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§ 126 Dnr 2015-000004 810 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.    

________________ 
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§ 127 Dnr 2015-000008 041 

Tertialuppföljning II per den 31 augusti 2015 

 

Sammanfattning  

Kvalificerad utredare Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson 

föredrar ärendet. 

Prognosen för Fritid- och kulturnämndens verksamheter visar på ett 

underskott om ca 600 tkr mot budget, med hänsyn tagen till de, i nuläget, 

vakanta tjänster som finns i verksamheten. Ytterligare oförutsedda kostnader 

kan inte inrymmas inom ram utan menlig påverkan i verksamheten. Att  

några av beslutade anläggningar fortfarande driftas och sköts av Fritid- och 

kulturförvaltningen påverkar budget och verksamheten negativt.  

Möjliga åtgärder för att minska underskottet är: Att inte betala ut hela 

anslaget för föreningsstöd och annan finansiering av dubbla 

förvaltningschefs löner. 

Väsentliga avvikelser mot budget är: Intäkter har minskat inom flera 

verksamheter, dubbla löner för förvaltningschefsbyte, finns i särskilt ärende, 

merkostnader på Brunnsbadet m fl anläggningar. Högre intäkter och 

kostnader mot budget för EU-projekten (+/-0).   

Deltar i debatten 

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

Karlsson (S), Anders L Petersson (C), tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljning II per den 

31 augusti 2015, med mindre revideringar, samt översända densamma till 

kommunstyrelsen/budgetberedningen.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(38) 
2015-09-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 5610  

Revidering i attestantlistan 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till revidering i attestantlistan redovisas för ledamöterna. 

Förslaget innebär att tf förvaltningschef Susanne Öström ersätter tidigare 

förvaltningschef Tommy Johansson. Handläggare Ingela Mattsson ersätter 

enhetschef Kirsti Emaus på konto 420 000 315, Studieorganisationerna.    

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av 

delegationsordningen enligt presenterat förslag. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen  
Susanne Öström 
Ingela Matsson 
Kirsti Emaus 
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§ 129 Dnr 2015-000017 002 

Delegationsordning Fritid-och Kulturförnämnden  

 

Sammanfattning  

Ett förslag till revidering av delegationsordningen för Fritid- och 

kulturnämnden redovisas för ledamöterna. Förslaget innebär att tf 

förvaltningschef Susanne Öström ersätter tidigare förvaltningschef Tommy 

Johansson.      

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av 

delegationsordningen enligt presenterat förslag. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen  
Susanne Öström 
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§ 130 Dnr 2015-000213 805 

Ronneby Folkteater - Familjeteater över hela 
kommunen - Ansökan om bidrag 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet:  

Ronneby folkteater söker bidrag om 135 tkr ur Ungdomspotten för att kunna 

spela teater för barn, ungdomar, deras förälder och mor- och farförälder i 

hela Ronneby kommun under hösten 2015 och våren 2016. RF vill erbjuda 

teater i hela kommunen, i byarna och inte bara i centralorten och på skolor 

och dagis. Biljettpriserna skall hållas låga så alla kan ha möjlighet att få en 

kulturupplevelse. Popcorn och saft skall ingå i biljettpriset.   

RF vill erbjuda hembygdsgårdar och Folkets hus runt om i kommunen en 

eller flera föreställningar gratis, och att de lokala föreningarna själva tar en 

entréavgift på 50 kronor per familj till uppvärmning och städkostnader.  

 

Föreningen beräknar kostnaden för valfri föreställning inklusive popcorn, 

saft, annonsering och marknadsföringsmaterial i form av affischer och 

flygblad till 9 tkr per föreställning. Folkteatern söker bidrag för att göra 15 

föreställningar till en summa av 135 tkr. Om efterfrågan på föreställningar 

blir stor önskar föreningen att få återkomma med en ny ansökan under 2016.         

Förslag till beslut 

Att kunna erbjuda familjeteater över hela kommunen och inte enbart i 

centralorten och på skolor och dagis är positivt för kulturlivet i kommunen.  

Beslut om bidrag tas i samband med att förvaltningen och Ronneby 

folkteater har presenterat ett förslag på gemensam samarbetsplan mellan 

Ronneby kommun och Ronneby folkteater inför 2016. Senast på 

sammanträdet i oktober. Med hänvisning till § 124/2015. 

      

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Rose-Marie 

Leksell (SD) samt Tomas Lund (SD). 

Yrkanden 

 Teo Zickbauer yrkar bifall till förslaget att medel tas från kontot 

Ungdomspotten för fyra föreställningar under hösten 2015.  
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Tomas Lund (SD) yrkar att en redovisning ska ske i ärendet när dessa 

föreställningar är genomförda.    

Propositionsordning 

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

finner att Fritid-och kulturnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Folkteater medel ur 

Ungdomspotten till fyra teaterföreställning under hösten 2015. 

Att en redovisning i ärendet ska ske i ärendet när dessa föreställningar är 

genomförda.   

