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§ 168 Dnr 2015-000004 810 

Val av justerare 

Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 169 Dnr 2015-000064 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Ekonom Elizabeth Olsson föredra ärendet tillsamman med tf förvaltnings-

chef Susanne Öström. 

 

Fritid- och kulturnämnden visar ett prognostiserat underskott om ca  

300 tkr mot budget. Inga väsentliga tillkommande förändringar utöver 

föregående prognos per september. 

 

Möjliga åtgärder att minska underskottet är: 

Planerad åtgärd för att få budget i balans är att täcka underskottet genom 

återhållsamhet tillsvidare med kvarvarande anslag för föreningsbidragen.  

 

Väsentligaste avvikelserna mot budget: 

Budgeterade intäkterna har minskat inom flera verksamheter. 

Merkostnader på Brunnsbadet och övriga kostnader på flera anläggningar. 

Ej budgeterade intäkter och personal-, övriga kostnader för EU-projekten 

(+/- 0) som Kultur runt Östersjön fortsättning på Artline och Kulturkontakt 

Nord, samt integrationsprojekt.     

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes 

Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP), Christer Stenström (M), 

tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) samt ersättare Carina Karlsson 

(SD). 

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

________________ 
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§ 170 Dnr 2015-000013 800 

Uppföljning av Intern kontroll 2015 

 

Sammanfattning  

Tf Förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Nämnden skall tillse att vid behov utfärda regler och 

anvisningar för den interna kontrollen. Reglerna och anvisningarna skall antas 

av nämnden. 

Inom varje nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltnings/verksamhetschef 

eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 

god intern kontroll kan upprätthållas.  

 

Förvaltnings/verksamhetschef eller motsvarande chef svarar för att minst årligen 

och skriftligen rapportera till nämnden och ge en samlad bedömning om hur den 

interna kontrollen fungerar. Vid väsentliga brister skall dock omedelbar 

rapportering ske till nämnden. 

En uppföljning av intern kontrollplan för 2015 redovisas.  

De kontrollmoment som genomförts är följande: 

Nycklar och taggar på anläggningar, Bookingsystemet och 

föreningsregistret/booking. Det fanns inga väsentliga avvikelser vid 

kontrollen. Det kommer att göras en översyn och uppdatering av dessa 

ärenden för att förbättra rutinerna.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 

översända ärendet till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 171 Dnr 2015-000129 820 

Återremiss - Begäran om remissyttrande gällande 
motion från Roger Gardell FP om anläggande av nya 
bryggor på öarna i Ronneby Skärgård 

 

Sammanfattning  
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 
Roger Gardell (FP) lämnat in en motion gällande anläggning av nya bryggor 

på öar i Ronneby skärgård för att göra naturhamnarna tillgängliga för fler. 

Ärendet har behandlats i fritid- och kulturnämnden 2015-05-13 § 72.  

I KS/AU 2015-09-07 § 341 beslutade man att återremittera ärendet till fritid- 

och kulturnämnden med uppdraget att förvaltningen skulle redovisa utförda 

och planerade åtgärder i motionärens anda. 

 

Under vintern 2014-15 genomfördes ett par träffar med ett nybildat Båtråd 

och dåvarande förvaltningschefen. Ett antal utvecklingsfrågor diskuterades. 

2015 fanns det 400 tkr budgeterade för skärgårdutveckling. En del förslag 

togs fram men realiserades aldrig. Ett steg för att knyta ihop skärgården med 

centrum togs i samband med inköp av turisttåget. 

Bedömning 

Motionären skriver: ”Ronneby kommun har en underbar och välbesökt 

skärgård med många fina öar. Båtturismen har under åren ökat och turister 

från många olika länder rör sig längs vår skärgård. Även många av våra egna 

invånare i Ronneby kommun tar sig mer och mer ut i skärgården”.  

Skärgården får betecknas som ett starkt tillväxtområde för såväl 

kommunmedborgare som turister.  

 

Förnyad kontakt har tagits inledningsvis med ordförande i Ronneby 

Segelsällskap. Mycket erfarenhet finns i de olika båtklubbarna som måste tas 

tillvara vid ett utvecklingsarbete. 

