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§ 184 Dnr 2015-000004 810 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 185 Dnr 2015-000386 001 

Information från Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Magnus Graad, Ola Liljerum, Peter Nilsson, Michael Löfström, Zijad Bico 

föredrar ärendet. 

En redovisning över budgetramar för ny gräsyta och omläggning av B-plan 

redovisades. En stor fråga handlar om en eventuell hel eller delrenovering av 

dessa delar av Brunnsvallen. 

En redovisning över ett nytt förslag på utemiljö vid Kockumhallen (Soft 

Center Arena) redovisades. Det nya förslaget avser entrédelen och ryms 

inom angiven budgetram.  

Ett antal övertagna fastigheter redovisades. Till dessa övertagna fastigheter 

presenterades även en underhållsplan. Ansvarsfrågan är i många fall 

oförändrad. Övertagandet har handlat mer om kapitaltjänst och ränta. 

Tankar från tekniska förvaltningen och kommunfullmäktiges beslut från 

2015-11-26 gällande den nya centrala vaktmästarorganisationen redovisades. 

För tillfället arbetar tekniska förvaltningen med att tolka beslutet från 

kommunfullmäktige. En redovisning över hur tidsplanen närmast ser ut 

avslutade informationen från tekniska förvaltningen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), ledamöterna Claes Diurhuus-

Gundersen (M), Teo Zickbauer (S), Kranislav Miletic (S), Peter Lindström 

(RP), tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (L), Christer Leksell (SD) 

samt ersättare Åke Tärntoft (C). 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 186 Dnr 2015-000193 808 

Diskussion om avtal mellan Ronneby kommun och 
Fredriksbergs bollklubb, Lugnevi. 

 

Sammanfattning  

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson, Ola Liljerum samt Susanne Öström 

föredrar ärendet. 

En redovisning över de historiska turerna kring ärendet och nyttjandeavtalet 

redovisas.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M), Teo 

Zickbauer (S) Kranislav Miletic (S), Peter Lindström (RP), Anders L 

Petersson (C), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) samt Kerstin 

Johansson (L). 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 187 Dnr 2015-000383 041 

Förslag till ändring av budget 2016 med hänsyn tagen 
till överföring av objekt från Fritid- och kulturnämnden 
till Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen ska inom kommunen vara ägare till mark, 

anläggningar och lokaler och fastigheter. 2013-06-19 och 2013-12-12 

beslutade Kommunfullmäktige omfördelning av budgeten med hänsyn taget 

till att ett antal objekt fördes över från Fritid- och kulturnämnden till 

Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen. Undantag gjordes för överföring 

av Vandrarhemmet, Rydénska och Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 

54, 372 38 Ronneby.  

Bedömning 

I samband med att ett objekt överförs från Fritid- och kulturförvaltningens ansvar 

till Tekniska förvaltningen erfordras justeringar av respektive nämnders budgetar.  

 

Förutom justering av budgeten ska företrädarskapet i nu gällande avtal med Pehr 

Andersson, Ronneby Brunnspark Vandrarhem, Bed & Frukost transporteras över 

från Fritid- och kulturförvaltningen till Lokalförsörjningsenheten, Tekniska 

förvaltningen. 

 

Vid överföringen ska Fritid- och kulturförvaltningen redovisa rutiner för 

arbetsuppgifter som ansvaret omfattar samt överlämna dokumentation vad gäller 

service, miljötillstånd m.m. 

 

Omfördelning av budgeten: 

 Tekniska 

förvaltningen 

Fritid- och 

kulturförvaltningen 

Internhyra 

upphör 

377 000 kr -377 000 kr 

Externhyra -200 000 kr 200 000 kr 

 177 000 kr -177 000 kr 

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

Kommunfullmäktige beslutar att internhyran för och hyresintäkten från 

Vandrarhemmet, Rydénska och Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 54 
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omfördelas samt att företrädarskapet för hyresavtalet förs över till 

Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen. 

I samband med överföringen av objekten ska Fritid- och kulturförvaltningen 

redovisa rutiner arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämna 

dokumentation vad gäller service, miljötillstånd m.m.  

Beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

Kommunfullmäktige beslutar att internhyran för och hyresintäkten från 

Vandrarhemmet, Rydénska och Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 54 

omfördelas samt att företrädarskapet för hyresavtalet förs över till 

Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen. 

I samband med överföringen av objekten ska Fritid- och kulturförvaltningen 

redovisa rutiner arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämna 

dokumentation vad gäller service, miljötillstånd m.m. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 

Fritid-och kulturförvaltningen 
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§ 188 Dnr 2015-000338 109 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag att 
bygga crossbana på Ballasts nerlagda område, norr om 
F17:s startbana. 

 

Sammanfattning  

Niklas Håkansson har lämnat in ett medborgarförslag angående att bygga 

crossbana direkt väster om F17 start/landningsbana där gamla Ronneby 

Lastbils centrals grusgrop som numera Ronneby Maskin o Grus har 

verksamhet, men som enligt uppgift ska flytta från området under hösten. 

Niklas pekar på att det varit många platser på tapeten men att planerna 

stoppas av växt- eller djurliv eller av närboende fastighetsägare och att det 

gått alldeles för lång tid för att få fram en ny plats. Så länge det inte händer 

något, enligt Niklas, så kommer det att busköras i till exempel Brantaforsen. 

Niklas rekommenderar ett besök i t.ex Rödeby för att se hur kul grabbar och 

tjejer har några gånger i veckan, och framför allt bilda en uppfattning om 

ljudnivån. Niklas pekar på att ett liknande tillfälle INTE kommer tillbaka, 

och att det är nu eller aldrig.  

Bedömning 

Under de senaste fyra åren har sökandet efter en plats för motocross 

intensifierats och ett antal ljudmätningar har utförts. Studiebesök på flera 

motocrossbanor har genomförts. Föreningen och kommunen har haft ett tätt 

samarbete under tiden. I det förslagna området har ett par platser varit 

aktuella för undersökning. Olika möten med grannar, föreningar, 

organisationer, Länsstyrelsen, Miljöteknik m.fl. har utförts. Under hela 

denna process har alla involverade varit överens om att norr/väster om vägen 

till Eringsboda vid Hasselstad och Karlsnäs är det inte aktuellt med en 

anläggning. Vattentäktsområden, friluftsliv och ljudutbredning mot 

Hasselstad påverkar menligt ett planerat motorcentra. I nuläget pågår 

diskussioner med markägare och grannar på andra platser inom kommunen 

som har bättre förutsättningar att kunna bli en motocrossanläggning.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden anser att medborgarförslaget med ovanstående 

bedömning är besvarat 
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Beslut 

Fritid- och kulturnämnden anser att medborgarförslaget med ovanstående 

bedömning är besvarat. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 189 Dnr 2015-000034 819 

Ronneby OK - Ansökan om investeringsbidrag till en el-
kompressor till konstsnöanläggningen vid 
Karlsnäsgården.  

 

Sammanfattning  

Ronneby Orienteringsklubb har genom ordföranden Per Engkvist inkommit 

med en investeringsbegäran för färdigställande av el-kompressorinstallation.  

Bakgrunden till investeringsbegäran är att föreningen ursprungligen under 

våren 2014 ansökte om bidrag för medfinansiering till denna el-kompressor 

hos fritid- och kulturnämnden. Ärendet behandlades av nämnden 2015/§ 20. 

Av beslutet framgår att nämnden lät hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

för beslut då medfinansierings-medel saknades. Kommunstyrelsen 

behandlade ärendet 2015/§ 95. Av beslutet framgår att 160 000 kronor 

beviljades som belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

Den ursprungligt beräknade totalkostnaden för en el-kompressor uppgick till 

400 000 kronor. Föreningens egen insats beräknades motsvara 80 000 

kronor, medfinansiering från kommunen uppgick till beloppet 160 000 

kronor vilket även beviljats, dvs 160 000 kronor, från Blekinge 

Idrottsförbund, Idrottslyftet. Föreningen har angett att den tidigare beräknade 

totalkostnaden fick revideras 2015-09-24, vilket innebar att föreningen 

genom egna medel fick tillskjuta 232 575 kronor. Den största delen av 

beloppet, dvs 111 000 kronor, utgör kostnaden för uppsäkring av el-

abonnemanget. Vilket är anledningen till den nu inkomna 

investeringsbegäran. 