________________ 

Exp.  
Ronneby Folkteater 
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§ 131 Dnr 2015-000204 841 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från 
Eva Lind gällande att sätta upp en skylt med 
information om den ursprungliga surbrunnen med 
mera 

Sammanfattning  

Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet: 

Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt 

en begäran om ett remissyttrande gällande ett medborgarförslag från Eva 

Lind angående information och skyltning på den ursprungliga platsen för 

surbrunnen/brunnskällan samt information och skyltning på de mest 

intressanta hus ur historisk synvinkel längs Nedre Brunnsvägen; Gamla BB, 

Folkskolan, danska konsulatet med fler. Skyltar med historisk information 

skulle göra Nedre Brunnsvägen.      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden anser det positivt att informationsskyltar på eller 

vid de mest intressanta husen Nedre Brunnsvägen sätts upp samt att vid 

nuvarande surbrunn/brunnskälla placera en skylt med karta och text som 

anger ursprunglig plats för surbrunnen. Informationstexterna bör finnas på 

flera språk. Skyltar med information och eventuellt bilder skulle knyta 

samman Ronneby centrum med Brunnsparken och göra Nedre Brunnsvägen 

ännu mer attraktiv för både ortsbor och turister. Tekniska förvaltningen och 

Fritid- och kulturförvaltningen har ett pågående arbete med skyltar både i 

Brunnsparken och Bergslagen och här kan skyltning på Nedre Brunnsvägen 

ingå.      

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamot Teo Zickbauer (S) samt tjänstgörande 

ersättare Thommy Persson (S). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt 

yttrande i ärendet och översända detsamma till kommunstyrelsen för beslut. 

Att tjänstemannagruppen inför 2017 års budget ska presentera ett förslag om 

omfattning och kostnader för arbetet med informationsskyltar. 

________________ 
Exp. Kommunstyrelsen 
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§ 132 Dnr 2015-000207 80 

Begäran om remissyttrande - Motion från 
Socialdemokraterna genom kommunfullmäktige-
ledamot Malin Norfall angående dekoration av 
betongväggar 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet: 

Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt 

en begäran om ett remissyttrande gällande motion från kommunfullmäktige-

ledamot Malin Norfall (S) med ett förslag om att låta ungdomar delta i ett 

arbete med att måla de grå betongväggarna i Ronneby sporthalls 

källarlokaler. MN föreslår att arbetet med att måla väggarna kan drivas som 

ett integrationsprojekt. Genom att låta ungdomar delta i ett sådant projekt 

skulle förståelsen för varandra öka och skadegörelsen i lokalerna minska.   

      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen är positiv till förslaget att låta dekorera de grå 

betongväggarna i Ronneby sporthall och föreslår att man anlitar en 

professionell graffiti/muralmålare som kan leda arbetet med utsmyckningen 

av väggarna och att man följer KRO:s rekommendationer gällande arvoden. 

Arbetet kan genomföras i form av en workshop där ungdomar från 

gymnasieskolan och SFI deltar. Eftersom arbetet med utsmyckningen 

kommer att ske inomhus är det viktigt att man tillhandahåller den 

skyddsutrustning som behövs och att färgerna som används är de mest 

miljövänliga.        

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamot Teo Zickbauer (S), samt 

tjänstgörande ersättarna Åke Tärntoft (C) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till motion enligt ovanstående yttrande.   

Ordförande Lena Mahrle (FP) tilläggs yrkar, om motionen bifalls, att Fritid- 

och kulturförvaltningen blir projektägare.     
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Propositionsordning 

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

finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.       

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bifalla motionen och anta ovanstående 

skrivning så som sitt yttrande i ärendet och översända detsamma till 

kommunstyrelsen för beslut. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 133 Dnr 2015-000209 840 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från 
Johnny Håkansson gällande att sätta upp ett 
minnesmärke, plakett eller en sten, där man antar att 
det gamla torget låg, för att informera om Ronneby 
blodbad 

Sammanfattning  

Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet: 

Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt 

en begäran om ett remissyttrande gällande medborgaförslag från Johnny 

Håkansson om att ett minnesmärke för alla som dog under Ronneby blodbad 

1564 skall sättas upp i Ronneby. JH föreslår att minnesmärket i form av en 

plakett eller en sten skall sättas upp i anslutning till där man antar att det 

gamla torget låg.    

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden hänvisar till Skyltprogrammet om Blekinges 

Dansktid som togs fram av Länsstyrelsen, Blekinge museum och 

kommunerna i Blekinge under åren 2010 – 2013. Drygt 20 tal rödvita skyltar 

med information och marknadsföring av besöksplatser som knyter an till vårt 

danska kulturarv monterades upp. På skylt nummer 11 som är placerad 

utanför Kulturcentrum på Österport i Ronneby finns information om 

händelserna under Ronneby blodbad 1564. Texten på skyltarna är på svenska 

men genom att använda sig av QR kod kan man få informationen på flera 

språk.  Fritid -och kulturnämnden anser medborgarförslaget därmed 

besvarat.       

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP). 

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt 

yttrande i ärendet och översända detsamma till kommunstyrelsen för beslut. 

________________  

 
Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 134 Dnr 2015-000142 809 

Begäran om remissyttrande gällande IT-strategi och 
strategi för hållbar IT 

 

Sammanfattning  

Kvalificerad utredare Tommy Johansson har lämnat följande förslag till 

yttrande: En begäran om remissutlåtande har begärts gällande IT-strategi 

samt hållbar IT.       