 

Fritid- och kulturnämnden behöver en ”Skärgårdsplan” som pekar ut 

riktningen med arbetet. Budgeterade medel skall sedan kopplas till planen så 

att uppföljningar på utförda insatser kan noteras.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 

skyndsamt ta fram en Skärgårdsplan i samverkan med båtföreningarna inför 

sommaren 2016. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att Skärgårdsplanen kopplat med 

budgeterade medel skall redovisas till nämnden senast i maj 2016. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ovanstående beslut redovisas till 

KS/AU som svar på återremissen.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 

skyndsamt ta fram en Skärgårdsplan i samverkan med båtföreningarna inför 

sommaren 2016. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att Skärgårdsplanen kopplat med 

budgeterade medel skall redovisas till nämnden senast i maj 2016. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ovanstående beslut redovisas till 

KS/AU som svar på återremissen. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 172 Dnr 2015-000221 840 

Återremiss - Begäran om remissyttrande - Motion från 
KF-ledamoten Christer Leksell (SD) angående 
turistbyrån i Ronneby. 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Christer Leksell (SD) har skrivit en motion angående turistbyrån i Ronneby. 

Motionären yrkade på att turistbyrån skulle flytta tillbaka från 

Kulturcentrum, till de ursprungliga lokalerna på Västra Torggatan. 

 

Sedan dess har en flytt skett ner till Västra Torggatan och ett avtal upprättats 

med Ninni Sjösten, ”Många bäckar små”.  

 

Motionssvaret behandlades av KS/AU 2015-08-17, § 307. KS/AU beslutade 

att återremittera ärendet för komplettering med underlag om situationen inför 

2016. 

 

Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde den 15 oktober beslutades att 

nuvarande avtal med Ninnie Sjösten avslutas 2015-12-31, en ömsesidig 

uppgörelse. Förvaltningen fick i uppdrag att organisera turistinformation på 

biblioteket från 2016-01-01. Detta förslag ryms inom fritid- och 

kulturnämndens budget. 

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden har vid sitt föregående sammanträde beslutat om 

planering för 2016, dvs placering av turistinformationen på biblioteket, 

vilket får utgöra den komplettering som KS/AU efterfrågade.   

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att i återremissen komplettera det tidigare 

lämnade motionssvaret med ovanstående beslutade placering, i biblioteket, 

in för 2016.   

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M), 

Peter Lindström (RP) samt ersättare Christer Leksell (SD).  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i återremissen komplettera det tidigare 

lämnade motionssvaret med ovanstående beslutade placering, i biblioteket, 

in för 2016. 

________________ 
Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 173 Dnr 2015-000101 805 

Kalleberga 8:21, Folkets hus i Kallinge - Ansökan om 
medfinansieringsbidrag för renovering av fastigheten. 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet  

Genom ordföranden i Folkets Hus Föreningen i Kallinge har en önskan om 

medfinansiering från kommunen gällande standardförbättrande renovering 

av fastigheten Kalleberga 8 21 1 Ronneby kommun inlämnats. 

Styrelsen for Kallinge Folkets Hus har lämnat en ansökan till Boverket om 

bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

Den totala kostnaden for renoveringsbehovet är beräknat till 3'000 tkr. För 

ett positivt beslut från Boverket krävs att kommunen åtar sig att medverka I 

finansieringen av projektet med minst 30 procent av det bidragsunderlag som 

Boverket fastställer i ärendet. Av ovanstående anledning vill styrelsen för 

Kallinge Folkets Hus att Ronneby Kommun beslutar att gå med som 

medfinansiär i projektet. 

 

Samma förfrågan behandlades i såväl fritid- och kulturnämnden under § 

74/2015 och i kommunstyrelsen § 219/2015. 

Bedömning 

Bedömningen från fritid- och kulturförvaltningen är densamma som vid 

förra ärendehandläggningen. Sedan tidigare pågår en diskussion kring 

samlingslokaler i Ronneby kommun och dess kommundelar. På några orter 

är man väl försedd med lokaler under olika föreningars huvudmannaskap 

men i Kallinge är det endast Folkets Hus lokalerna som fyller funktionen av 

samlingslokal/allaktivitetshus. Det finns samtidigt ett stort behov i Ronneby 

att hitta och utse lokaler som kan få status av samlingslokal/allaktivitetsyta. 