Föreningen hemställer att fritid- och kulturnämnden tillämpar 

likställighetsprincipen för föreningar i kommunen och att nämnden äskar ett 

tilläggsanslag i likhet med tillvägagångssättet vid behandling av Ronneby 

Ryttarförenings bidragsbegäran. Föreningens investeringsbegäran uppgår till 

172 575 kronor. 

Föreningen informerar om en alternativ bidragsbegäran om tilläggsbidrag på 

beloppet 172 575 kronor som eventuellt görs hos Kommunstyrelsen för 

färdigställande av el-kompressorinstallationen 

Bedömning 

Anledningen till investeringsbegäran för färdigställande av el-

kompressorinstallationen för de kostnader som uppstått där merparten av 
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kostnaden avser uppsäkring av el-abonnemanget ifrågasätts inte då den får 

anses ha varit nödvändig. Beloppet som investeringsbegäran avser är 

betydande och ryms inte inom fritid- och kulturnämndens budget för 

investeringsbidrag.  

Förslag till beslut 

Ronneby Orienteringsklubbs investeringsbegäran för färdigställande av el-

kompressorinstallationen för konstsnöanläggningen vid Karlsnäsgården 

avslås.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M), Christer 

Stenström (M) samt tjänstgörande ersättare Thomas Lähdet (MP). 

Yrkanden 

Ledamot Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar tilläggsyrkande i 

beslutsformuleringen att fritid-och kulturnämnden avslår ansökan om 

investeringsbidrag då kommunstyrelsen beslutat om grundinvesteringarna.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att bifalla detsamma.  

Beslut 

Ronneby Orienteringsklubbs investeringsbegäran för färdigställande av el-

kompressorinstallationen för konstsnöanläggningen vid Karlsnäsgården 

avslås eftersom kommunstyrelsen beslutat om grundinvesteringarna. 

________________ 

Exp: Ronneby Orienteringsklubb 

Kommunstyrelsen 
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§ 190 Dnr 2015-000359 805 

Ronneby Orienteringsklubb - Investeringsbegäran för 
köksutrustning till Karlsnäsgården 

 

Sammanfattning  

Per Engkvist, ordföranden i Ronneby Orienteringsklubb, har inkommit med 

en investeringsbegäran gällande köksutrustning till Karlsnäsgården. I 

ansökan lämnas en kort redogörelse för avtalsförhållandet mellan föreningen 

och kommunen som ursprungligen tillkommit 1999-06-04 samt om olika 

typer av investeringar som genomförts under årens lopp. Investeringar som 

bekostats och utförts av föreningen efter dialog med kommunen. 

År 2013 installerades ett konferenskök på andra våningen i huvudbyggnaden 

för att det skulle vara möjligt att utnyttja gården för olika aktiviteter. Denna 

installation/ ombyggnad genomfördes helt ideellt av föreningens 

medlemmar. Föreningens ansökan avser därmed ett investeringsbidrag på 

beloppet 45 000 kronor för köksutrustning till konferensköket. 

Föreningen har angett att man med hänvisning till tidigare beviljade 

investerings-bidrag till en särskilt angiven förening, vill att 

likställighetsprincipen ska tillämpas för att även i det här fallet få beviljat 

45 000 kronor i investeringsbidrag. Föreningen hemställer att fritid- och 

kulturnämnden äskar ett tilläggsanslag för att det begärda 

investeringsbidraget skall beviljas. 

Föreningen har i samma skrivelse angett som alternativ till denna begäran, 

att man eventuellt kommer att ansöka om investeringsbidrag direkt hos 

kommunstyrelsen för installation av konferensköket.  