Bedömning 

I målen för Strategin för hållbar IT i Ronneby kommunkoncern sidan 8 och 9 

borde ett avsnitt handla om besökare som målgrupp. Besökaren nämns inte. I 

bilaga 1 Handlingsplan Hållbar IT sidan 4 borde en punkt 8.2 finnas med 

innehåll: Genomför kartläggning av möjligheten till digitalisering av 

kontaktytor mot medborgare och besökare.   

      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom föreslagna IT strategier. 

Fritid- och kulturnämnden föreslår ett tillägg till målen i Strategin för hållbar 

IT i Ronneby kommunkoncern sidan 8 och 9 där ett särskilt mål ska avse 

besökaren som målgrupp, samt att i bilaga 1 Handlingsplan Hållbar IT sidan 

4 ska en punkt 8.2 finnas med innehåll: Genomför kartläggning av 

möjligheten till digitalisering av kontaktytor mot medborgare och besökare.   

      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning så som sitt 

yttrande i ärendet och översända detsamma i till kommunstyrelsen för beslut.  

________________ 

Exp.  
Kommunstyrelsen 
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§ 135 Dnr 2015-000197 001 

Begäran om remissyttrande – Organisation för 
kommungemensam marknadsföring/information - 
Kommunikationschef 

Sammanfattning  

Kvalificerad utredare Tommy Johansson föredrar ärendet: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2014-08-18 i uppdrag till 

kommundirektören att ta fram en strategi och organisation för kommun-

gemensam marknadsföring/information. 

 

I beslutet beskrivs att kommunen har en spretande och mångfacetterad 

produktion av olika typer av material och information och att känslan av 

bättre samordningskulle ge större effekt i budskap och spridning utan att för 

den skull öka kostnaderna och att det därför finns ett behov av att se över 

verksamheten. 

Kartläggning, analys och revisorernas rapport visar att det finns ett behov av 

att tydliggöra informationsavdelningens roll.  

 

En fristående kommunikationsenhet organisatoriskt placerad under 

Kommunledningsförvaltningen skulle enligt utredaren bidra till att 

tydliggöra rollen och lyfta betydelsen av kommunikation i organisationen. 

För en bättre samordning bör enheten arbeta koncernövergripande. l och med 

organisations-förändringen bör enligt utredaren en tjänst som 

kommunikationschef tillskapas.  

För att vara insatt i vad som händer i kommunen och i tidigt skede kunna 

belysa kommunikationsperspektivet bör kommunikationschefen ingå i 

förvaltningschefsgruppen. 

 

Utredningen konstaterar att det är bättre med en liten övergripande strategisk 

kommunikationsenhet och i övrigt en decentraliserad organisation för det 

som är specifikt för respektive förvaltning, enhet eller bolag. Anledningen är 

att det ofta är svårt att ha en inblick i behov och möjligheter i respektive 

verksamhet om man inte själv befinner sig i den. För att minska den 

upplevda spretigheten bör Kommunikationsenheten ha rollen att skapa 

strategier, strukturer och skapa relevanta grupper och nätverk som 

underlättar samordning och ökar kvalité.  
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Ett specifikt ansvarsområde för enheten bör vara inflyttning. De bör ha rollen 

att samordna vad som förmedlas ut inom turism, etablering och inflyttning 

och därmed arbeta för att nå samordningsvinster. Kommunikationsenheten 

bör till en början vara kontrollfunktion för att allt material som lämnar 

kommunkoncernen följer den grafiska profilen. 

 

Beslutsförslag för att stärka arbetet med marknadsföring och information i 

kommunen är att en kommunikationsenhet tillskapas under 

kommunledningsförvaltningen men som arbetar koncernövergripande. 

Enheten ska bestå av ett fåtal strategiska tjänster; tre kommunikatörer, en 

taltidningsredaktör, medborgarservice samt en kommunikationschef. 

 

I och med organisationsförändringen föreslås att anställa en 

kommunikationschef som utöver personalansvar ska förstärka 

kommunikationsområdet och samtidigt ingå i ledningsgruppen. Bolagen, 

förvaltningarna och enheterna bör fortsättningsvis själva ansvara för 

information och marknadsföring för det som är specifikt för deras 

verksamhet. Enligt utredningens förslag bör ekonomiska medel för en heltids 

kommunikationschef tillskapas.  

Bedömning 

En fristående kommunikationsenhet organisatoriskt placerad under 

Kommunledningsförvaltningen bidrar till att tydliggöra rollen och lyfta 

betydelsen av kommunikation i organisationen. Ett koncernövergripande 

arbete skapar en bättre samordning. Vid en eventuell organisations-

förändringen bör en tjänst som kommunikationschef tillskapas. För att vara 

insatt i vad som händer i kommunen och i tidigt skede kunna belysa 

kommunikations-perspektivet bör kommunikationschefen ingå i 

förvaltningschefsgruppen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom en 

organisationsförändring gällande en kommungemensam marknadsföring/ 

informationsenhet där en tjänst som kommunikationschef tillskapas  

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP) Rose-Marie Leksell (SD), Tomas Lund (SD) tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S), Stefan Jonasson (M), Åke Tärntoft samt 

Kerstin Johansson (FP).  
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Övriga synpunkter som diskuteras och framförs av ledamöterna är:  

Ifrågasätter om det finns behov om inrättande av en ny tjänst som 

kommunikationschef för bl a personalansvar och förstärkning av 

kommunikationsområdet. 