En medfinansiering av denna storlek bör finnas med i helheten över 

Ronneby kommuns samlingslokaler och diskussionen kring detta bör tas i 

samband med budgetäskanden. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till Kallinge Folkets Hus intentioner 

att rusta upp och renovera en funktionell byggnad.   
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Deltar i debatten 

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

Petersson (C), Tomas Lund (SD), Rose-Marie Leksell (SD) Peter Lindström 

(RP) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Ander L Petersson (C) bifall 

till förslaget till yttrande. 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar med instämmande av Tomas Lund (SD) 

avslag i sin helhet på förslaget till yttrande på grund av att Kallinge Folkets 

hus ej följer reglerna gällande uthyrning av lokaler i författningssamling 

gällande bidrag och inte hyr ut sina lokaler till Sverigedemokraterna.       

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att bifalla förslaget. 

Omröstning begäras och följjade propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall enligt Teo Zickbauers (S) yrkande.    

Nej-röst för avslag enligt Rose-Marie Leksells (SD) yrkande.   

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas elva (11) ja-röster och 

två (2) nej-röster, således bifalles förslaget till yttrande.      

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle, (FP) X  
Claes Diurhuus-Gundersen (M) X  
Teo Zickbauer (S) X  
Christer Stenström (M) X  
Anders L Petersson (C) X  
Peter Lindström (RP) X  
Amani El Ali (S) X  
Kranislav Miletic (S) X  
Rose-Marie Leksell (SD)  X 
Tomas Lund (SD)  X 
Kerstin Johansson (FP) tjänstgörande ers. X  
Thommy Persson (S) tjänstgörande ers. X  
Thomas Svensson (S), tjänstgörande ers. X  

Summa: 11 2 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till kommun-

styrelsen.  
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Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till Kallinge Folkets Hus 

intentioner att rusta upp och renovera en funktionell byggnad. 

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

eget yrkande. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 174 Dnr 2015-000254 808 

Blekinge Idrottsförbund - Ansökan om stöd till 
idrottsgala 2016 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Blekinge Idrottsförbund ansöker om stöd till den årligen återkommande 

Idrottsgalan 2016. Galan arrangeras på Blekinge Conventioncenter, Ronneby 

Brunn den 5 februari 2016. Förbundet betonar att Idrottsgalan är en viktig 

samlingspunkt för Idrotten i Blekinge och utgör en arena där idrottens 

företrädare också kan umgås med offentliga företrädare samt näringslivet.  

Förbundet ansöker om 30 tkr. Idrottsgalan samlar cirka 500 besökare. 

Vid föregående års beslut ville nämnden att inför nästkommande års 

ansökningar ska en redovisning av Blekinge Idrottsförbunds budget vara 

med som bilaga. Förbundets budget bifogas, till handlingarna. 

Idrottsgalan 2016 – budget 

Intäkter 

Samarbetspartners   425 

Biljetter    200 

Övrigt    0 

    625 

Kostnader    

Lokal/Mat mm   350 

Innehåll/teknik   400 

Övrigt    50 

    800 

     

BIF:s del   -175 

Bedömning 

De senaste tre åren har Fritid- och kulturnämnden betalat 25 tkr till 

Idrottsgalan. I år ansöker förbundet om 30 tkr. Beloppet på 25 tkr föreslås 

kvarstå.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna bidrag till Idrottsgalan 2016 

med 25 tkr.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamot Peter Lindström (RP) samt ersättare 

Christer Leksell (SD). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna bidrag till Blekinge 

Idrottsförbund, Idrottsgalan 2016, om 25 tkr, kostnaden belastar konto A 

413 000 B 453 146 C 300 D 4874. 

________________ 

Exp. 
Blekinge Idrottsförbund 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 175 Dnr 2015-000341 805 

Ansökan om startbidrag - Romers och Resandes 
Förening Blekinge 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Föreningen Romers och Resandes Förening Blekinge har genom sin 

kontaktperson och tillika ordföranden Edvin Rahmanovic inkommit med en 

ansökan om startbidrag för nybildad förening. 

I ansökan har föreningen angett som mål att man vill kämpa för romers och 

resandes intressen i Blekinges kommuner och företräda den romska 

folkgruppen gentemot myndigheter och samhällsaktörer i Blekinge. För att 

uppnå målet har man vidare angett att man vill ”skaffa en samlingsplats i 

Blekinge som man kan utgå från och verka som dialogpartner med 

kommunerna i Blekinge”. 