Bedömning 

Ronneby Orienteringsklubb har redan år 2013 genomfört den aktuella 

investeringen. Innan investeringen gällande installation av konferensköket 

genomfördes, har det funnits möjlighet att ansöka om investeringsbidrag 

enligt antagna bidrags-bestämmelser. Enligt gällande bidragsbestämmelser 

för investeringsbidrag, finns med hänvisning till punkten 9.5, möjlighet för 

föreningar att ansöka om ett igångsättnings- eller inköpstillstånd hos fritid- 

och kulturnämnden om det inte är möjligt att invänta ett beslut om 

investeringsbidrag. Någon sådan begäran har inte inkommit till nämnden.  
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Förslag till beslut 

Ronneby Orienteringsklubbs investeringsbegäran avslås då den aktuella 

investeringen utförts redan år 2013, men hänvisning till gällande 

bidragsbestämmelser för investeringsbidrag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Tomas Lund (SD), Claes Diurhuus-Gundersen 

(M) samt tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).  

Yrkanden 

Ledamot Tomas Lund (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att bifalla detsamma.  

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att Ronneby Orienteringsklubbs 

investeringsbegäran avslås då den aktuella investeringen utförts redan år 

2013, men hänvisning till gällande bidragsbestämmelser för 

investeringsbidrag. 

________________ 

Exp: Ronneby Orienteringsklubb 
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§ 191 Dnr 2015-000360 805 

Ronneby Orienteringsklubb - Ansökan om bidrag för 
deltagande i USM orientering 

 

Sammanfattning  

Per Engkvist, ordförande i Ronneby Orienteringsklubb, har inkommit med 

en ansökan om bidrag på beloppet 4 000 kronor. Beloppet motsvarar 

anmälningsavgiften för två av deras medlemmars deltagande i Svenska 

Mästerskapen för ungdomar. Tävlingen arrangerades i Sundsvall och 

föreningen har i skrivelsen redogjort för resultatet för medlemmarnas 

deltagande i H15- respektive D15-årsklassen.  

Bedömning 

Det är önskvärt och brukligt att föreningar som vill ansöka om bidrag vid 

tillfällen som det aktuella, inkommer med sin ansökan innan tävlingen har 

genomförts och därmed innan föreningen har bekostat deltagandet.  

 

I det här fallet får dock påpekas att de båda ungdomarnas deltaganden i 

Svenska Mästerskapen utgör goda förebilder både för de yngre 

medlemmarna i den specifika föreningen, men även för andra barn och 

ungdomar i kommunen. Det får därför ses som särskilt angeläget att stödja 

och därmed inspirera barn och ungdomars möjligheter till vidareutveckling.  

Förslag till beslut 

Föreningen Ronneby Orienteringsklubb beviljas bidrag med beloppet 4 000 

kronor och belastar anslagna medel för ”barn och ungdomspeng”, konto A 

413000 B 453147 C 300 D 4874.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), ledamöterna Claes Diurhuus-

Gundersen (M), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD), Theo Zickbauer 

(S), Mikael Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Thomas Lähdet (MP), 

Thommy Persson (S), Christer Leksell (SD) samt ersättare Åke Tärntoft (C).  
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Yrkanden 

Ledamot Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar bifall till förslaget, samt 

tilläggsyrkande att uppdra fritid- och kulturförvaltningen att klargöra 

regelverket i dessa sammanhang vad avser mästerskapsturneringar.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Föreningen Ronneby Orienteringsklubb beviljas bidrag med beloppet 4 000 

kronor och belastar anslagna medel för ”barn och ungdomspeng”, konto A 

413000 B 453147 C 300 D 4874. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar även att uppdra fritid-och 

kulturförvaltningen att klargöra regelverket i dessa sammanhang vad avser 

mästerskapsturneringar. 

________________ 

Exp: Ronneby Orienteringsklubb 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 192 Dnr 2015-000378 80 

Lov- och aktivitetsbidrag 2015 

 

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 sju föreningar ansökt om lov- och 

aktivitetsbidrag för aktiviteter som genomförts under sommarlovet. Samtliga 

ansökningar gäller anordnande av fotbollsskola även om det i vissa fall, finns 

inslag av någon ytterligare aktivitet. Enligt deltagarförteckningarna som 

inlämnats, har 338 pojkar respektive 253 flickor deltagit i aktiviteterna.  