Behov finns av en uppstramning av informationsenheten. Det finns en 

otydlighet bland befintliga informatörer när det gäller gränsdragningen 

mellan de olika förvaltningarna. 

Vad händer med taltidningens tillhörighet och med de kommunikatörer som 

finns ute på förvaltningarna. Infoenheten bör ha det övergripande ansvaret 

för all marknadsföring och vara alla förvaltningar behjälplig med broschyrer, 

material mm.  

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar avslag på beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

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

finner att Fritid-och kulturnämnden bifaller yrkandet om avslag.       

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande avslå förslaget med 

hänvisning till ovanstående synpunkter och översända ärendet till 

kommunstyrelsen för beslut. 

________________  

 
Exp.  
Kommunstyrelsen 
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§ 136 Dnr 2015-000203 139 

Begäran om remissyttrande - Ronneby kommuns 
integrationsstrategi 

 

Sammanfattning  

Kvalificerad utredare Tommy Johansson har lämnat följande förslag till 

yttrande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-28  gav uppdraget till samtliga 

partier som finns representerade i kommunfullmäktige att utse en ledamot 

per parti till en arbetsgrupp som skulle arbeta fram en strategi för 

Integrationsarbetet i Ronneby kommun.  

 

Integrations arbetsgrupp har arbetat fram Integrationsstrategi utifrån gällande 

lagar, politiska program och Ronneby kommuns egna förutsättningar. 

Arbetet har bestått av studiebesök och samtal med olika verksamheter i 

kommunen och målgruppen. De fokusområden som tagits fram hänger 

samman med kommunens övergripande mål i detta fall, fler jobb, attraktivt 

boende, en bra skola, en bra socialtjänst och kultur & fritid. 

Målgruppen är enligt strategin främst nyanlända flyktingar och deras 

anhöriga. Ett övergripande mål är enligt strategin att Ronneby ska vara en 

kommun där utrikesfödda ges samma möjligheter som inrikes födda. Nya 

grupper ska därmed välja att bosätta sig i kommunen, stanna kvar och 

därmed bidra till utveckling. Fokusområden är Arbete och självförsörjning, 

Utbildning, Deltagande och social sammanhållning samt Infrastruktur. 

Integrationsstrategin gäller mandatperioden 2015-2018 och en revidering ska 

ske senast 2018-12-31. 

Bedömning 

Att andelen utrikesfödda som deltar i språkpraktik i de kommunala 

förvaltningarna och bolagen ska öka ses från fritid- och kulturverksamheten 

som mycket positivt. Dessa medarbetare kan vara, och är, en viktig länk i det 

dagliga arbetet inom bibliotek, kultur, föreningsliv mm. En samordning för 

att aktivt nyttja samtliga former av arbetsmarknadsinsatser för att våra 

nyanlända invånare ska få snabbare etablering och egenförsörjning skulle 

med ovanstående praktik ge mycket positiva följdverkningar. I samråd med 

organisationer kan hinder undanröjas och nya aktiviteter som främjar 

integrationen kan framkomma.  
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I de olika besluten bör en generös attityd finnas i integrationsfrågorna. För 

att skapa ett deltagande i föreningsliv, behövs mötesplatser. Kommunen bör i 

samråd med idéburna organisationer identifiera behov av nya aktörer/ 

mötesplatser/fysiska lokaler för fritids-, förenings- och kulturliv ur ett 

integrationsperspektiv. 

Ett årligt belopp bör finnas inom bidragspotten för att föreningar och 

organisationer ska kunna genomföra projekt med tydlig integrations-fokus. 

Föreningars arbete för att förbättra mångfalden i föreningslivet bör redovisas 

till kommunen som del av verksamhetsberättelsen. 

 

Kommunens årliga ”medborgarskapsceremoni” är ett viktigt steg i 

integrationsprocessen. En ”Föreningarnas dag” med integrationssyfte där 

föreningar och organisationer med kommunalt stöd deltar skulle på ett 

tydligt sätt lägga fokus på möjligheter och inte hinder. För att kunna delta i 

kommunens allmänna utbud och att kunna delta i förenings- och kulturliv är 

kollektivtrafiken under dagtid såväl som kvällstid en avgörande faktor. 

      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom Ronneby kommuns 

integrationsstrategi som gällande styrdokument i Ronneby kommun.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom Ronneby kommuns 

integrationsstrategi som gällande styrdokument i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp.  
Kommunstyrelsen 
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§ 137 Dnr 2015-000206 820 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från 
Birgitta Rosenqvist gällande bad/räddningsstege på 
Karöbryggan 

 

Sammanfattning  

Kvalificerad utredare Tommy Johansson har lämnar följande förslag till 

yttrande: 

Förslagsställare Birgitta Rosenqvist påpekar i ett medborgarförslag att 

bad/räddningsstege saknas på bryggan på Karön och att det behövs en stege 

på bryggan på Karösidan (gästhamnen). Hon påtalar samtidigt att dusch 

utrymmena behöver göras vid. Det behövs krokar både inne och precis 

utanför duscharna samt en skärmvägg.  