Till ansökan med angiven budget/kalkyl har föreningen bifogat protokoll 

från konstituerande styrelsemöte daterat den 9 mars 2015, stadgar för 

föreningen, bevis från Skatteverket om tilldelat organisationsnummer, 

kontouppgifter, drog- och alkoholpolicy, minnesanteckningar från ett 

samrådsmöte med företrädare för Ronneby kommun samt kopior av 

tidningsartiklar om föreningen. En kompletterande uppgift har lämnats av 

föreningen gällande medlemsavgifter som innebär att vuxna betalar 50 kr/år 

och barn 1 kr/år, att gälla fr o m 1 januari 2016. För närvarande har 

föreningen 47 medlemmar.  

Bedömning 

I de antagna bidragsbestämmelserna, punkterna 10.1 – 10.4, framgår vilket 

syfte samt vilka villkor som gäller för övrigt när det gäller möjligheten för en 

nystartad förening att bli beviljade startbidrag. Föreningen får anses ha 

inkommit med ansöknings-handlingar som uppfyller villkoren för att beviljas 

startbidrag.  

Förslag till beslut 

Föreningen beviljas 2 000 kronor i startbidrag.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamot Peter Lindström (RP), Tomas Lund 

(SD) samt ersättare Christer Leksell (SD). 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Romers Resandes 

förening i Blekinge ett startbidrag om 2 000 kr, kostnaden belastar konto  

A 413 000 B 453 145 C 300 D 4874. 

________________ 

Exp. 
Romers Resandes förening i Blekinge, Edvin Rahmanovic 
Fritid- och kulturförvaltningen 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(30) 
2015-11-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr 2015-000351 805 

Ansökan om investeringsbidrag - Belganet-Hallabro IF 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Belganet-Hallabro IF har inkommit med ansökan om investeringsbidrag 

gällande inköp av utrustning. Enligt ansökan gäller inköpen 2 st 7-mannamål 

tillsammans med nät och 1 st bollkompressor för totalt 28 494 kronor och 

föreningens ansökan gäller ett investeringsbidrag på totalt 20 000 kronor. 

Föreningen har fått många nya unga medlemmar som gör att befintlig 

utrustning inte räcker till, vilket är anledningen till att ytterligare utrustning 

krävs.  

Bedömning 

Enligt bidragsbestämmelserna gällande möjligheten för föreningar att ansöka 

om investeringsbidrag är syftet att ekonomiskt stödja bl a inköp av 

kapitalvaror och andra inventarier. Ansökningar upp till och med ett 

prisbasbelopp (44 500 kronor) kan göras under hela året. Enligt villkoren 

anges under punkten 9.2 att utrustningen inte får ha köpts in innan beslut om 

bidrag fattas. Av ansökan framgår att inköpen planerats under augusti månad 

2015, men enligt uppgift från föreningen görs inte inköpen förrän deras 

ansökan har behandlats av nämnden. 

Att föreningen fått nya unga medlemmar får ses som positivt och föreningen 

har poängterat att inköpen är nödvändiga för att genomföra de olika 

träningspassen.  

Förslag till beslut 

Föreningen Belganet-Hallabro IF beviljas XXXXX kronor i 

investeringsbidrag för inköp av 2 st 7-mannamål, 2 st nät och 1 st 

bollkompressor. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M), 

Peter Lindström (RP), Teo Zickbauer (S), Rose-Marie Leksell (SD) samt 

ersättare Christer Leksell (SD). 
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Yrkanden 

Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer 

(S) och Rose-Marie Leksell (SD) att Belganet-Hallabro IF beviljas ett 

investeringsbidrag om 10 000 kr.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Belganet-Hallabro IF ett 

investeringsbidrag om 10 000 kr, kostnaden belastar konto A 413 000  

B 453 111 c 300 D 4871. 

________________ 

Exp. 
Belganet Hallabro IF 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 177 Dnr 2015-000335 808 

Miljökampanj - Städa Sverige  

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Miljökampanjen – Städa Sverige har pågått i 26 år. Ett stöd till kampanjen 

Städa Sverige beskrivs som ett bevis på ett aktivt engagemang för ett renare 

Sverige och ett samhälle där unga tar ansvar för den lokala närmiljön.  