Bedömning 

För att föreningarna skall vara bidragsberättigade skall reglerna som anges i 

punkten 2.4 i bidragsbestämmelserna vara uppfyllda. Enligt 

bidragsbestämmelserna kan föreningarna erhålla bidrag för endags- 

respektive veckoaktivitet. Med vecko-aktivitet avses aktivitet som ska ha en 

längd av minst tre dagar. Samtliga inkomna ansökningar avser 

veckoaktiviteter. Inkomna föreningars ansökningar vilka finns förtecknade i 

bilaga 2, får anses uppfylla kraven enligt bidragsbestämmelserna.  

Förslag till beslut 

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 ansökt om lov- och aktivitetsstöd 

efter genomförda lovaktiviteter.  

 

Utbetalning av lov- och aktivitetsbidrag belastar konto: 

A 413000 B 453147 C 300 D 4874.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Teo Zickbauer (S), tjänstgörande ersättare 

Thomas Lähdet (MP) samt Christer Leksell (SD). 

Beslut 

Fritid-och kulturnämnden beslutar bevilja 300 kronor per deltagare till 

respektive förening som ansökt om lov- och aktivitetsstöd efter genomförda 

lovaktiviteter.  

 

Utbetalning av lov- och aktivitetsbidrag belastar konto: 

A 413000 B 453147 C 300 D 4874 

________________ 

Exp: Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 193 Dnr 2015-000385 805 

Ansökan om investeringsbidrag 2015 

 

Sammanfattning  

Kallinge Hembygds- och Folkdansgille har den 10 mars 2015 inkommit med 

en ansökan om investeringsbidrag på totalt 10 000 kronor. Föreningen har 

angett i ansökan att beloppet ska användas för inköp av en snöslunga för 

6 000 kronor, ett kylskåp för 3 000 kronor samt en mikrovågsugn för 1 000 

kronor.  

Bedömning 

Föreningen har angett bakgrunden till de olika inköpen som planeras. 

Anledningen till att föreningen behöver investera i en egen snöslunga beror 

på att föreningen inte längre kan få snöröjningen utförd på det sätt som skett 

tidigare. Inköp av en snöslunga för 6 000 kronor för anses som en god 

investering och angelägen för att underlätta snöskottningen.  

Förslag till beslut 

Kallinge Hembygds- och Folkdansgille beviljas 6 000 kronor för inköp av en 

snöslunga. För övrigt avslås begäran om investeringsbidrag för inköp av 

kylskåp och mikrovågsugn.  

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att Kallinge Hembygds- och 

Folkdansgille beviljas 6 000 kronor för inköp av en 

snöslunga. För övrigt avslås begäran om investeringsbidrag för inköp av 

kylskåp och mikrovågsugn. 

Utbetalning av lov- och aktivitetsbidrag belastar konto: 

A 413000 B 453111 C300 D 4871 

________________ 

Exp: Kallinge Hembygd- och Folkdansgille 
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§ 194 Dnr 2015-000336 805 

Dans i Blekinge - Ansökan om stöd/arrangemangbidrag 
för Sommardans i Blekinge 2016 

 

Sammanfattning  

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

Sommardans 2016.  

Projektet leds av professionella dansare och riktar sig till ungdomar i hela 

Blekinge. 30 platser som fördelas mellan kommunerna erbjuds. Under tre 

veckor i juni kommer ungdomarna att arbeta som dansare, med daglig 

träning, repertoar och komposition. Veckorna avslutas med en turné i hela 

Blekinge. Alla ungdomar som uppfyller kraven för feriearbete är välkomna 

att söka. Uttagning av de som är mest lämpade för jobben kommer att ske 

genom en gemensam audition för alla kommunerna. Arbetet planeras att utgå 

från Ronneby och Blekinge folkhögskola där det finns möjlighet till 

övernattning. 

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. Det gör det möjligt för 

unga dansare att ta del av professionell dans och skapar arbete för de 

professionella dansare som finns i Blekinge.  

Förslag till beslut 

Fritids – och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag om 15 tkr. till 

Föreningen Dans i Blekinge för att genomföra Sommardans i Blekinge 2016.  

Beslut 

Fritids – och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag om 15 tkr. till 

Föreningen Dans i Blekinge för att genomföra Sommardans i Blekinge 2016. 

Bidraget belastar 2016 års budget. 