Bedömning 

På Ekenäs sidan är räddningsanordningar uppsatta. Tekniska förvaltningen 

kommer under hösten 2015 att sätta upp motsvarande på Karösidan och 

gästhamnsbryggan. Dusch, skärmvägg och krokar tillhör det normala 

underhållet och ska ses över.   

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen ser den planering som finns och det som 

utförts i frågan som underlag för att anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning så som sitt 

yttrande i ärendet och översända detsamma i till kommunstyrelsen för beslut.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 138 Dnr 2015-000205 805 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från 
Ingemar Magnusson gällande upprustning av 
Blekingeledens Ronnebyetapper 

Sammanfattning  

Kvalificerad utredare Tommy Johansson har lämnat följande förslag till 

yttrande: 

I ett medborgarförslag från Ingemar Magnusson pekar förslagsställaren på 

att Blekingeleden i sin helhet är en eftersatt och bortglömd resurs för hela 

Blekinge och att det finns stor möjligheter att få inkomst för entreprenörer 

och boende i dess närhet. Han pekar på att kartmaterial, skyltning och led i 

ett mycket dåligt skick och risk finns att gå fel. En upprustning av de delar 

av leden som finns inom kommunen är nödvändig. Ett samarbete med de 

övriga kommunerna för att rusta upp hela leden vore att föredra enligt 

Ingmar Magnusson som samtidigt är övertygad om att leden är en 

inkomstkälla av stora mått om den sköts och underhålls.   

Bedömning 

 nder 2015 har ett samarbete sjösatts mellan kommunbygderådet och 

förvaltningen där en inventering görs av hela sträckningen för Blekingeleden 

genom Ronneby kommun. En handlingsplan ska tas fram för att därefter 

iordningställa och markera ut leden. Kartor ska tas fram. Förvaltningen har 

sedan tidigare försökt få till stånd ett samarbete där regionen genom 

Länsturismchefen tar paraplyansvaret och samtliga kommuner finns med.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ser de åtgärder som igångsatts som ett bra initiativ 

och anser därmed medborgarförslaget besvarat.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att se de åtgärder som igångsatts som ett 

bra initiativ och hänvisar till det samarbete som påbörjats under året mellan 

kommunbygderådet och fritid- och kulturförvaltningen och som efter 

genomförd inventering ska ta fram ett förslag till handlingsplan för 

iordningställande av Blekingeledens Ronnebyetapper, därmed anses 

medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 139 Dnr 2015-000208 805 

Begäran om remissyttrande - Motion från 
Sverigedemokraterna genom kommunfullmäktige-
ledamöterna Christer Leksell och Nicolas Westrup 
angående bidrag till Folkets Hus i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Kvalificerad utredare Tommy Johansson har lämnat följande förslag till 

yttrande. 

Styrelsen för Kallinge Folkets hus har sökt bidrag hos Boverket för 

renovering av sin fastighet Kalleberga 8:21 i Kallinge. Den totala kostnaden 

för renoveringen är beräknad till 3000 tkr. För ett positvt beslut från 

Boverket krävs att kommunen åtar sig att medverka i finansieringen av 

projektet med minst 30 procent. 

Fritid- och kulturnämnden beslutade på nämndens sammanträde 2015-05-13 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Fritid- och kulturnämnden ställer 

sig samtidigt positiva till Kalling Folkets hus intentioner att rusta upp och 

renovera en funktionell byggnad. 

På nämndsmötet ifrågasatte Sverigedemokraterna om det är att betrakta som 

allmänna samlingslokaler.  

Enligt SD har följande uppmaning skett på nätet: 

”Vi uppmanar våra medlemsföreningar att inte hyra ut sina lokaler till partier 

som Sverigedemokraterna”. 

Styrelseordförande i Folkets hus och Parker skriver enligt SD i samma 

meddelande: 

”Beslutet att inte upplåta lokaler till främlingsfientliga rörelser är en viktig 

markeringsom visar att vi värnar om ett öppet samhälle där alla människor är 

välkomna och självklart är lika mycket värda”. 
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Vid förfrågan om att hyra lokalen. 2015-05-21 fick SD enligt utsago besked 

via telefon att styrelsen skulle ta upp vår förfrågan och därefter återkomma 

med besked. 

2015-05-27 fick SD via mail följande besked. 

”Hej, styrelsen har beslutat att inte hyra ut våra lokaler till främlingsfientliga 

partier då det går emot allt vad Folkets hus står för”. 

Sverigedemokraterna i Ronneby yrkar på att: 

Ronneby kommun ej beviljar några bidrag till Kallinge Folkets hus.”   

Bedömning 

Gällande bidrag från Boverket vilket i detta fall skulle kräva ett ekonomiskt 

åtagande från kommunen har Folkets Hus föreningen meddelats om att de inte får 

något bidrag.   