Tack vare stöd från fler än tusen företag som föreningen samarbetar med 

varje år kan de driva Sveriges största miljökampanj för barn, ungdomar och 

unga vuxna. Arbetet ger ett renare Sverige, men bidrar också i det 

förebyggande arbetet att påverka ungdomars attityder till nedskräpning 

samtidigt som de hjälper djur och natur. Med kommunens stöd kan de ge fler 

ungdomar möjlighet att praktiskt delta i arbetet och att det genom personligt 

ansvarstagande går att påverka utvecklingen. Stödet ger ungdomarna insikt 

och kunskap som de kommer att ha nytta av hela livet. Deras deltagande ger 

dessutom ett renare och tryggare Sverige, något som alla vinner på.  

Vart går pengarna?  

Kommunens stöd går främst till att få det renare längs våra vägar, men också 

till de övriga miljöprojekt föreningen driver i andra naturområden. En snabb 

omräkning visar att kommunens stöd motsvarar ungefär 30 kilometer städad 

väg och 150 gula säckar fyllda med skräp.  

Statistik 

Naturstädning: 1 800 ungdomar, 34 ton skräp 

Vägstädning: 2 105 deltagare över 18 år, 778 ton skräp 

Vattenstädning: 250 deltagare, 15 ton skräp 

Strandstädning: 5 522 deltagare, 79 ton skräp 

Stadsstädning: 1 000 deltagare, 25 ton skräp.  

Bedömning 

Ronneby kommun har deltagit i kampanjen under cirka 10 år. 

Nedskräpningen i Sverige bedöms ha ökat med cirka 24 % de senaste åren. 

Detta initiativ bedöms viktigt i arbetet med att göra ungdomar medvetna om 

vikten av att ta hand om vår natur och våra djur. Miljöpaketet kostar 18 500 

kronor exkl moms.  
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Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att delta i kampanjen Städa Sverige 

ytterligare ett år till en kostnad om 18 500 kr.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M), 

Teo Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Amani El Ali (S), Anders L 

Petersson (C), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Thomas 

Svensson (S) samt ersättare Åke Tärntoft (C).  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande Claes Diurhuus-Gundersen (M) 

och Anders L Petersson (C) avslag och att ärendet översänds till Miljö- och 

energirådet för bedömning.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Miljökampens – Städa Sveriges 

ansökan om stöd. 

Översända ärendet till Miljö- och energirådet för bedömning. 

________________ 

Exp. 
Miljö- och energirådet 
Miljökampen – Städa Sverige 
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§ 178 Dnr 2015-000334 875 

Åke Tärntoft och Anders L Petersson - Skrivelse om 
Gribshunden 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredra ärendet. 

Åke Tärntoft (C) och Anders L Pettersson (C) har i en skrivelse lagt fram ett 

förslag om att Ronneby kommun skall köpa eller låna in Caspar Stubbe 

Teglbjaergs träskulptur som enligt förslagsställarna är en kopia av 

”Gribshundenmonstret”. Förslagsställarna vill att skulpturen skall vandra 

mellan olika museer i och utanför Blekinge. 

Bedömning 

Caspar Stubbe Teglbjaergs träskulptur är en fri tolkning av originalet både 

vad gäller färg och form. Den kan därför inte kallas kopia. Ur pedagogisk 

synpunkt är det mycket tveksamt att visa upp en felaktig kopia. Om målet är 

att visa en kopia av Gribshundens ”galjonsfigur” kan man med 3D teknik 

skapa en fysisk korrekt kopia med hjälp av det digitala materialet som finns 

på Blekinge museum.  

 

Institutioner på lokal, regional, nationell och internationell nivå arbetar med 

kunskapsinhämtning av Gribshunden. På lokal och regional nivå väntar vi 

även på att fyndfördelning och konservering skall ske.  

 

Det är riktigt som förslagsställaren skriver att något positivt görs runt fynden 

från Gribshunden men vi bör då utgå från de verkliga fynden. På Blekinge 

museum finns foton, filmer, 3D animering samt rapporter och historiskt 

material. Med utgångspunkt från detta kan man skapa spännande mobila 

utställningar som kan visas i och utanför länet.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden anser inte att Caspar Stubbe Teglbjargs skulptur 

skall köpas eller lånas in men ställer sig positiv till att ta fram en skalenlig 

kopia baserad på Blekinge museums digitala underlag 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamot Anders L Petersson (C) samt ersättare 

Åke Tärntoft (C). 
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar om en ändring i texten ordet lånas ska 

styrkas i övrigt bifall till förslaget. 

