljehults Samhällsförening återaktualiserat båda ansökningarna, som nämns 

inledningsvis.   

 

Öljehults Samhällsförening såväl som de övriga samhällsföreningarna som 

ingår i samarbetsgruppen, är registrerade i kommunens föreningsregister och 

de allmänna bestämmelserna enligt Bidragsbestämmelserna för att vara 

bidragsberättigade, har uppfyllts av föreningarna. 

 

Verksamhetsbidrag till kulturföreningar kan föreningarna ansöka om en gång 

per år, den 31 mars. Fritid- och kulturnämnden beslutar om fördelningen av 

bidragsbeloppen till de olika kulturföreningarna. 

 

Föreningens ansökan om verksamhetsbidrag tas inte ställning till nu utan den 

kommer att återaktualiseras vid den ordinarie hanteringen och fördelningen 

som kommer att ske under våren 2017. Om föreningen önskar komplettera 

sin ansökan om verksamhetsbidrag, skall kompletteringen vara inkommen 

till fritid- och kulturförvaltningen senast den 31 mars 2017. 

 

 

Arrangemangs-/förlustbidrag till kulturföreningar kan föreningarna söka när 

som helst under året, men en ansökan ska vara inlämnad minst fem veckor 

innan arrangemanget skall genomföras. Föreningar som fått arrangemangs-
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/förlustbidrag beviljat skall efter arrangemangets genomförande lämna in en 

ekonomisk redovisning för arrangemanget.  

 

Anslagna medel för verksamhets- och arrangemangsbidrag till 

kulturföreningar har för innevarande år, fördelats i sin helhet.  

 

Om arrangemangsbidrag ska beviljas till projektet ”Konst vid Bräkneån” 

utöver beloppet 30 tkr som beviljades för 2016, skulle det förslagsvis kunna 

ske genom omfördelning av föreningsstöd från C 300 (föreningsstöd till 

fritidsföreningar) till C 314 (verksamhets- och arrangemangsbidrag till 

kulturföreningar).  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta Öljehults Samhällsförenings 

ansökan om verksamhetsbidrag till den årliga fördelningen som sker under 

våren 2017. Om föreningen vill komplettera sin ansökan om 

verksamhetsbidrag skall dessa kompletteringar vara inkomna till fritid- och 

kulturförvaltningen senast den 31 mars 2017.  

Fritid- och kulturnämnden beviljar arrangemangsbidrag med 30 tkr till 

Öljehults Samhällsförening avsedda att täcka marknadsföringskostnader för 

projektet ”Konst vid Bräkneån”  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hänskjuta Öljehults Samhällsförenings 

ansökan om verksamhetsbidrag till den årliga fördelningen som sker under 

våren 2017. Om föreningen vill komplettera sin ansökan om 

verksamhetsbidrag skall dessa kompletteringar vara inkomna till fritid- och 

kulturförvaltningen senast den 31 mars 2017.  

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Öljehults Samhällsförening ett 

arrangemangsbidrag om 30 tkr avsedda att täcka marknadsföringskostnader 

för projektet ”Konst vid Bräkneån”. 

________________ 

Exp. 
Öljehults samhällsförening 
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Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 214 Dnr 2016-000360 805 

Ansökan om föreningsbidrag Ronneby 
Orienteringsklubb 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby Orienteringsklubb har inkommit med en ansökan om bidrag 

motsvarande anmälningsavgiften för tre av föreningens ungdomsmedlemmar 

som deltagit i Ungdoms-SM som arrangerades i Karlstad. Det totala beloppet 

som föreningen söker i bidrag uppgår till 3 720 kronor.  

Bedömning 

Ronneby Orienteringsklubb är registrerad i kommunens föreningsregister 

och de allmänna bestämmelserna enligt bidragsbestämmelserna för att vara 

bidragsberättigade, 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.  