I regelverket för bidrag finns under punkt 2.2.2 Villkor för anläggnings-

/lokalbidrag till fritidsföreningar står följande: 

För att en förening ska kunna erhålla bidrag från Ronneby kommun krävs att 

förening uppfyller nedanstående bestämmelser: 

 

 anläggningen/lokalen ska om möjligt vara disponibel för 

allmänheten, skolor, lokala ideella föreningar och organisationer, 

 föreningen är ansvarig för att anläggningen/lokalen hålls i gott skick, 

 föreningen ska följa gällande myndighetskrav och underhållsplan för 

anläggningen ska upprättas av föreningen, 

 anläggningen/lokalen ska om möjligt vara tillgänglighetsanpassad, 

 för lokaler hyrda genom Fritids- och kulturförvaltningen utgår inget 

bidrag, 

 föreningens verksamhet ska ske i enlighet med de allmänna 

bestämmelserna i första kapitlet och 

 förening som erhåller föreningsbidrag får inte upplåta egen eller hyrd 

lokal till sammanslutning eller enskild som bedriver främlingsfientlig 

och/eller odemokratisk verksamhet.   

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden anser att bidragsreglerna är tydliga gällande vilka 

som ska kunna disponera anläggningar/lokaler.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Rose-Marie Leksell (SD), 

Tomas Lund (SD), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Åke 

Tärntoft (C) samt ersättare Christer Leksell (SD) 

Yrkanden 

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

senast till nästa nämndsammanträde få svar på om Folkets Hus är berättigade 

till bidrag från Ronneby kommun om de vägrar hyra ut sina lokaler till SD 

med motiveringen att SD är främlingsfientliga och odemokratiska.     

Propositionsordning 

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

finner att Fritid- och kulturnämnden avslår yrkandet.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar i yttrande till kommunstyrelsen anse att 

bidragsreglerna är tydliga gällande vilka som ska kunna disponera 

anläggningar/lokaler.  

 

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

yrkande. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 140 Dnr 2015-000210 814 

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från 
Sara Johansson angående lekplatsen på Ekbacks-
vägen, Hulta 

 

Sammanfattning  

Kvalificerad utredare Tommy Johansson har lämnar följande förslag till 

yttrande i ärendet: 

Sara Johansson har lämnat medborgarförslag gällande lekplatsen på 

Ekbacksvägen, g:a Hulta. Sara Johansson anser att då den nya lekplatsen 

endast är lokaliserad till ena halvan av gräsytan, kunde andra halvan passa 

perfekt till någon slags bygge av en mindre utomhus skateramp. Hon 

hänvisar till exempel i Karlshamn och Karlskrona!   

Bedömning 

Sedan tidigare är det beslutat att anlägga skateramp/er i Ronneby. En dialog 

förs med tekniska förvaltningen kring möjligheten att kombinera lekplats 

och skateramp för att få till stånd naturliga mötesplatser.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen hänvisar frågan till den pågående 

utredningen/planeringen av skaterampsplats i Ronneby och anser 

medborgarförslaget därmed besvarat.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) och ledamot Peter Lindström (SD). 

Yrkanden 

Peter Lindström (RP) yrkar att medborgarförslaget avslås.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller yrkandet om avslag på 

medborgarförslaget.      



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(38) 
2015-09-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget, med hänvisning till den pågående utredningen/ 

planeringen av skaterampsplats i Ronneby.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 141 Dnr 2015-000202 805 

SISU Idrottsutbildarna - bidrag 

 

Sammanfattning  

Utredare Tommy Johansson har lämnat följande beslutsförslag: 

Sisu Idrottsutbildarna bedriver en utbildningsverksamhet för föreningarna i 

Ronneby kommun. Särskild muntlig redovisning har skett till Fritid- och 

kulturnämnden under tidigare år från SISU. En slutrapport för 2014 delas ut 

till ledamöter och ersättare. 

 

Fritid- och kulturnämnden beviljade för 2011- 150 tkr, för 2012- 90 tkr för 

2013- 120 tkr och för 2014- 120 tkr.     

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att till SISU – idrottsutbildarna utbetala 

ett bidrag för 2015 på 120 tkr.         

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (F) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter 

Lindström (RP), Anders L Petersson (C), Rose-Marie Leksell (SD), 

tjänstgörande ersättare Åke Tärntoft (C) samt ersättare Christer Leksell (SD).    

Yrkanden 1 
Peter Lindström (RP) yrkar att ett bidrag om 90 tkr ska beviljas till SISU. 

Yrkanden 2 
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till beslutsförslaget med följande tillägg: att 

det ska eftersträvas en jämnare fördelning mellan könen i verksamheterna.    

Propositionsordning 1 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på Peter Lindströms (RP) 

yrkande om att SISU ska beviljas ett bidrag om 90 tkr och finner att Fritids- 

och kulturnämnden avslår yrkandet.    