 

Anders L Peterson (C) yrkar bifall till förslaget med föreslagen ändring.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden anser inte att Caspar Stubbe Teglbjargs skulptur 

skall köpas in men ställer sig positiv till att ta fram en skalenlig kopia 

baserad på Blekinge museums digitala underlag. 

________________ 

Exp. 
Åke Tärntoft 
Anders L Petersson 
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§ 179 Dnr 2015-000229 819 

Hantering och skötsel av fiskekort mm i Ronneby ån 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet tillsamman med an-

läggningsansvarige Peter Nilsson. 

 

Christer Leksell (SD) och Rose-Marie Leksell (SD) har till Fritid- och 

kulturnämnden lämnat in ett antal frågor. Dessa återfinns nedan med 

kompletterande svar.   

Bedömning 

Frågor: 

Fiskevakter verkar var lika sällsynta som isbjörnar på sydpolen! Hur 

många finns det som har till uppgift att kontrollera fisket i Ronneby ån 

och hur ser deras arbetsbeskrivning ut? 

Svar: I dag finns det fyra stycken som är godkända av Länsstyrelsen. Dessa 

sköter tillsynen när de kan. Tillsynen sker på ideell basis. Tillsyn sker av tre 

fiskevatten, Ronneby ån, Galtsjön och Skärsjön. Utöver detta är det en som 

kontrollerar, men som inte är utbildad. Förvaltningen planerar att träffa 

Sportfiskeklubben Simpan för att se om någon/några av deras medlemmar 

vill bli fiskevakter. 

 

Hur mycket får kommunen in på fiskekort/år? 

Svar:2013: 38 000 kr, 2014: 40 071 kr och 2015: 33 940 kr. 

 

Hur mycket fisk och vilka arter sätts/år och till vilken kostnad?  

Svar: I Ronneby ån har ingen fisk planterats in på flera år. Öringen är 

naturlig och Regnbågen är fiskar som rymt från kassodlingar. 

 

Hur mycket satsar kommunen på fiskevård i övrigt för Ronneby ån? 

Svar: Fritid- och kulturnämnden satsar inget, Tekniska förvaltningen håller 

åkanten ren. EON gör en del arbeten nedanför fallet, så att fisk inte ska bli 

instängd vid lågvatten. 

 

För ett par år sedan dog ett stort antal öringar och regnbågar efter ett 

förmodat utsläpp längre upp i ån. Har det skett någon särskild 

inplantering för att kompensera detta? 

Svar: Nej. 
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Följande yrkanden framförs i skrivningen 

Till nästa säsong sätta upp nya skyltar med regler på svenska, engelska, 

tyska och arabiska och på flera ställen än idag. Eftersom det är 

fiskeförbud i hela ån fr.o.m. 1 oktober räcker det att omskyltningen sker 

inför fiskepremiären nästa år (2016).  
Svar: Förvaltningen tittar på detta under hösten 

 

Sätta upp förbudsskyltar.  

Svar: Detta är på gång. Prisförfrågan till företag är skickad 

 

Det är alltid fiskeförbud i pool 3, som sträcker sig från Rosengatan till 

Söderbro, men det finns inga förbudsskyltar. Sådana bör omgående 

sättas upp. Skyltarna skall vara med både text och figur. Dessa skyltar 

skall sitta uppe året om. 
Svar: Det har funnits skyltar men dessa är nerrivna. Förvaltningen avser att 

kontakta Tekniska förvaltningen för att kontrollera att detta förbud ska gälla 

i fortsättningen. Förbudet beror på att vägbanan var nära, men kan kanske 

ändras i framtiden.    

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att ovanstående redovisning utgör svar på 

ställda frågor. 

 

Fritid och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag utreda 

behovet av skyltar inför nästa säsong. Förslaget skall redovisas till nämnden 

under våren.   

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Peter Lindström (RP) Christer 

Stenström (M), Thomas Lund (SD) Claes Diurhuus- Gundersen (M), 

tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S), Kerstin Johansson (FP) samt 

ersättare Christer Leksell (SD). 