Deltagarna har representerat Ronneby Orienteringsklubb, Ronneby samt 

Blekinge med mycket bra resultat och får ses som goda förebilder för andra 

ungdomar.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag på 3 720 kronor 

vilket motsvarar anmälningsavgiften för deltagande i Ungdoms-SM. 

Bidraget kan belasta A 413 200 C 300 D 4874. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

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 Ronneby Orienteringsklubb ett 

bidrag om 3 720 kronor vilket motsvarar anmälningsavgiften för deltagande i 

Ungdoms-SM. 

Bidraget kan belasta A 413 200 C 300 D 4874. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Orienteringsklubb 
Ingela Mattsson, koordinator 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 215 Dnr 2016-000012 800 

Information & rapporter 

 

Sammanfattning  

Christer Stenström (M) informerar om att han varit med på besiktning av 

Soft Center Arena tillsammans med Svenska Hockeyförbundet. Det var i 

stort sett bra, men det blev några smärre påpekanden.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 216 Dnr 2016-000010 800 

Delgivningsärende mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet. 

Protokollsutdrag: 

KS § 365/2016 - Julmarknad på Ronneby torg 1-27 december. 

KS § 370/2016 - Återrapportering av kommunfullmäktigebeslut som lett till 

uppdrag/utredningen oktober 2016.  

KF § 371/2016 – Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i 

fritid- och kulturnämnden, Magnus Gustavsson (C). 

KF § 375/2016 – Medborgarförslag - Lokaler inom centrum för pensionärer, 

funktionshindrade och musikintresserade. 

KF § 377/2016 – Budget 2017 plan 2018-2019. 

KF § 393/2016 – Medel för anläggande av gräsplan i Saxemara. 

KF § 394/2016 – Taxor och avgifter 2017 inom fritid- och kulturnämnden. 

 

Ärendelogg 2016-12-07.   

Teo Zickbauer (S) tar upp ärendet FKN § 161/2016 – Inrättande av 

stipendium och framför önskemål om en statusrapport i ärendet. Det skulle 

skapats ett regelverk, nivån på medelstilldelning i förslaget samt krav på en 

motprestation från de som erhåller stipendier.  

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att ärendet inte är påbörjat. 

Juristen har mycket arbete då ordinarie kommunjurist är sjukskriven. Arbetet 

ska påbörjas så snart som möjligt. 

Christer Leksell (SD) tar upp ärendena FKN § 113, 125/2015 och § 26/2016 

angående Tosia Bonnadan, vad har hänt, är uppsägningen av det muntliga 

avtalet med arrendatorn uppsagt? FKN § 158/2016 Fiskekort mm 

information till nyanlända, bildande av arbetsgrupp mm. 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att uppsägning av arrendatorn 

inte har genomförts, turismen flyttar över till en annan organisation 2017. 

När det gäller information till nyanlända och bildande arbetsgrupp avseende 

fiskekort mm är detta inte genomfört.  

Deltar i debatten 

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

(S), samt ersättare Christer Leksell (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delgivningsärenden mm och 

informationen noteras till dagens protokoll.  

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 delgivningsärenden mm och 

informationen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 217 Dnr 2016-000011 800 

Delegationsärende 2016 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut 2016-11-17 – Ronneby Handels ansökan om ett 

arrangemansbidrag om 7 000 kr med anledning av de aktiviteter som 

planeras genomföras i City 2016-11-19, bytarmarknad för sportutrustning. 

 

Ansökan beviljas inte med hänvisning till de Allmänna bestämmelserna i 

bidragsbestämmelserna som gäller för fritid- och kulturnämnden.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbeslutet till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 218 Dnr 2016-000013 800 

Avslutning 

Ordförande Lena Mahrle (L) tackar ledamöter och tjänstemän för ett mycket 

bra engagemang och gott samarbete under år 2016 och önskar alla En God 

Jul och Ett Gott Nytt År. 

Teo Zickbauer (S) önskar ordförande Lena Mahrle (L) detsamma.  

________________ 

 