________________ 

Exp: Dans i Blekinge 
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§ 195 Dnr 2015-000365 805 

Ronneby Musikförening - Ansökan om bidrag och 
konsertredovisning för 2016 

 

Sammanfattning  

Ronneby Musikförening har under 2015 arrangerat 117 musikarrangemang i 

Ronneby; varav 20 större konserter med professionella musiker. 7500 

besökare har under året lyssnat till musik på olika platser i kommunen. 

Föreningens blueskonserter lockade publik från hela sydöstra Sverige. 

Förutom konserter har föreningen arrangerat Hela Ronneby svänger för 16 

de. året; varit medarrangör i Blekinge musikdag med 40 mindre konserter på 

en dag samt mångkulturella caféer som anordnas på Kulturcentrum. 

Föreningen anlitar både amatörmusiker och professionella musiker men 

jobbar också aktivt för att stimulera eget musicerande. För verksamhetsåret 

2016 planerar föreningen konserter med svenska och utländska artister, 

workshops i samarbetet med Kulturskolan och studieförbunden samt 

mångkulturella caféer.  

2015 års verksamhet resulterade i ett överskott om 4000 kronor.  

Inför 2016 söker föreningen ett bidrag om 100 tkr från Fritids- och 

kulturnämnden. Musik i Blekinge sponsrar ett antal större konserter med 30 

% under förutsättning att en verksamhetsplan presenteras under november 

2015 samt att verksamheten delfinansieras av Ronneby kommun.  

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.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag om 80 tkr till 

Ronneby Musikförening för deras verksamhet under 2016.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Teo Zickbauer (S), Christer Stenström (M), 

Peter Lindström (RP), Anders L Petersson (C), Claes Diurhuus-Gundersen 
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(M), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S), Thomas Lähdet (MP) 

samt Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ledamöterna Christer Stenström (M), Claes Diurhuus-Gundersen (M) samt 

tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) yrkar bevilja ett bidrag om 60 

tkr till Ronneby Musikförening för deras verksamhet under 2016. 

Ledamot Anders L Petersson (C) yrkar bevilja ett bidrag om 70 tkr till 

Ronneby Musikförening för deras verksamhet under 2016. 

Ledamot Peter Lindström (RP) samt tjänstgörande ersättare Thomas Lähdet 

(MP) yrkar bevilja ett bidrag om 80 tkr till Ronneby Musikförening för deras 

verksamhet under 2016.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer framförda yrkande om beviljande av 

bidrag om 60 tkr mot 70 tkr och finner att fritid-och kulturnämnden bifaller 

beviljande av bidrag om 70 tkr. 

Omröstning begäras och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för beviljande av bidrag om 70 tkr. 

Nej-röst för beviljande av bidrag om 60 tkr.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas nio (9) ja-röster och fyra 

(4) nej-röster, således bifalles beviljande av bidrag om 70 tkr. 

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  
Mikael Karlsson (S) X  
Kranislav Miletic (S) X  
Tomas Lund (SD)  X 
Christer Leksell (SD) tjänstgörande ers.  X 
Kerstin Johansson (FP) tjänstgörande ers. X  
Thommy Persson (S) tjänstgörande ers. X  
Thomas Lähdet (MP), tjänstgörande ers. X  

Summa: 9 4 
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Propositionsordning 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer framförda yrkande om beviljande av 

bidrag om 70 tkr mot 80 tkr och finner att fritid-och kulturnämnden bifaller 

beviljande av bidrag om 80 tkr. 

Omröstning begäras och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för beviljande av bidrag om 80 tkr. 

Nej-röst för beviljande av bidrag om 70 tkr. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas nio (9) ja-röster och fyra 

(4) nej-röster, således bifalles beviljande av bidrag om 80 tkr. 

 

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  
Mikael Karlsson (S) X  
Kranislav Miletic (S) X  
Tomas Lund (SD)  X 
Christer Leksell (SD)  X 
Kerstin Johansson (FP) tjänstgörande ers. X  
Thommy Persson (S) tjänstgörande ers. X  
Thomas Lähdet (MP), tjänstgörande ers. X  

Summa: 9 4 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag om 80 tkr till 

Ronneby Musikförening för deras verksamhet under 2016. Bidraget belastar 

2016 års budget. 