Ordförande Lena Mahrle (FP) framför nämndens tack till Peter Nilsson.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ovanstående redovisning utgör svar på 

ställda frågor. 

________________ 

Exp. 
Christer och Rose-Marie Leksell 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 180 Dnr 2015-000005 800 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström lämnar följande information: 

 Byggnader på Stora Ekön, enligt utsänd bilaga. 

 Think Tank Transbaltic - Ett Flaggskepp, en redovisning av projektet 

delades ut till ledamöterna.     

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M) 

Peter Lindström (RP) samt ersättare Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar att följande byggnader på ön ska 

restaureras, Stenkällaren och förrådet.   

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på yrkandet och finner att 

fritid- och kulturnämnden beslutar bifalla yrkandet och ger fritid- och 

kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma i ärendet gällande Stenkällaren 

och förrådet.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge fritid-och kulturförvaltningen i 

uppdrag att komma med ett förslag till åtgärder och en kostnadsredovisning 

för restaurering av Stenkällaren och förrådet på stora Ekön.   

Att återkomma med fortlöpande information i ärendet Think Tank 

Transbaltic – Ett Flaggskepp. 

________________ 

Exp. 
Susanne Öström, Fritid-och kulturförvaltningen 
Kirsti Emaus 
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§ 181 Dnr 2015-000006 800 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.   

 

Länsstyrelsen i Blekinge Läns föreskrift om skydd av vrakområde norr om 

Stora Ekö, Ronneby kommun. 

Studieorganisationerna: Procentuell fördelning beräknad på antalet 

deltagartimmar verksamhetsåret 2014.  

Region Blekinge – protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden, KFN § 

44/2015 – Särskild satsning på bildkonst och form 2015. 

Tjänsteskrivelse från turist- och evenemangssamordnare Jeanette Rosander 

angående ett förslag till kommunstyrelsen – Offentligt nyårsfyrverkeri i 

Ronneby centrum.  

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige § 252/2015 – Anhållan om entledigande från uppdrag 

som ersättare i fritid- och kulturnämnden, Elsa Widerstrand (SD) samt 

fyllnadsval.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 182 Dnr 2015-000007 800 

Delegationsärenden  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.  

Ordförandebeslut 2015-11-03: 

Ordförande Lena Mahrle (FP) har på delegation beslutat att godkänna att 

Ronneby Brunnsparks Vandrarhem och Bed & Breakfast andra hands-

upplåtelse till Cura individutveckling från dagens datum t o m 2016-03-31.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbeslutet till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 183 Dnr 2015-000010 800 

Övriga ärenden/frågor  

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström redovisar följande: 

 Ett förslag till ärendelogg för fritids- och kulturnämndens ärende är 

upprättad. Denna kommer att sitta i delgivningspärmen varje 

sammanträde så att ledamöterna kan följa nämndens ärende och att 

de blir verkställda.   

 Avtalet med Lugnevi/Fredriksbergs BK, förhandling pågår. 

 Avtalet med Ronneby ryttarförening/Horse Center är utsänt till 

föreningen och förhandling pågår. 

 Tekniska förvaltningen ska bjudas in till ett sammanträde för att 

redovisa och informera om de ärenden som berör fritid- och 

kulturnämnden. 

 Ev kommer sammanträdet den 3 dec 2015 att ställas in, besked 

kommer att sändas ut snarast. 

Thommy Persson (S) framför önskemål om en uppföljning/lägesrapport om 

ärendet gällande Brunnsvallen. 

Rose-Marie Leksell (SD) framför önskemål om att Claes Diurhuus-

Gundersen (M) går in som ersättare för Stefan Jonasson (M) i gruppen som 

jobbar med Tosia Bonnadans framtidsutveckling.    

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Christer Stenström (M), 

Kranislav Miletic (S), Rose-Marie Leksell (SD), tjänstgörande ersättarna 

Kerstin Johansson (FP), Thomas Svensson (S) samt Thommy Persson (S). 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bjuda in tekniska förvaltningen till ett 

sammanträde för en redovisning/information av de ärenden som berör fritid- 

och kulturnämnden. 
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Att utse Claes Diurhuus- Gundersen (M) som ersättare för Stefan Jonasson 

(M) i gruppen Tosia Bonnadans framtidsutveckling. 

________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen, Magnus Graad  
Claes Diurhuus-Gundersen 

 