Propositionsordning 2 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på Teo Zickbauers (S) 

yrkande om bifall till beslutsförslaget med tillägget att det ska eftersträvas en 

jämnare fördelning mellan könen i verksamheterna och finner att fritid- och 

kulturnämnden bifaller yrkandet.    
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja SISU – idrottsutbildarna 

utbetala ett bidrag för 2015 på 120 tkr samt att eftersträva en jämnare 

fördelning mellan könen i verksamheterna. 

________________ 

Exp. 
SISU Idrottsutbildarna 
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§ 142 Dnr 2015-000194 805 

Ronneby Rugby club - ansökan om bidrag 

 

Sammanfattning  

Handläggare Ingela Mattson har lämnat följande beslutsförslag. 

Ronneby Rugby Club har inkommit med en ansökan om bidrag för att delta i 

Ungdoms SM 7 manna som genomförs under helgen den 25 – 27 september 

2015 i Enköping. Kostnader för att delta har beräknats till 10 000 kronor.  

Bedömning 

Ronneby Rugby Clubs flickor har en tredjeplats att försvara sedan de två 

senaste åren och det är angeläget dels för föreningen och dels ur 

marknadsföringssynpunkt för kommunen att de ges möjlighet att delta i 

Ungdoms SM 7 manna.   

Förslag till beslut 

Ronneby Rugby Club beviljas 10 000 kronor i bidrag för deltagande i 

Ungdoms SM 7 manna.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) och ledamot Amani El Ali (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget med följande 

tillägg: Att en motprestation ska göras av föreningen, genom 

bilder/foton/film, för att redovisa vad beviljat bidrag har använts till.      

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 Ronneby Rugby Club ett 

bidrag om 10 tkr för deltagande i Ungdoms SM 7 manna den 25 – 27 

september 2015 i Enköping. 
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Att en motprestation ska göras av föreningen, genom bilder/foton/film, för 

att redovisa vad beviljat bidrag har använts till. 

________________ 

Exp. 
Ronneby Rugbyklubb 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 143 Dnr 2015-000218 805 

Ronneby ryttarförening - Investeringsbegäran för 
färdigställande av paddock 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström har lämnat följande beslutsförslag:  

Ronneby Ryttarförening har genom Magnus Gustavsson inkommit med en 

investeringsbegäran för färdigställande av paddock på Ronneby kommuns 

ridanläggning på Visängen.   

Bedömning 

Blekinge Idrottsförbund har beviljat bidrag för paddocken men betalar inte ut 

hela det beviljade bidraget förrän paddocken är färdigställd. Förutom 

investeringskostnaderna för markberedning och stolpar tillkommer ideella 

arbetsinsatser utförda av klubbens medlemmar motsvarande cirka 200 

timmar. Klubben har inga egna möjligheter att klara färdigställandet. 

Tekniska förvaltningen ansvarar för anläggningen. Denna begärda 

investering kommer därför att rendera en högre hyra för fritids- och 

kulturnämnden.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att beställa hos tekniska förvaltningen att 

paddocken färdigställs inom föreslagen kostnadsbild. (bilaga till 

handlingarna).  

Deltar i debatten  
Ordförande Lena Mahrle (FP) tjänstgörande ersättare Åke Tärntoft (C) samt 

ersättare Christer Leksell (SD). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att beställa hos tekniska förvaltningen att 

paddocken färdigställs inom föreslagen kostnadsbild.  

________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen 
Ronneby Ryttarförening 
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§ 144 Dnr 2015-000223 864 

Ronneby folkteater - investeringsbegäran för köp av 
serveringsdisk i teaterentrén 

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström har lämnat följande beslutsförslag: 

 

Ronneby Folkteater har inkommit med en investeringsbegäran till entrén för 

att kunna genomföra operaföreställningar. De framför också önskemål om 

tillgång till det ”stora kontoret” på andra våningen.       

Bedömning 

Rimliga kostnader har presenterats för väggskåp, bänkskåp, bänkskivor, kyl 

och arbetskostnader på sammanlagt 45 tkr. Tekniska förvaltningen ansvarar 

för byggnaden. Den begärda investeringen kommer därför att ge en högre 

hyra för fritid- och kulturnämnden.  

 

Lokalhyror och tillgång till ytterligare lokaler behöver dock utredas 

ytterligare i det kommande avtalet.      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att beställa hos tekniska förvaltningen att 

ovan beskrivna åtgärder görs inom föreslagen kostnadsbild.  

 

Fritids- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta med önskemål 

om ytterligare kontorslokaler i 2016 års avtal.        

Deltar i debatten 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att beställa hos tekniska förvaltningen att 

ovan beskrivna åtgärder görs inom föreslagen kostnadsbild.  
 

Fritids- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta med 

önskemål om ytterligare kontorslokaler i 2016 års avtal.   

________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen, Enhetschef kulturcentrum, Ronneby Folkteater 
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§ 145 Dnr 2015-000005 800 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

Saxemara IF, genom Heiki Andersson och Stefan Karlsson lämnar 

information om sin verksamhet och anläggning. Saxemara IF står för bra 

kamratskap, gott ideellt arbete och sponsring av medlemmar. Deras herrlag 

spelar i div 3-4, de har pojk- och flicklag, ett lag i varje årskurs. Flicklaget 

spelar/tränar i Listerby. På planen i Risatorp tränar knattarna. Föreningen 

behöver en ny tränings/spelyta till för att kunna har sina aktiviteter i 

Saxemara och en ny brunn för bevattning mm. Omklädningsrummen är 

nybyggda bl a genom bidrag från kommunen, idrottslyftet och sponsring av 

medlemmar. 