________________ 

Exp: Ronneby Musikförening 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(32) 
2015-12-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 196 Dnr 2015-000329 861 

Ansökan om bidrag - Konst vid Bräkneån 2016 

 

Sammanfattning  

Belganet och Öljehults samhällsföreningar i samverkan med Bräkne – Hoby 

”Bygd i samverkan” söker bidrag om 50 tkr. för att genomföra projektet 

”Konst vid Bräkneån sommaren 2016. Föreningarna vill ur kultursynpunkt 

uppmärksamma Bräkneån som en spännande plats för utomhuskonst. Ett 

tiotal etablerade konstnärer utses att på angivna platser – vardera visa upp ett 

eller två konstverk/installationer inspirerade av platsen. Konstverken 

kommer at placeras i vattnet eller på land intill vattnet. Platserna skall vara 

fysiskt tillgängliga och möjlighet till parkering skall finnas i närheten. 

Platserna skall vara väl skyltade och man skall kunna ta sig till platserna med 

bil, cykel och till fots. Utomhusutställningen planeras att invigas efter 

midsommar och pågå till slutet av september. Föreningarna har haft ett 

inledande samtal med Fritid – och kulturchefen i Ronneby kommun, 

Kommunbygderådet, Kultur i byarna samt Region Blekinge om planerna. 

Som komplement kommer lokala sevärdheter att skyltas upp. 

Hembygdsgårdarna och kyrkorna kommer under den aktuella perioden ha 

öppet vissa dagar.  

Föreningarna beräknar de totala kostnaderna för projektet till 200 tkr – 250 

tkr.  

100 – 150 tkr. - utställningsersättning till medverkande konstnärer – 10 tkr 

per konstnär, resterande till marknadsföring, skyltning, ersättning till 

markägare, samt administration.  

Föreningen söker bidrag om 100 tkr från Region Blekinge och arbetar för att 

få sponsorbidrag.  

Bedömning 

Genom projektet Konst vid Bräkneån 2016 kommer ett antal konstnärer få 

möjlighet att ställa ut sina konstverk samt erbjudas utställningsersättning. 

Bräkneån blir ett lockande besöksmål och en spännande plats för 

utomhuskonst. En gränsövergripande aktivitet mellan Blekinge och 

Kronobergs län.  



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(32) 
2015-12-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag om 30 tkr. till 

Belganet och Öljehults samhällsföreningar för att genomföra projektet 

”Konst vid Bräkneån sommaren 2016.  

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag om 30 tkr. till 

Belganet och Öljehults samhällsföreningar för att genomföra projektet 

”Konst vid Bräkneån” sommaren 2016. Bidraget belastar 2016 års budget. 

________________ 

Exp: Belganet samhällsförening 

Öljehults samhällsförening 
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§ 197 Dnr 2015-000337 805 

Skottårsorkestern - Ansökan om arrangemangsbidrag 
till konsert i Bräkne-Hoby kyrka med Carolina Sandgren 
och Ola Persson 

 

Sammanfattning  

Skottårsorkestern söker bidrag om 25 000 kronor för att arrangera en konsert 

med en ensemble på 30 musiker samt kör. Detta med Carolina Sandgren, 

Göteborgs opera och Ola Persson, Göteborg Wind Orchestra i Bräkne Hoby 

kyrka söndagen den 24 januari 2016. Föreningen planerar också för tre olika 

tvådagarsworkshop för unga musiker den 23 och 24 januari. 

Skottårsorkestern är huvudarrangör och ansvarar för planering och 

genomförande men Svenska kyrkan i Ronneby är medarrangör och 

finansierar en stor del av konserten som kommer att framföras med fri entré 

då Svenska kyrkan har som policy att ge konserter med fri entré.  

Föreningen beräknar kostnaden för arrangemanget till 98 000 kronor. 

Intäkterna beräknas till 73 000 kronor i form av sponsring och bidrag. 

Föreningen har beviljats bidrag om 48 000 kronor från Svenska kyrkan, har 

sökt bidrag från Musik i Blekinge om 15 000 kronor och bidrar med egna 

medel om 10 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Skottårsorkestern beviljas ett bidrag om 20 000 kronor för att arrangera 

konsert i Bräkne Hoby kyrka den 24 januari 2016.  