Ordförande Lena Mahrle (FP) framförs sitt och övriga ledamöters tack för en 

intressant information och tackar för att fritid- och kulturnämnden fick hålla 

sitt sammanträde i föreningslokalen.   

Teo Zickbauer (S) lämnar en redovisning från en inbjudan från Ronneby 

Bollklubb, till KS/AU och fritid- och kulturnämndens presidie för 

information om deras verksamhet samt visning av anläggningen, 

Brunnsvallen, Ronneby. Anläggningen är nersliten och i dåligt skick. 

Diskussion förs om att det finns en svårighet att anlägga konstgräs på A-

planen då där finns mycket ledningar mm. Föreningens representanter 

framförde problematiken med att det finns ett akut behov av att se över B-

planen då den inte kan användas på ca två veckor efter regn. Föreningen 

framförde önskemål om att anlägga konstgräs på B-planen.  

En ny utställning av 7-mannaplanen pågår. 

Ronneby Bollklubb har 2015-07-20 skickat in en ansökan till Ronneby 

kommun gällande ansökan om bidrag för genomförande av ett omfattande 

integrations- och delaktighetsprojekt. Denna ansökan kommer att behandlas 

av nämnden på sammanträdet i oktober. Föreningen är även intresserad om 

att ta över skötsel av Brunnsvallen och vill ha en diskussion om detta skulle 

kunna vara genomförbart. 

Ett förslag är att bjuda in Ronneby Bollklubb till nästa sammanträde eller 

genomföra sammanträdet i deras klubblokal. 
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Thommy Persson (S) ställer frågan om vaktmästarutredningen då 

anläggningarna missköts. 

Ordförande Lena Mahrle (FP) svarar att kommunfullmäktige ska ta beslut 

om en central vaktmästarorganisation, vilket skulle innebära stora 

besparingar.    

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP) Anders L Petersson (C), Rose-Marie Leksell (SD) samt 

tjänstgörande ersättaren Thommy Persson (S), Chatarina Christensson (S), 

ersättarna Kerstin Johansson (FP) och Christer Leksell (SD). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge presidiet i uppdrag att se över 

Ronneby Bollklubbs önskemål om skötselavtal för Brunnsvallen samt att i 

övrigt notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp. 
Lena Mahrle 
Teo Zickbauer 
Claes Diurhuus-Gundersen 
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§ 146 Dnr 2015-000007 800 

Delegationsärenden  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Sångkören Decibellerna beviljas ett arrangemangsbidrag om 6 000 kr till 

förberedelse och deltagande i Julkul i Bergslagen den 5 december 2015. 

Eringsboda samhällsförening beviljas ett bidrag motsvarande hyreskostnaden 

om 5 000 kr för ljudutrustning till Skogstokig dagen den 6 juni 2015.  

Ronneby Rugbyklubb beviljas ett bidrag om 3 500 kr för att täcka rese- och 

boendekostnader i samband med Felicia Radovans deltagande i EM för 

ungdomar 18 år som slutförs i Liege, Belgien.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsärenden till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 147 Dnr 2015-000006 800 

Delgivningsärenden  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet. 

Länsstyrelsen Blekinge Län – Inbjudan till konferens – En kväll om 

föreningens betydelse för integration, den 18 november 2015 på Ronneby 

Brunn. 

Blekingedagen 2015 – Blekinge lyfter med kulturen, den 30 september 2015 

på Kulturcentrum.    

Länsstyrelsen i Blekinge län m fl län – Save the date! 1 december 2015 – En 

konferens om jämställdhetspolitik, forskning och praktik. 

Information från Silpinge IOGT/NTO – Silpingenytt.    

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 148 Dnr 2015-000010 800 

Övriga frågor/ärenden 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) tar upp ett ärende om hantering och skötsel av 

fiskekort, tillsyn mm i Ronnebyån. Informationsskyltarna är gamla och det 

finns inga fisketillsyningsmän. Fr o m 1 oktober är det fiske förbjudet i ån.  

En skrivelse lämnas in och det framförs önskemål om att ärendet behandlas 

på nästa sammanträde. 

Kerstin Johansson (FP) framför sitt tack för den trevliga rundresan i augusti, 

det var mycket givande. En besvikelse var dock Karön och dess 

omgivningar. En skrivelse lämnas in och det framförs önskemål om att 

ärendet behandlas på nästa sammanträde. 

Christer Leksell (SD) tar upp att det ska finnas telefonnummer till flera 

instanser att ringa till, tex båtföraren på Karöbåten, om man vill tanka vid 

Karöbryggan.    

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Mikael 

Karlsson (S), Peter Lindström (RP) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ta upp ärendet gällande hantering av 

fiskekort mm i Ronnebyån och skrivelsen om Karön på sammanträdet i 

oktober 2015. 

________________ 

 