Beslut 

Skottårsorkestern beviljas ett bidrag om 20 000 kronor för att arrangera 

konsert i Bräkne Hoby kyrka den 24 januari 2016. Bidraget belastar 2016 års 

budget. 

________________ 

Exp: Skottårsorkestern 
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§ 198 Dnr 2015-000382 001 

Information - Förvaltningschefens översyn av Fritid- 
och kulturförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef, Susanne Öström föredrar ärendet. 

En redogörelse över hur organisationen ser ut redovisas. Olika vakanser har 

bidragit till att anställda känner en otrygghet i dess arbetsuppgifter.  

Anledningen till att en översyn över organisationen ses över är för det första 

den nya centrala vaktmästarorganisationen och för det andra på vilket sätt 

kommunikationsenheten ska utformas. 

En skriftlig rapport kommer att redovisas för nämnden i februari.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), ledamöterna Teo Zickbauer 

(S), Claes Diurhuus-Gundersen (M), tjänstgörande ersättare Thommy 

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

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 199 Dnr 2015-000005 800 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

Någon information eller rapporter har inte inkommit till dagens 

sammanträde.  

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 200 Dnr 2015-000007 800 

Delegationsärenden 2015 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Beviljad ansökan från föreningen Rid- och körsällskapet Sporren avseende 

kostnader som uppkommer i samband med anordnande av ridande luciatåg 

(Dnr 2015-000041) (Beslutnr 6090).  

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbeslutet till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 201 Dnr 2015-000006 800 

Delgivningsärenden 2015 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden redovisas: 

Från kommunstyrelsens arbetsutskott: 

§ 478, Aktuellt från fritid- och kulturförvaltningen 

Information från Silpinge IOGT/NTO  

Beslut om delutbetalning från regionförbundet i Kalmar län avseende 

förstudie kring konstprojekt med länderna runt södra Östersjön (Dnr 2014-

357703) 

Revisionsrapport avseende projektgranskning för projekt ”Art Line” 

Information från fritid-och kulturförvaltningen angående regler för taggar 

och ytterdörrarnas öppethållande i idrottshallarna 

Avtal om skötsel av Järnaviks hamnplats 

Avtal om bemanning av Kulturcentrums konsthallar - förlängning 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till 

dagens protokoll. 

________________ 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(32) 
2015-12-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 202 Dnr 2015-000010 800 

Övriga ärenden/frågor 2015 

 

Sammanfattning  

Med anledning av informationen från tekniska förvaltningen avseende 

Brunnsvallen valde fritid- och kulturnämndens ledamöter att vidare diskutera 

ärendet.  

Sammantaget var det tre olika synpunkter och förslag kring hur man ska gå 

vidare med frågan som diskuterades.  

 Från tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) kom ett förslag om 

att omfördela 400 tkr, så en 7-manna plan kan skapas från B-planen, 

 Från Claes Diurhuus-Gundersen (M) kom ett förslag om att komma 

fram med ett helhetsförslag, vilket innebär att de fyra olika 

budgetposterna slås samman. 

 Från Teo Zickbauer (S) kom ett förslag om att komma fram med ett 

helhetsförslag, vilket innebär att de fyra olika budgetposterna slås 

samman, vilket även ska innefatta konstgräsplan.  

 

Tjänstgörande ersättare, Christer Leksell (SD) lämnar information gällande 

tillsynspersoner vid Ronneby ån, Galtsjön och Skärsjön. Idag finns det tio 

tillsynspersoner varav fem av dessa går en utbildning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lena Mahrle (L), ledamöterna Claes Diurhuus-

Gundersen (M), Teo Zickbauer (S), Christer Stenström (M), tjänstgörande 

ersättare Thommy Persson (S), Christer Leksell (SD) samt Kerstin Johansson 

(L). 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att tf förvaltningschef, Susanne Öström 

ska till sammanträdet i januari väcka frågan genom ett samlat beslutsärende, 

för ett effektivt användande av samtliga budgetposter. 

________________ 

Exp: Susanne Öström 

 


